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yınların telif hakkının Şehir ve Siyaset Dergisine ait olduğu yazarları tarafından kabul edilmiş sa-
yılır. Birden çok yazara ait yazılarda sorumluluk gönderen yazara aittir. Yazarları, Şehir ve Siyaset 
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tarafından dergiye gönderildiği, dergi yöneticiler tarafından zaten görülebilmektedir. Bu bilgiler, 
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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…
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TOPLUMSAL ÇÖZÜMLEMELER iÇiN
KÖY ve ŞEHiR DiNAMiĞİ

Prof. Dr. NACi BOSTANCI*

1Köy ve şehir sosyolojinin her zaman çekici bir 
inceleme konusu olmuştur. Çünkü toplum, insan, 
gelişme, kimlik, kültür vs. kavramlarıyla ilgili değer-
lendirme yapabilmek için bunların zemini olarak 
mekânın karakteristiğini bilmek, sunduğu imkan-
lar, şartlar üzerine bilgi sahibi olmak gerekmekte-
dir. Sosyolojinin kurucu babalarından İbni Haldun 
badevi ve hazeri ümrandan bahsederken iki farklı 
toplumsal mekânın insanların kimlikleri ve grup di-
namikleri hakkında bir sistematik çözümlemede 
bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet kurulduğunda nüfusunun 
çok büyük kısmı köylerde yaşayan bir ülke idi. İlk nü-
fus sayımında belirlenen 13.5 milyon kişinin hemen 
hemen 12 milyonu köyün üretim, tüketim, davranış 
alışkanlıkları içinde hayatını sürdürüyordu. İsmail 
Hüsrev Tökin’in “Türkiye Köy İktisadıyatı” çalışma-
sı bu döneme ilişkin önemli çalışmalardan birisi-
dir. Keza 1923’de düzenlenen İzmir İktisat Kongresi 
tutanaklarından köyün görünümüne ilişkin ilginç 
tespitler yapılabilir. Yüz sene sonra bu oranların ne-
redeyse tam tersine dönmek üzere olduğunu söyle-
yebiliriz. Bu muazzam bir değişiklik demektir. Bugün 
şehirlerin en seçkin semtlerinde oturan ve şehirli bir 
kültürün tüm inceliklerini hayatlarına taşımış bulu-
nan insanların dahi bir ya da kuşak önce köy üze-
rine temellenmiş bir geleneğin içinden geldikleri-
ni düşünmek gerekir. Bunun anlamı, maddi hayat 
şartlarının hızla değişmesine karşılık buna tekabül 
eden moral unsurların o kadar hızlı dönüşmediği 
gerçeği üzerinden hareketle köylülük ile şehirliliğin 
en olmadık en umulmadık yerlerde kol kola karşımı-
za çıkması durumudur. 
* Amasya Milletvekili-AK Parti TBMM Grup Başkanı

Şehirli kültür denilebilir ki henüz ince bir makyaj 
düzeyindedir ve tabir caizse çayın içinde erimiş şe-
ker gibi hayatın bir parçası olmamıştır. 

Köy ve şehir derken, kimi karşıt bazen de birbi-
rini tamamlayan kültürel unsurlardan uzun bir liste 
çıkartmak mümkündür. En temel farklardan biri-
si köyün homojen yapısına karşılık şehrin hetero-
jen ve kozmopolit yapısıdır. Köy, yüz yüze ilişkilerin, 
toprağa bağlı ekonomik üretim dolayısıyla zaman 
kavrayışından ilişkilere tarım ve hayvancılığın dön-
güsel karakterinin kolektif muhayyileye taşındığı, 
hayata ilişkin temel kodları oluşturduğu bir mahi-
yet taşırken, şehir dolaylı ilişkilerin, soyutlamaların, 
ticaretten sanayiye farklı üretim ve geçim usulleri-
nin gayri şahsi ve pazar esaslı bağlara dayandığı bir 
niteliğe sahiptir. Köy, fizik ile metafiziğin sınırlarının 
belli olmadığı, ikisinin birbirine karıştığı, kutsalın dini 
bir mahiyetle her yere nüfuz ettiği, kolektif kimliğin 
görünmez bir sosyal baskı ile hayatı tayin ettiği bir 
yerken, şehir kutsal ile dünyanın birbirinden ayrıldı-
ğı, tabir caizse “dünyanın dünyalaştığı”, ticaret ve 
bürokratik ilişkilerin rasyonelliği egemen kıldığı, sos-
yal baskının geri çekilerek yerini kişisel hayat tarzı ve 
ahlakına bıraktığı bir toplumsal bağlar dizgesine yol 
verir. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. 

Buradaki kasıt köy ve şehir üzerine sosyoloji ki-
taplarının başlangıç bilgilerini sıralamaktan öte, 
bugünün Türkiye’sini anlamaya çalışırken bu geçiş 
sürecine dair gözlem, değerlendirme ve akıl yürüt-
melerde her iki toplumsal yapının normlarına dair 
hayli zor ve meşakkatli olan geçiş sürecinin nasıl 
da zor yaşandığı ve kolaylıkla tüketilecek bir alan 
olmadığı gerçeğine dikkat çekmektir. O yüzden 
şehirleşme ile şehirlileşme arasında ayrım yapılır 
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ve şehirlileşme ile sadece maddi kültür unsurlarına 
dair bir şehirli bağlamın yeterli olmayacağı ancak 
buna tekabül eden moral unsurlar da içselleştirilmiş 
ise ancak o zaman şehirden ve şehirlileşmiş bir du-
rumdan bahsedilebileceği ifade edilmiştir. 

Bir dönem sosyologların saha araştırmalarında 
büyük ilgi gösterdikleri “gecekondu” kültürü ve kül-
türel geçişe ilişkin bu model ne köylü ne şehirli hem 
köylü hem şehirli niteliğiyle zengin bir veri kaynağı 
durumundaydı. Hızlı yapılaşma ve adeta temel bir 
ekonomik dinamiğe dönüşmüş olan arsa spekü-
lasyonu eski gecekonduları hızla metropollerin çok 
katlı bildik suretlerine dönüştürmüştü. Edebiyattan 
sinemaya, şarkılardan siyasal dilin bu kamuyu tem-
sil etme repertuarına kadar çok geniş bir çevrede 
kültürel geçişin bu ilginç kavşağı kendine karşılık bul-
muştu. Güney Amerika’nın teneke ve kâğıt evlerden 
mürekkep, iç karartıcı ve umutsuz gecekondularıyla 
Türkiye’deki onların yanında haza mimari deha un-
suru geceleri kondurulan evlerinin mukayesesinde, 
umut dolu ve geleceği inşa etmede arzulu ve cevval 
sakinleri şüphesiz bambaşka yerlerde dururlardı. Bu 
geçiş, aynı zamanda bitmez tükenmez arsa davala-
rı, yapılaşmaya ilişkin eksik prosedürlerden kaynak-
lanan vatandaş ile devlet arasında gerilimli bir ilişki, 
sık sık getirilen aflar ve barışma girişimleri anlamına 
gelirdi. 2020’lerin Türkiye’sinde halen bu tür davalar 
ve takipler canlı bir şekilde mahkemelerin, siyasetin 
ve maliyenin konusu olmaya devam ediyor. 

Ülkelerin toplum yapıları siyasal dilin ve 
örgütlenmenin kaynağını, zeminini ve tayin edici 
dilini, ilişki biçimini oluşturur. Bugün sanattan 
hukuka dini kavrayıştan siyasete her ne üzerine 
konuşuyorsak bu değerlendirmelerin ayaklarını 
basacağı ve yorumlarını dayandıracağı yer, 
kabaca burada ifade etmeye çalıştığımız köy 
ve şehir kültürlerine ilişkin bu hızlı, kaotik, çok 
yönlü geçiş hikâyesidir. Buraya bakmaksızın, 
burayı çözümlemelere temel malzeme olarak 
katmaksızın konuşacağımız her konu boşlukta 
kalır. Kendilerini Avrupai kültürün şehirleşmiş bir 
parçası olarak görenlerin niçin ayrı bir cemaat 
gibi kendilerine ait kolektif fanteziler geliştirdikleri, 
kendilerini diğerlerinden ayırt etmeye niçin 
bu kadar önem verdikleri, ötekilerin çeşitli 
derecelerde bu kesimlere karşı özlem ile kızgınlık 
arasında niçin salındıkları; etnik ve dine ilişkin farklı 
yorumlara sahip grupların köy/şehir meselesin-
den derin bir şekilde etkilenmiş kavrayış biçimleri 
ile siyasette ve toplumsal hayatta niçin tam da 
içe kapalı ve rekabetçi şekilde durdukları, pazar 
ilişkileri alabildiğine gelişirken bununla çelişki oluş-
turacak şekilde küçük grupların bir güven ve ai-
diyet arama çabalarının bir parçası olarak “grup 

dinamiği”nin niçin yokmuş gibi muamele edilen 
iktisadi bir karakter kazandığı hususları burada 
akla gelen çeşitli örneklerden bir kaçıdır. Bu mec-
rada söylenecek çok söz olduğunu unutmayalım.

Köyden şehire, geleneksellikten modernliğe, 
yerel pazarlardan, ilişkilerden, aidiyet mekanların-
dan ulusal hatta uluslararası pazarlara, ilişkilere ve 
yeni türden geniş ölçekli aidiyetlere ve bir bakıma 
bu bağlamda yeniden üretilen “geleneksel aidiyet 
bağları”na doğru akan bir dünya ve ülkede mühim 
bir mesele “şehrin” nasıl bir yer olması gerektiğine 
dair projeksiyonlar ve siyasetin, entelektüel hayatın, 
mimarinin burada oynayacağı rollere ilişkindir. Şunu 
biliyoruz: Kendi “doğal” seyrinde tayin edici dinamik-
ler şehrin teşekkülünde de “gizli bir el” gibi vazifesini 
icra ediyor. İş bilir müteahhitlerden, nohut oda bakla 
sofa ev taleplerinden, popülist bir şekilde geleceğe 
bakan ve meşakkatli bir fasıl oluşturan tarihi miras 
ile fazla ilgilenmeyen belediyecilik anlayışlarından, 
ranta dayalı kuleler inşa ederken yolu, çevreyi, şehrin 
genel çıkarlarını hesaba katmayan girişimlerden ve 
benzeri daha nicelerinden oluşan “gizli el”in failleri 
şehre amorf bir nitelik kazandırıyor. Entelektüellerin 
sınırlı çabaları “republic litera”nın hayata dokunma-
yan “yüksek düzeyinde” kalırken, siyasetin arzuları 
temsil etme yanı mihmandarlığın daha önüne çıktığı 
dönemlerde şehir “doğal seyrinde” tayin edici aktör-
lerin çıkarlarına göre şekilleniyor. Elbette şehri bütü-
nüyle siyaset eliyle biçimlendirmek mümkün değil, 
ancak uzun soluklu bir perspektifin güncel beklen-
tilerle mesafeli akılcılığında ve dünyanın deneyimini 
dikkate alan, her bir şehri ülke bağlamında konum-
landıran bir siyasal muhayyilenin ve failliğin ne kadar 
önemli olduğu da ortada. 

280 kelime değil karakterli sosyal medya mesaj-
larının tahakkümündeki siyasal dilin ambalajı geçe-
mediği, kullanım değerlerinin değil gösteri değerle-
rinin öne çıktığı, gerçek ve derin konuları sükûnetle 
rekabet konusu haline dönüştürecek yaklaşımların 
geriye çekilirken yerlerini coşku dolu sloganlara bı-
raktığı bir tarihsel dönemde şehir üzerine düşünce-
lerin ve fiillerin öksüz bir konu haline gelmesi şaşırtıcı 
değildir. “Hele biz bir iktidara gelelim, o konularla 
ilgilenecek başkalarını buluruz” kıvamındaki iktidar 
arayışlarının o başkalarının hiçbir zaman buluna-
mayacağı gerçeğini bilmeleri işe yarar mı emin de-
ğilim. Sonuçta hayat akıyor, şehirler siyasal politika-
ların etkilerinin bir görünüp bir kaybolduğu gündelik 
çözümlerle büyüyor büyüyor, insanlar hayatlarını 
ikinci bir emre kadar “beklemede kalarak” sürdürü-
yor, siyaset taşıyıcısı olan sosyal sınıfların karakter-
leri istikametinde “kendiliğinden” bir tavırla şehirler 
üzerinde etkide bulunuyor, sosyologlara da zengin 
ve laboratuvar mahiyetinde veriler çıkıyor. 
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AÇIK BiR METiN OLARAK ŞEHiR*

Prof. Dr. NABi AVCI*

12Hepiniz hürmetle, muhabbetle selâmlıyorum. 
Önce usûl üzerinde bir-iki şey söyleyeyim; çünkü 
biliyorsunuz: “Usûl esasa mukaddemdir.” Yani önce 
yöntem gelir. 

Usûl: Çok konuşmayacağız, 45 dakika civarında 
olacak. Bu söyleşimiz başı sonu çok belli, hani bir 
kitap gibi, giriş, gelişme, sonuçtan ibaret bir söyleşi 
olmayacak. Böyle bir söyleşi hiç yapmadık, dersle-
rimde de yapmadım bugüne kadar; daha doğrusu 
yapamadım... Benim söyleşilerim, konferanslarım, 
derslerim hep bir kaleideskop gibi, hani çiçek dür-
bünü vardır ya, böyle çeviriyorsunuz, değişik şekil-
ler alıyor, bizim dersler, konferanslar, söyleşiler de 
öyle oluyor gibi: Farklı farklı konular, hani müzikte 
“tema çeşitlemeleri” diyorlar ya, adeta onun gibi; 
işte biraz onun gibi, dışarıdan ilk bakışta daldan 
dala gibi görünen; ama sonra nasıl oluyorsa -in-
san zihni böyle işliyor- bu ‘farklı’ temalar, bir ‘anlam 
bütünlüğü’nde buluşuyorlar. Veya biz buluştuklarını 
varsayarak konuşuyoruz. Onun için, özellikle anfi 
derslerinde böyle daldan dala gittiğiniz zaman 
tabii öğrenciler ‘bunlardan hangisi sınavda sorula-
cak’ diye tedirgin oluyorlar. Sizin öyle bir endişeniz 
ve tedirginliğiniz olmadığı için, bir söyleşi havası 
içerisinde şehir ve kültür üzerine konuşacağız. 

Şimdi birkaç anahtar kavram üzerinden ben 
derdimi daha iyi anlatabileceğimi ümit ediyorum. 

Bu anahtar kavramların çağrıştırdıklarıyla, şe-
hir hakkında, şehirlerimiz hakkında, şehirlerle mü-
nasebetimiz hakkında derli toplu bir düşünce mi-
1  13 Nisan 2018 tarihinde DOSTDER Aliya İzzetbegoviç Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen “Açık Bir Metin Olarak Şehir” başlıklı 
konferansın çözümlenmiş metnidir.
*  Eskişehir Milletvekili

marîsi oluşturabiliriz diye ümit ediyorum. 

En başta hepimizin bildiği: 
 “Nagehan ol şara vardım 
Ol şarı yapılır gördüm, 
Ben dahi bile yapıldım. 
Taş ile toprak arasında.” 

Hacı Bayram Velî Hazretlerinin bu dörtlüğünün 
tabii tasavvufî açıdan pek çok açılımları vardır. 
Şüphesiz orda sözü edilen “şar”ın başka mânâları 
vardır. Oradaki «taş»ın, «toprak»ın pek çok 
sembolik mânâları şüphesiz vardır; ama şimdi bizim 
de işimize yarayacak, bugün bu sohbetimizde 
bize bazı kapıları açabilecek bir mânâsı da var. 
Yani düz mânâsıyla okuduğumuz zaman, ‘ol şara 
vardığımızda’, şehre geldiğimizde, o şehir, o şehirler, 
insanları yapıyorlar. 

Yani insanlar şehirleri kuruyorlar zannediyoruz; 
evet şehirleri kuruyorlar ama şehirler de insanları 
kuruyorlar. ‘Biz dahi bile yapılıyoruz’ yâni ‘biz 
de birlikte’ yapılıyoruz taş ile toprak arasında. 
Dolayısıyla şehirler, aynı zamanda o şehri kuranların, 
o şehri geliştirenlerin, o şehirde yaşayanların, hatta 
o şehri yıkanların, o şehri bozanların nasıl bir dünya 
tasavvuru olduğunu da gösteren açık metinler. 
Böylece bu söyleşi programını düzenleyen Cem 
[Gençoğlu] Bey’in bize empoze ettiği o çok fiyakalı 
‘Bir Açık Metin Olarak Şehir’ başlığını da ıskalama-
dığımızı göstermiş olarak, bu bahsi bu cümleyle ka-
patalım (Ben de Cem Bey’in koyduğu başlığı, “Açık 
Bir Metin Olarak Şehir” başlığını ilk gördüğümde 
dedim ki, ‘tamam şimdi burada kim bilir nelerden 
nelerden bahsedilecek... Umberto Eco’dan mı gi-
receğiz, Foucault’dan mı çıkacağız.’). Evet öyle de 
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okunabilir, öyle de yapılabilir. Hani Molla Kasım’ın 
dediği gibi... 

“Biz de icabında aba altından teori gösterme-
sini biliriz” diyor ya Molla Kasım, evet o da yapıla-
bilir ama bizim bu akşamki derdimiz kimseye aba 
altından teori göstermek değil. Tam tersine şehir 
üzerine daha salim nasıl düşünülebiliriz, bunu konu-
şacağız inşallah; çünkü aramızda eyleyiciler de var, 
belediye başkanlarımız var: şehirleri kuran, yıkan, 
bozan, düzelten, dönüştüren, kentsel dönüşüm-
ler hazırlayan, irade sahibi yetkililer var. Onun için 
bunları kendi aramızda, daha gündeliğe seslenen, 
güncel pratiklerimizi göz ardı etmeyen bir şekilde 
konuşalım istiyorum. 

Şehir, nasıl kuruluyor, şehirleri nasıl tasnif 
edebiliriz? 

Tabii büyüklüklerine göre tasnif edebiliriz, ta-
rihlerine göre tasnif edebiliriz, kuruluşlarına göre 
tasnif edebiliriz... Bir şehir nasıl kuruluyor? İnsanların 
sıfırdan kurdukları şehirler var. Birileri bir yere gidi-
yorlar, oraya bir şehir kuruyorlar. Samsun’da da öyle 
yerler var. Gelmişiz buralara, bakmışız; ‘şuraya şehir 
kuralım’ değil, ‘şuraya yerleşelim’ denmiş.

Her yörede böyle örnekler vardır. Meselâ bizim 
de Eskişehir’deki iddiamız o ki, ‘Odunpazarı, Türkle-
rin Anadolu’da ilk yerleşik düzene geçtikleri yerler-
den biridir.’  (Tabii biz bunu Eskişehir’de konuşurken 
‘Türklerin Anadolu’ya geldikleri zaman yerleşik dü-
zene geçtikleri yerlerden biridir’ diye söylemiyoruz. 
Eskişehir’de, ‘Türklerin Anadolu›ya geldikleri 
zaman yerleşik düzene geçtikleri yer işte bu-
rasıdır’ diyoruz. Hepimiz de buna samimiyetle 
inanıyoruz. 

Ama mesela Samsun’a geldiğimizde bu 
söylemimizi biraz yumuşatıyoruz. Çünkü 
Samsunluların da muhtemelen benzer iddiaları 
vardır. Bu güzeldir. Yani her şehrin kendini ilk yerleşim 
birimi gibi görmesi güzeldir).

Nasıl yerleşmişiz peki? 

Ben çocukluğumdan beri Eskişehir’de hep du-
yardım. Geldiğimizde, atalarımız buraya geldik-
lerinde, bizim bir Odunpazarı dediğimiz yamaç 
semtimiz var. Bir de ovalık, Vişnelik dediğimiz, işte 
adından da anlaşılacağı üzere sebzeciliğin, mey-
veciliğin yapıldığı düz arazi var. Söylendiğine göre, 
büyüklerimiz, atalarımız Eskişehir’e geldikleri za-
man, şehrin dört bir köşesine birer akciğer, koyun 
ciğeri asmışlar. Sonra bakmışlar önce hangisi çü-

rüyor, hangisi sağlıklı? Yani havası rüzgarı? Sonra 
bakmışlar ki Vişnelik’e koydukları ciğer, çabuk çü-
rümüş. Ama Odunpazarı’ndaki daha geç çürümüş. 
‘Demek ki havadar olan yer burası, sağlıklı yerleşim 
yeri burası’ demişler, oraya yerleşmişiz. 

Öte tarafı da sebze, meyve bahçelerine ayır-
mışlar. Sonra biz onların, o bahçelerin, vişnelikle-
rin de canına okuduk. Şimdi orada vişnelik falan 
kalmadı. Orası tamamen apartmanlarla dolmuş 
vaziyette. Ama bu sadece bize mahsus bir şey de 
değil; sadece biz Müslüman Türklere mahsus bir 
şey de değil. Dünyanın her yerinde insanlar şehir 
kurarken dört unsura dikkat ederler. Hani ‘anasır-ı 
erbaa’ dediğimiz dört unsur (Erbaa dört, anasır da 
unsurlar... Dört unsur: hava, su, toprak, ateş). Yani 
şehre bir yere yerleşmeye karar veriyorsanız oranın: 
havasına bakacaksınız, ciğerleri asarak yaptıkları 
gibi; suyuna bakacaksınız, toprağına bakacaksınız, 
ısısına, güneşine bakacaksınız. Bizimkiler de öyle 
yapmışlar. Ve böylece çok güzel şehirler, çok güzel 
‘şar’lar kurmuşlar. Ama bugün Anadolu’yu gezdiği-
niz zaman, herhangi bir Anadolu şehrini,  diyelim 
Samsun’u, Samsun’un herhangi bir mahallesini, yeni 
kurulmuş olan Samsun’un herhangi bir mahallesini, 
Eskişehir’in Vişnelik’inden, Kastamonu’nun filanca 
semtinden ayırt etmeniz mümkün değil. ‘Bura-
sı Kastamonu, burası Samsun, burası Odunpaza-
rı, burası Eskişehir’ diyecek ayırıcı vasıflar kalmadı 
maalesef. Buraları ciddi manada ‘dönüştürdük.’ 

Şimdi burada önce olumsuzdan başlayalım. İyi 
haberlere ondan sonra geçelim inşallah.

Birinci anahtar kavramımız, Almanca kökenli bir 
tabir ama Türkçe’de de kullanılıyor, batı dillerinde 
de kullanılıyor: Kitsch. 

Bu “Kitsch” [Kitç] kelimesinin Türkçe’de tam bir 
karşılığı yok. İyi ki yok, çünkü evvela bizim türetti-
ğimiz bir şey değil. Buna en fazla yaklaşan Türk-
çe tabir: Rüküş. O da bizim daha çok kıyafet için 
kullandığımız bir tabir: ‘Altı kaval üstü şişhane’ filan 
dediğimiz, giyim kuşamdaki uyumsuzlukları ad-
landırırken kullandığımız rüküş kelimesi... Kitsch ise, 
birbiriyle uyumlu olmayan, hiçbir estetik ölçüye uy-
mayan ama yapıcıları tarafından da sanki güzel-
miş gibi pazarlanan ürünlere deniyor. 

Çok modern dünyaya mahsus bir şey. Yani plas-
tik mobilyalar, şehir donatıları, kasabalarda, şe-
hirlerde bir takım heykeller, ‘anıt’lar, kuleler, teneke 
minareler, polis heykelleri, asker heykelleri, mahalli 
kahramanlara yahut nesnelere ait heykeller, Anka-
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ra’da havaalanına giderken gördüğünüz yan yat-
mış ‘Gulliver Heykeli’, ‘yan yatmış sporcu heykeli’ gibi 
saymakla maalesef bitiremeyeceğimiz kadar çok 
-tırnak içersinde- ‘eser’ kitsch’dir. Yani bilmiyorum 
bunlardan herhangi birine şöyle alıcı gözle baktınız 
mı? Hemen görüyorsunuz zaten. 

Sadece giysi, heykel, anıt türünde  somut nes-
neler değil; bazı davranışlar, jestler, eylemler 
de  kitsch olabilir. Mesela bu şehirdeki, Samsun’daki 
en klişe kitschlerden birisi de bir Atatürk büstünün 
takım elbiseli, kravatlı koca koca adamlar tarafın-
dan denizden bir sandalla iskeleye getirilmesi, iske-
lede ‘mülkî ve askerî erkan tarafından’ resmî törenle 
büstün karşılanıp selâmlanması; Eskişehir’de, Akşe-
hir’de takma sakallı, devasa sarık ve devasa tesbihli, 
yeşil cübbeli ‘Nasreddin Hoca’ların ortalıkta dolaş-
ması; düğünlerde derneklerde güya semazen kılıklı 
birinin sahnede dönmesi vs... Yani bir takım eylem-
ler de vardır ki onlar da hâza kitsch’dir. Bu mima-
ride de, şehircilikte de karşımıza çıkan bir hastalık 
ve sadece bize mahsus da değil. Buna -yani sade-
ce bize mahsus olmayışına- sevinelim mi, üzülelim 
mi? Hani elle gelen düğün bayram derler ya, işte o 
hesap... Ben şimdi buraya gelirken, ‘dersime son bir 
kere daha bakayım, ne olur ne olmaz belki oradan 
da bir soru çıkar’ diye Mutluluğun Mimarisi kitabına 
bakarken hatırladım: Onun sonundaki “Toprağın 
var ettikleri” başlıklı bölümde, İngiltere’de benzer 
hikayelerin nasıl yaşandığına dair çok ibretlik say-
falar var. Attila İlhan’dan mülhem bir ‘Meraklısına 
Notlar’ diyerek onu da zikretmiş olalım. 

Şehirlerin kuruluşu açısından baktığımızda ne 
görüyoruz? 

Evvela, deyim yerindeyse bazı ‘organik’ şehir-
ler var. Eskişehir’de Odunpazarı’nın kuruluşu, oraya 
yerleşme, sonra onun ihtiyaçlara göre serpilip bü-
yümesi. 

Bu süreçte en temel belirleyici hukuk; yani hak-
lar. Komşu hakları. 

Bütün Müslüman Türk şehirlerinde, sadece Es-
kişehir Odunpazarı’nda değil, Osmanlı ‘hinter-
land’ındaki bütün tarihî şehirlerde bunu görüyor-
sunuz. Bu vesileyle buradan bir kere daha Turgut 
Cansever Hoca’ya da Allah’tan rahmet dileyelim. 
Turgut Cansever Hoca, derslerinde, konferansla-
rında, söyleşilerinde Türk şehirlerinin, Müslüman 
şehirlerinin, sadece Türklerin değil, Arapların, Fars-
ların da, yani bütün Müslüman toplulukların, hatta 
bütün geleneksel toplulukların, şehirler kurarken 

en çok dikkat ettikleri şeyin komşu hakkı olduğunu 
bilhassa vurgulardı. Komşunun anasır-ı erbaına, 
suyuna, güneşine, toprağına, rüzgarına, havasına 
mani olmayacaksınız. Ve herhalde bu dikkatle (ve 
tabii güvenlik-savunma şartları da gözetilerek) pek 
çok şehrimiz yamaçlara kurulmuştur. 

Ve olağanüstü bir ferasetle, o üst üste gibi 
duran, uzaktan bakıldığında sanki üst üste yığılmış 
gibi duran yerleşim birimlerine yaklaştığınızda 
hepsinin güneşinin ayrı, havasının ayrı, rüzgarının 
ayrı olduğunu; öndekilerin arkadaki komşularının 
hiçbir hakkına tecavüz etmemek için olağanüstü 
çözümler ürettiklerini, mimarî çözümler ürettiklerini 
görüyorsunuz. Bu, dediğim gibi sadece Anadolu›ya 
mahsus bir şey değil. Bakınız, yıllar evvel, 
Anadolu Üniversitesi’nde fotoğrafçılığa meraklı 
bir arkadaşım, Yugoslavya’ya -o zaman henüz 
daha Yugoslavya›ydı,-  göl kenarındaki Ohri›ye 
gitmişti. Ohri evlerinin fotoğraflarını çekmiş. ‘Bir 
slayt gösterimi yapacağım’ dedi. Ohri Evleri Slayt 
Gösterimi yapılacak diye toplandık. Arkadaşımız 
gösterime başlamadan önce dedi ki: “Yalnız 
bir şey var, şimdi ben Ohri evleriyle Odunpazarı 
evlerini karıştırdım; bunları karışık olarak peşpeşe 
göstereceğim. Siz Eskişehirliler olarak Odunpazarı 
evleri çıktığı zaman “ooo” filan deyin, yani 
bunun Ohri evi değil, Odunpazarı evi olduğunu 
anladığınızı bana gösterin.” Aşağı yukarı 80-90 
slaytlık bir gösterimdi. Hiçbirimiz Ohri evleriyle 
Odunpazarı evlerini ayırt edemedik. Hani arada 
“işte bu Odunpazarı” diye bağıran çağıran oldu 
ama tutmadı onlar... 

Hem mimarî üslup bakımından hem yerleşim 
düzeni bakımından, işte biraz önce sözünü ettiğim 
o komşu hakkına riayet bakımından, Ohri evleriyle 
Odunpazarı evleri arasında olağanüstü benzerlikler 
var. Hangisi Odunpazarı, hangisi Ohri anlayamadık. 
Anlayamıyorsunuz. Aynı şeyi Saraybosna›da da 
görüyorsunuz. Gidenler biliyorlardır: Rahmetli 
Aliya›nın kabrinin de olduğu şehitliğe bakan 
yamaçlardaki evleri görmüşsünüzdür. Orada da bu 
hassasiyetlerin aynen korunduğunu görüyorsunuz. 
Mesela Yemen’de de aynı şey... Yemen’deki mimarî 
farklı, orada böyle bizim apartman kültürüne 
benzeyen, apartman zannettiğimiz daha yüksek 
binalar görüyorsunuz. Evet apartman gibi ama 
onlar da komşu güneşine, komşu rüzgarına, komşu 
havasına tecavüz etmiyorlar. 

Bu hikâyenin raydan çıkması, 17. Yüzyıldan itiba-
ren, bütün dünyada, özellikle sanayi devrimiyle ve 
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mühendisliğin yükselmesiyle birlikte başlıyor. 

Şimdi burada ikinci bir kavramımız var: Brikolaj.

Brikolaj kelimesi de: «tak-yap» diye 
Türkçeleştirildi ama çok tutmadı bildiğim 

kadarıyla. Peki nedir Brikolaj?

Diyelim evin hanımı yemek pişirecek ama son 
birkaç gündür çarşıya çıkılmamış; artık evde ne 
varsa, üç tane domates, iki tane biber, elde ne var-
sa işte onunla bir yemek yapmak. Mühendisliğin 
tam tersi... 

Mutfakta mühendisçe nasıl davranırsınız? Di-
yelim ki karnıyarık yapacaksınız: önceden tasarlar-
sınız, liste yaparsınız, efendim gidersiniz patlıcanı 
alırsınız, kıyma alırsınız, domates, biber artık neyse, 
ocağı, tepsiyi hazırlarsınız. Yani bir karnıyarık ye-
meği pişirmeyi önceden zihninizde tasarlar, sonra 
ona uygun malzemeyi toparlar -sadece yiyecek 
malzemesi değil, ateşi vesairesiyle malzemeyi oluş-
turur- ondan sonra yaparsınız. Bu mühendisçe bir 
davranıştır. Mutfak Mühendisliğidir. Veya, bugün 
yaptığımız gibi, bir bina yapacaksınız, önce arsa, 
sonra oraya uygun bir plan yapıyorsunuz, şöyle 
olacak, böyle olacak, şurası balkon, burası bilmem 
ne olacak, demiri şu olacak, çimentosu bu olacak, 
çatısı şöyle olacak. 

Bunları tasarlıyorsunuz, sonra ne yapıyorsunuz? 
Onları toplamaya başlıyorsunuz: çimentoyu getir-
tiyorsunuz, ocaktan taşı getirtiyorsunuz, seramiği-
ni ayrı, mühendisini ayrı, işte, mukavemet hesabı-
nı yapacak olan adamı buluyorsunuz. Yani bir ev 
yapmak için mühendislerin çalışma tarzı böyle. Bir 
de bizim özellikle Karadeniz bölgesinde geçmişte 
yapılan evler var. Çevrede ne varsa, hangi ağaç 
varsa ve hangi usta varsa, o ustanın elinde de ne 
varsa, keseriyle, testeresiyle, sadece onlarla ama 
olağanüstü sağlıklı, estetik yapılar... Bu sadece bi-
zim Doğu Karadeniz’e mahsus da bir şey değil; yani 
Ege’de de böyle. Dediğim gibi Yemen’deki o apart-
man tipi evler de öyle; Mali’deki o muhteşem kerpiç 
cami de öyle... 

Orada hangi taş çıkıyorsa, hangi malzeme çı-
kıyorsa onunla yapmışlar. Tabii ben sanayi devri-
miyle birlikte bu mühendis yaklaşımı hâkim oldu 
falan diyorum ama bir de imparatorlukların sağ-
dan soldan topladıklarıyla yaptıkları büyük binalar 
var. Romalılarla başlayan, bizim de zaman zaman 
çok güzel örneklerini verdiğimiz işler de var. İşte 
benim memleketim Bilecik’te, Bozüyük’te mesela 

filanca paşanın sefere çıkarken söz vermesi üzeri-
ne dönüşte, seferden dönüşte Bozüyük’e yaptırdığı 
bir cami var; camide hocanın vaaz ettiği kürsünün 
ayağı üzerinde fil kabartmaları da olan bir sütun... 

Muhtemelen Hindistan menşeli... Bir de böyle 
toparlamayla yapılan, ama tam bir mühendis-
lik değil, eline başka bir şey geçseydi onu planına 
uyduracaktı. Mühendislik, en baştan işin sıfırdan 
tasarlanarak yapılması. Mimar Sinan’ın camileri, 
köprüleri, hanları, hamamları da bu anlamda hâza 
mühendislik eserleri... Siyasî otoritenin çizdiği çer-
çeve ve koyduğu kurallar doğrultusunda, mühen-
dislerin, mimarların, şehir planlamacılarının, müte-
ahhitlerin biçimlendirdiği şehirlere sentetik şehirler 
diyoruz. Uzun bir zamandan beri, sentetik şehirler, 
şehirlerin bütün organik kalıntılarını temizlemekle 
meşgul. ‘Kentsel dönüşüm’ adı altında bunlara ay-
rıca bir de fiyakalı etiket giydiriyoruz.

Mekânların da kendine göre bir ‘hava’sı oluşu-
yor. Yani şehirler aynı zamanda bir manevî hava 
etrafında örgütleniyor. Bu geleneksel şehirlerde, 
geleneksel Müslüman şehirlerde, işte bir takım dini 
yapılar: bu cami olur, tekke olur, bir türbe olur, bir 
evliya makamı olur, onun etrafında, ona göre bi-
çimlenen bir kültürel iklim oluşuyor. 

Bu sadece bize mahsus da değil. Batıda da 
hemen her şehrin kendine göre bir azizi var, koru-
yucu aziz diyorlar, yani geleneksel her batı Avrupa 
şehrinde veya Amerika’daki Katoliklerin de azizleri 
var, azizlerin adına kurdukları şehirler var: San Fran-
cisco, Sao Paulo... O şehrin koruyucusu kabul edi-
len. Bizim de evliyalarımız var. Kabirler, makamlar, 
türbeler var. Onlar o manevî iklimi, şehre yayıyorlar. 
Bu sadece bizim bir tasavvurumuz değil. Sheldra-
ke diye bir adam var, Sheldrake. Bunu yazmanızı 
tavsiye ederim: Sheldrake. Sheldrake’in “Morfolo-
jik Rezonans” dediği bir tabir var. Şunu kastediyor: 
Diyelim bir yerde bir türbe var, 500 seneden beri 
insanlar gidip orada dua ediyorlar. Diyor ki Sheld-
rake ‘işte o, orada icra edilen o merasimler, oranın 
morfolojisini değiştirir. 

Orada bir rezonans oluşur. Siz oraya gittiğiniz 
zaman onu hissedersiniz. Ne olduğunu bilemeyiz. 
Ama hissedersiniz. Bu sadece insanlara mahsus bir 
şey de değil. Bu rezonans yüzünden göçmen kuşlar 
da binlerce senedir gidip geldikleri yolları, o mor-
folojik rezonansla bulurlar. Belli kutsal mekanlarda 
bu çok yoğunlaşır’ diyor. Şimdi Sheldrake’in bizim 
konumuzla bağlantısına bu kadarla değinmiş ola-
lım; ama onun -özellikle genç arkadaşlarım için 
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söylüyorum- internette yayımlanan konuşmaları 
var. İnternetteki meşhur TED programlarından bi-
rinde Sheldrake’i de konuşturmuşlar. Bilimin sınırları 
hakkında konuşuyor Sheldrake. Sonra o kadar ra-
dikal şeyler söylüyor, bilimsel yobazlığı eleştirirken 
öyle radikal şeyler söylüyor ki, o TED organizasyo-
nu, Sheldrake’in o konuşmasını sansürlüyor, kendi 
sitesinden kaldırıyor, Youtube’tan kaldırıyor. Bunun 
üzerine çok tepki gelince tekrar yayına koyuyorlar. 
İnternete girdiğiniz zaman, Youtube’da ‘Sheldra-
ke’in sansür edilen konuşması’ diye girerseniz göre-
ceksiniz... Tabii yine sansürlemedilerse... 

• Şimdi bir de şehrin ürettikleri konusu var; yani 
en başta şehir bizi yaparken, şehir bizi medenîleş-
tiriyor. Çünkü etimolojisinden, kök bilgisinden de 
biliyoruz ki bizim medeniyetimiz adını, şehirden 
alıyor. Medine›den alıyor. ‘Medine’ şehir demek. 
Medine şehir, dolayısıyla Medenî de şehirli... Yani 
medeniyetle şehir arasında bir iç bağ var. Adeta 
bir neden-sonuç ilişkisi var. Yani köyden medeniyet 
çıkmıyor, çıkmaz. Köyün kültürü olur, tamam. Köyde 
bir kültür var o da kendi içinde tutarlı, iyi, sağlıklı 
olabilir. Sağlıksız tarafları da vardır. Kasabanın da 
kendine göre bir kültürü vardır, kasaba kültürü. Ama 
köyden, kasabadan medeniyet çıkmaz. Medeniyet 
şehirlerde teşekkül eder. Şehirlerde medenî oluruz. 
Sonra o medeniyet, kendi ‘kapsama alanı’ndaki 
köyleri, kasabaları da kendine göre biçimlendirir, 
dönüştürür; onları da kendi ‘rengine’, kendi 
‘hava’sına uydurur. Biz medeniyetle şehir arasında 
genetik bağlantı kuruyoruz; batılılar da siyasetle, 
politikayla şehir arasında münasebet kuruyor. 
Orda da mesela politika kelimesi ‘polis’ten geliyor. 
Şehirden yani polis’ten. Bizde politika, yani siyaset, 
seyis’ten geliyor biliyorsunuz. At terbiyeciliğinden. 
Yani nefsinizi dizginlemek, Kara Budun’u eğitmek, 
kargaşayı önlemek, düzen getirmek filan. Bizde-
ki siyaset kelimesinin kökbilgisi buralara uzanıyor. 
Ama oradaki politika kelimesi polisten türetilmiş. 
Şehrin işlerini yönetmek, şehri yönetmek. Şimdi bu-
rada politika yapacağız diye kalksak, “Bizim şehir-
ler medeniyet üretiyor zihin dünyamızda. 

Batının şehirleri de politika üretiyor, ona göre in-
san biçimleniyor” falan desek, belki genç arkadaş-
larımın gururunu okşamış oluruz; onlar da buradan, 
medeniyet bahsinde Doğu’nun Müslüman sant-
raforlar sayesinde Batı’ya ‘beş çektiğini’ düşünüp 
şöyle bir kasılabilirler. Ama acele etmeyelim, heye-
can yapmayalım, yanlışlıkla kendi kalemize gol at-
mayalım; zira Batı dillerinde de Medeniyet, yani Ci-
vilization, şehirden, yani civitas’tan geliyor. Hatta 

bizim bugün kullandığımız medeniyet kelimesinin 
de muhtemelen ilk olarak Ahmet Vefik Paşa 
tarafından civilization kelimesine karşılık olsun diye 
lûgatımıza sokulduğunu bilirsek, bu bahsi çok fazla 
uzatmamanın millî menfaatlerimize daha muvafık 
olacağını düşünebiliriz.

Bir de ne olduğu -şimdilik- belli olmayan şehir-
ler var. Mesela Maya kentleri, İnka kentleri var var, 
Yemen kentleri var. Biliyorsunuz antik Yemen kent-
lerinden kalan yazıtlar henüz çözülebilmiş değil. 
Bizim Orhun yazıtlarındaki harflere benzeyen runik 
dedikleri harf karakteriyle yazılmış, çok fazla da kı-
rılıp dökülmeden günümüze gelmiş büyük yazılar 
var, duvar yazıları. İnka, Aztek, Maya Şehirlerinde 
de ne olduğunu bilmediğimiz şeyler var, terk edil-
miş şehirler var. 

Tropikal ormanın içerisinde yeni yeni bulunan: 
kim yaşamış, nasıl yaşamış, ne yapmış, neden bı-
rakmış, nasıl gitmiş, iz, şan, nişan bırakmadan kay-
bolmuş şehirler var, yani şehirler üzerine düşünür-
ken sadece mevcut şehirlerden yola çıkarak bir 
şehir kuramcılığı yapmak çok doğru görünmüyor. 
Şimdi bizde de en son Göbeklitepe’de arkeolojik 
bir buluntu bulundu biliyorsunuz. Bir sürü senaryo 
üretiliyor. Gördünüz mü bilmiyorum Göbeklitepe’yi? 
Fırsat bulursanız gidin bakın. Burası, evet, tarihi iti-
bariyle bilinen yerleşim yerlerinin çok ötesine gidi-
yor. Dolayısı ile arkeoloji tarihini yeniden yazacak 
kadar önemli bir etkisi var. 

Eski arkeolojik tarihte şöyle bir varsayım vardı: 
İnsanlar önce yerleşiyorlar, yerleşik düzene geçiyor-
lar, sonra tapınakları yapıyorlar, sonra dini yapılar 
ortaya çıkıyor. ‘İşin mantığı da onu gerektiriyor, yani 
önce insanlar yerleşecekler, tarım hayatına geçe-
cekler,ona göre bir takım  yapım teknikleri gelişmiş 
olacak, ondan sonra o, daha görkemli dinî yapıla-
rı kuracaklar, kurdular’ diye bir hikaye anlatılıyor-
du bugüne kadar. Göbeklitepe buna, bu hikâyeye 
uymuyor; çünkü Göbeklitepe’ye gittiğiniz zaman 
görüyorsunuz: Etrafta kalıcı yerleşim olduğuna dair 
hiçbir emare yok. Bana sorarsanız, oranın tapınak 
olduğuna dair çok kesin kanıtlar da yok. Evet ta-
pınak olabilir diye baktığınızda tapınak ögesi diye 
sayabileceğiniz bazı şeyler görüyorsunuz ama 
benim şahsî kanaatim orası bir tapınak değil. Ne 
olduğunu bilmiyorum. Yani ‘şahsî kanaatim’ derken 
orası şöyleydi böyleydi demek istemem. Ama sanki 
bir şeye başlanmış, sonra bir şey olmuş, hani “harç 
bitti yapı paydos” denmiş gibi veya Maya kentleri, 
İnka kentleri gibi bırakıp gitmişler gibi, ama yarım 
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bırakıp gitmişler gibi... Tam öyle bir yer. O kazıları 
başlatan Alman arkeolog öldü. Onun da söylediği, 
bu tezi doğrulayan, yani oranın bir tapınak 
olmayabileceğini doğrulayan başka bir şey daha 
var: O çevrede en az sekiz tane böyle buluntular 
çıkacağını söylüyor. Emareleri var yani. Gökyüzü 
fotoğraflarında falan. Göbeklitepe›nin etrafında 
sekiz tane daha benzer kalıntılar olabileceğine 
dair işaretler var. Şimdi bu niye önemli? Aztek 
ve Maya Kentlerinin de kuruluşuna baktığınız 
zaman, o kentlerin, daha doğrusu oralardaki bazı 
anıtsal yapıların arasındaki ilişkinin aynı zamanda 
astronomik takvimle de bakışımlı olduğu söyleniyor. 
Yani mesela Ekinoks›ta, güneşin doğduğu yönden o 
anıtsal yapıları birleştiren bir çizgi çizdiğiniz zaman, 
piramitlerin ip gibi aynı hizaya geldiklerini gösteren 
çalışmalar var. Bu türden, şu anda çözemediğimiz, 
bilemediğimiz bir sürü esrarengiz şeyi de içinde 
barındıran şehirler bunlar. Bunu niye söylüyorum? 
Hani ‘Açık Metin Olarak Şehir’ diye söze başlamıştık 
ya; o bağlamda, o ‘metin’ler arasında böyle ilişkiler 
de olabilir. Bu buluntuların hikayesini, metinler arası 
ilişki gibi okumak da mümkün... 

Yani Maya şehirlerine bakıyorsunuz, oradan bir 
hikâye çıkıyor, Göbeklitepe›den başka bir hikâye 
çıkıyor. O iki hikâyeyi karşılaştırdığınız zaman 
bambaşka bir şey çıkıyor; sonra dönüp Yemen›de, 
dönüp Petra’da, dönüp Çin’de anıt mezarlara, 
anıtlara, buluntulara, terk edilmiş şehirlere 
baktığınız zaman başka başka hikayelerle 
karşılaşıyorsunuz. Bunlarla uğraşmak iyi bir şey 
mi? Evet bunlarla uğraşmak iyidir. İnsana iyi gelir. 
Haddini hatırlatır. Kelâm-ı Kadim’de de bize 
bunlara bakmamız emrediliyor. Mealen ‘Onla-
rın sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi, 
yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı’ denmi-
yor mu? ‘Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce 
yaşamış olanların akıbetlerini görmezler mi?’ mea-
linde ikazlar yok mu?

Şimdi bir de bugünkü şehirlere bakmakla, 
bugünkü şehirleri görmekle, bugünkü şehirleri 
dolaşmakla ilgili, bu ‘kültür’le ilgili birkaç şey 
söyleyeceğim. On dakika sonra bitireceğiz. 

İnternete girip “Takiyettin Mengüşoğlu + Arslan 
Kaynardağ” diye yazdığınız zaman bir söyleşi 
çıkıyor karşınıza. “Takiyettin Mengüşoğlu + Arslan 
Kaynardağ”. 

Kim bunlar? 

İkisi de felsefeci. Takiyettin Mengüşoğlu, 

1930larda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 
sayılı, Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderilme-
sine Dair Kanun çerçevesinde Almanya›ya felsefe 
eğitimi yapmak üzere gönderilmiş. 

Sivas Lisesi mezunu. Liseyi bitirdikten sonra Ec-
nebi Memleketlere Talebe Gönderilmesine Dair 
Kanunla açılan imtihanı kazanıyor ve Almanya’ya, 
yanlış hatırlamıyorsam Göttingen Üniversitesi’ne 
felsefe eğitimi almaya gönderiliyor. Doktorası-
nı yapıyor sonra Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de İs-
tanbul Üniversitesi’nde felsefe hocası ve Felsefe 
Arkivi dergisini kuruyor. Kitaplarını da hararetle 
tavsiye ederim. Felsefi Anthropologi. “loji”yi katiyen 
kullanmıyordu. ‘Antropoloji’ demiyor, ‘Anthropo-
logi’ diyor. Felsefeye Giriş diye bir kitabı var, Felsefî 
Anthropologi diye bir kitabı var, Fenomenoloji 
üzerine kitabı var, Kant üzerine güzel çalışmaları 
var. Ama sözünü ettiğim söyleşi başka bir şey. Bu 
söyleşiyi yapan Arslan Kaynardağ. 

O da onun talebelerinden, o da felsefeci. O 
da rahmetli oldu. İstanbul’da Elif Kitapevi’nin de 
kurucusu.  O söyleşide Takiyettin Bey çok güzel 
anlatıyor. Mealen diyor ki: Ben Almanya›da 
okurken, Göttingen Üniversitesi’nde okurken, hafta 
sonlarında, tatil günlerimde hocalarımız bizi alırlar, 
çevredeki tarihî, kültürel yerleri dolaştırırlardı. Göt-
tingen ve çevresini dolaşırdık. İşte filan yerde bir ki-
lise, falan yerde bir heykel, falan yerde bir çeşme, 
ne varsa onları her hafta böyle şehir gezilerimiz 
olurdu. Ben diyor, liseyi Sivas’ta bitirdim ama Sivas’ı, 
Almanya’dan döndükten sonra, işte bu şehir gez-
me terbiyesini aldıktan sonra, Sivas’ı görmeye baş-
ladım. Liseyi bitirene kadar Sivas’ı görmemiş. Niye? 
Nasıl bakacağını bilemiyor. Bu bize neyi gösteriyor? 
Demek ki şehir’e bakmak, şehri okumak öğretilebilir 
bir beceridir. 

Öğretilmesi gereken bir beceridir. Öğrenilebilir 
bir beceridir. Öğrenilmesi gereken bir beceridir. 
Ayrı bir beceridir ve öğretilebilir. İşte öğretmişler: 
Takiyettin Bey’e öğretmişler. Şimdi biz de öğretmeye 
başladık. Bunun için Cem [Gençoğlu] Bey›e de 
tekrar teşekkür ediyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı, 
şimdi 8. sınıftaki öğrencilere kendi yaşadıkları 
şehri gezmeleri için bir ders ihdas etti. Bu dersin iki 
bölümü var:  

Girişte önce şehir nedir, şehircilik nedir, şehirle 
bizim münasebetimiz ne olmalıdır, ne olmamalıdır, 
şehirli olmak ne demektir, bunlar anlatılıyor 
kısaca. Kısaca ve çok sıkıcı bir şekilde. Önce 
bunları anlatıyoruz; sonra her ilde o çocuklar, 
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diyelim, Samsunlu çocuklar Samsun ile ilgili bilgiler 
alıyorlar o derste; alacaklar inşaallah. Ispartalı 
çocuklar Isparta ile ilgili, Hakkarili çocuklar Hakkari 
ile ilgili, Hakkari tarihi, kültürü birikimi ile ilgili... 
Burada valilerimize de çok iş düşüyor. Bazı gezileri 
valilerimizin nezaretinde yapacaklar; çocuklar 
validen duydukları zaman başka türlü dinleyecekler. 
Böylece valileri tanıyacaklar filan. Yani çok bereketli 
olacağını ümit ettiğimiz bir ders ihdas edildi Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından. Bu ders çerçevesinde 
öğrencilerimiz müzeleri gezecekler, ören yerlerini 
gezecekler. 

Ancak, Millî Eğitim Bakanı iken de söylediğim 
bir şey vardı: Herhangi bir konu ne kadar cazip 
olursa olsun, ne kadar ilgi çekici olursa olsun, ders 
konusu olduğu zaman sıkıcılaşıyor. Yani, ben 
kendimden biliyorum, siz de şimdi kendinizden 
hatırlayacaksınız: Ortaokul hayatınızda, 
lise hayatınızda en unutamadığınız ‘ders’ler, 
muhtemelen o gün programdaki dersin kaynatıl-
dığı bir söyleşi, bir konuşma, bir gezi, bir sohbettir. 
“Efendim filan tarihte coğrafya dersinde hoca 
bir gün sınıfta şöyle bir ders anlattı, onu hiç 
unutmadım!” Böyle bir şey yok. Ama hem ders 
kaynayacak hem dışarı çıkılacak, bir yer gezilecek; 
işte onlar unutulmuyor. Bu vesileyle ortaokuldaki 
din dersi öğretmenim rahmetli Mutullah Kocabaş’ı 
rahmetle anıyorum. Eskişehir Maarif Koleji’nde Din 
Dersi öğretmenimizdi. Bir gün aldı bizi, Eskişehir 
Kurşunlu Camii’ne götürdü. Tarihî bir cami. Külliyesi 
var, Mevlevîhâne’si var. 

Bütün sınıf ilk defa bir külliye, bir medrese, 
bir Mevlevîhâne görüyoruz. Oradaki hücreler, mi-
nare, minareye nasıl çıkılıyor? O atmosfer, müthiş 
bir deneyimdi. Yani bana şimdi sorsanız: ‘O din der-
sinden en çok ne kaldı sana geriye?’ Derim ki ‘İşte o 
Kurşunlu Camii’nii gezmemiz kaldı.’ O dersten kalan 
başka bir şey daha var. Bu geceki konumuzla alâ-
kalı değil ama, müsaadenizle, parantez içinde onu 
da kısaca anlatmak istiyorum. 

(Mutullah Hoca herkese bir kitap okuyup öze-
tini çıkarma ödevi vermişti. Bana da Bekir To-
paloğlu’nun İslam’da Kadın kitabı düştü. Onu 
okudum, özetini çıkardım. Elli sene önce okuduğum 
bir kitap; ama elli sene sonra, hatırlarsanız, 
hangi sivri zekâlıdan çıktıysa bir “ortak anne sütü 
bankası projesi” tartışması başlayınca, birden, o 
kitapta okuduğum bir bilgiyi hatırladım. Orada 
Bekir Topaloğlu anlatıyor: Türk Medenî Kanunu 
hazırlandığında Meclis’ten çıkan Kanun’da -yanlış 

hatırlamıyorsam- bir 192. Madde var. O madde süt 
kardeşler arasında evliliği yasaklıyor. İsviçre›den 
tercüme edilen kanunda bu yok; yani İsviçre›de 
yok bu. Ama bizim geleneğimizde, dinimizde, 
örfümüzde “süt kardeşliği” diye bir müessese var, 
o da oraya girmiş. Meclis’ten çıkmış; fakat galiba 
Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 
Ulus’taki matbaaya giderken Mahmut Esat Bozkurt 
o maddeyi “düşürtmüş.” Düşürtmüş, yani kanun çık-
tığı halde böyle numaralar dönmüş... Elli sene sonra 
bu tartışmalar çıkınca, dedim ki Bekir Topaloğlu’nun 
kitabında yazdığına göre, böyle bir sahtekarlıkla bu 
kanun böyle olmuş filan... Sonra, önü arkası düşü-
nülmeden piyasaya sürülen o “proje(!)” bitti çok 
şükür. O tartışmalar sırasında, pek çok akl-ı selîm 
sahibi insan da “kimin kiminle süt kardeşi olduğu-
nun belli olmayacağı” böyle bir girişimin vehameti-
ne işaret ederek gerekli uyarıları yapmışlardı. Neyse 
çok şükür; kimin, hangi aklıevvelin icadı idiyse bitti 
o proje(!). Demek ki mesela ortaokul ikinci sınıfta 
okuduğunuz bir kitaptan bile bir siyaset dersi çıka-
biliyor. Parantezi kapatıyoruz).

•Şehirleri, kuruluşuna göre ‘organik’ ve 
‘sentetik’ diye ayırdık ama bir de, Takiyettin 
Mengüşoğlu’nun Felsefî Anthropologi kitabında, 
insan tanıtılırken 

 •Bilen bir varlık olarak insan 
•Yapıp-eden bir varlık olarak insan,  
•Kıymetleri duyan bir varlık olarak insan, 
•Tavır takınan bir varlık olarak insan, 
•Önceden gören önceden tayin eden bir varlık 

olarak insan 
•isteyen bir varlık olarak insan 
•Hür bir varlık olarak insan 
•Tarihî bir varlık olarak insan 
•Kendisini bir şeye veren, seven bir varlık olarak 

insan 
•İdeleştiren bir varlık olarak insan, 
•Çalışan bir varlık olarak insan,
•Eğiten ve eğitilebilen bir varlık olarak insan,  

•Devlet kuran varlık olarak insan, 
•İnanan bir varlık olarak insan, 
•Sanatın yaratıcısı olarak insan, 
•Konuşan bir varlık olarak insan, 
•Biopsişik bir varlık olarak insan 
gibi bazı temel özelliklerini sayar.   
Dolayısı ile bu özellikler şehirlere nasıl yansıyor, 

onlara bakmak gerekir. 

Bir de burada ayrıca sayılmayan bazı insanî 
özelliklerimiz var ki onların da şehirlerde karşılıkları 
olmak gerekir. 
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İnsan dediğimiz varlık mesela Yürüyen bir 
varlıktır. O zaman, şehirlerin insanî olması için 
yürüyen varlığa göre yapılması gerekmez mi? 
Halbuki şimdi şehirler, otomobile binen varlığa 
göre yapılıyor. 

Demek ki burada insan fıtratına aykırı bir şeyler 
dönüyor. İnsanlar uyur, yani şehirlerin aynı zaman-
da uyuyabilmesi, uyunabilir olması lazım ama ar-
tık şehirler uyuyamıyor. Dinlenmesi lazım; tamam 
eğlenmesi de lazım, yani insan aynı zamanda 
‘oynayan’ bir varlık: Homo Ludens. Demek ki Hu-
izinga’ya geliyoruz: Diyor ki: insan aynı zamanda 
oynayan varlıktır. Oyun kurar insan. Huizinga bunu 
çok güzel anlatır: Siyaset de bir oyundur, edebi-
yat da bir oyundur, bilim de bir oyundur. Burada 
da ‘dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret’ 
oluşuyla bağlantı kurabileceğimiz şeyler var. Evet, 
insan homo ludens’tir, aynı zamanda homo sa-
piens’tir ama aynı zamanda homo faber’dir, yani 
bir şeyler yapar. Üretir insan. İnşa eder. İcâd eder. 
Haristir. Kırılgandır. Ölümlüdür. 

Dolayısı ile şehir bütün bu özellikleri gözetme-
lidir.  İnsanın bütün bu özelliklerine kapılarını açık 
tutmalıdır: İnsan, bir şeyler üreten, düşünen, yürü-
yen, uyuyan, dinlenen, çoğalan, çocuk sahibi olan, 
neslini idame ettiren, güvenlik arayan, yarışan, alıp 
satan, ibadet eden, çatışan, seven, güzellik peşin-
den koşan, hastalanan, eğitilen, yiyen içen, ölece-
ğini bilen, ölümlü bir varlıktır. Şehrin de bütün bu 
temel varlık özelliklerimize cevap verecek şekilde 
olması istenir, beklenir. Ama özellikle dediğim gibi, 
sanayi devrimiyle birlikte artık şehirlerde, bunla-
rın çoğu, yani insanî özelliklerinizin çoğu tehdit 
altındadır şehirlerde... Böyle söylediğimiz zaman, 
hepimizin aklına kendi yaşadığımız şehirler geli-
yor.  Samsunluların aklına Samsun, Çarşambalıla-
rın aklına Çarşamba, Eskişehirlilerin aklına Eskişehir 
geliyor ve hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz.  
Şimdi size, aynı çaresizliği İngiltere’de hisseden 
birinin yazdıklarından kısa bir bölüm okuyayım da 
nasıl ‘global’ bir maceranın parçası olduğumuzu 
görelim: 

“Şehir dışında bir tarla, bu tarla birkaç milyon 
yıl boyunca buzdan bir battaniyenin altında mışıl 
mışıl uyudu. Derken alt çeneleri belirgin bir grup in-
san buraya yerleşti. Burada ateşler yaktı. Taştan bir 
kaide üzerinde, bir takım tuhaf tanrılara hayvanlar 
kurban etti. Bin yıllar böyle geçti. Sonra pulluk icat 
edildi. Buğday ve arpa ekildi. Bu tarla bir dönem 
rahiplerindi derken kralın ardından bir tüccarın 

oldu son olarak da bir çiftçinin eline geçti. Çiftçi 
tarlasını yüklüce bir miktar para karşılığında hükü-
mete sattı. Artık altın çiçekleri, sarı papatyalar ve 
kızıl yoncalar rengarenk boyayacaktı tarlayı. Ne-
ler görüp geçirmedi ki bu tarla. Ama artık zamanı 
doldu bu tarlanın. Karahindibaların büyüdüğü şu 
köşe yakında numara 24’ün oturma odası olacak. 
Bir kaç metre ötede gelinciklerle kaplı şu alansa 
numara 25’in garajı. Şimdi beyaz karanfillerin bu-
lunduğu şu yer bir yemek odasına dönüşecek, he-
nüz dünyaya gelmemiş bir çocuk, anne babasıyla 
işte tam orada tartışacak, otoyol manzaralı bir iş 
merkezindeki klimalı ofisinde, bilgisayarı başında 
çalışan bir kadının tasarladığı bebek odası tam şu 
çitlerin üstünde yer alacak. Şimdi göletin bulundu-
ğu yere bir ev inşa edilecek, yıllar sonra bir adam 
dünyanın öbür ucundaki bir havaalanında uçağı-
nın kalkmasını beklerken, ailesini özleyecek, o evi 
özlemle anacak.”

Böyle gidiyor... 
Böyle bırakırsam, inşallah gerisini siz okursunuz...  
Peki vaktimiz olsaydı başka nelerden bahsede-

cektik? 
Edebiyat ve şehir meselesinden bahsede-

cektik; zira şehirler, aynı zamanda,  İstanbul’un 
Yahya Kemal’le -şimdilerde Orhan Pamuk’la- ol-
ması gibi, Paris’in Balzac’la, Baudlaire’le olması 
gibi, Benjamin’le olması gibi, Saint Petersburg’un 
Dostoyevski’yle anılması gibi, Londra’nın Charles 
Dickens’la, Kahire’nin Necip Mahfuz’la anılma-
sı gibi;  onların o şehirlere , o şehirlerin de onla-
ra giydirdikleriyle anılması gibi... Sizin de mutlaka 
şehrinizle ilgili, okuduklarınızla yaşadığınız şehirler 
arasında kurduğunuz acı-tatlı hatıralarınız vardır. 
Gençler için özellikle birkaç kitap önerecektim, yine 
öneriyim onları... 

Mesela: Tanpınar’ın Beş Şehir’i... Bu söyleşiye 
gelip de Beş Şehir’i okumamak olmaz... Biz lisedey-
ken, bir grup arkadaş, Beş Şehir’i okuduk ve Bursa’yı 
görmek hevesine kapıldık. Hevesi aşan bir şeydi ve 
gittik Bursa’ya. Dolayısıyla sizi çok farklı yerlere ta-
şıyacak böyle kitaplar var. Beş Şehir bunlardan bir 
tanesi... Hem sonra Edip Cansever›in: «Mendilimde 
Kan Sesleri» diye bir şiiri var, 

 “Ah güzel Ahmet abim benim  
İnsan yaşadığı yere benzer  
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer  
Suyunda yüzen balığa  
Toprağını iten çiçeğe  
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine  
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Konyanın beyaz  
Antebin kırmızı düzlüğüne benzer  
Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir  
Denize benzer ki dalgalıdır bakışları  
Evlerine, sokaklarına, köşebaşlarına  
Öylesine benzer ki “ 
diye alıp götürür.  
Bütün memleketi sevmek bakımından çok güzel 

bir şiirdir.  Onu okumak iyidir. İyi gelir. 

Yahya Kemal’i okumak da öyledir; onu Münir 
Nureddin’den dinlemek de  öyledir. 

‘Şehirleri okumak’dan söz edip de Süheyl Ünver’i 
anmamak olmaz.

Gittiği, gezdiği, gördüğü her yeri, yanında ta-
şıdığı kalemleri, defterleri ve sulu boya takımıyla 
kayda geçiren Süheyl Ünver’i... Bir çeşme görüyor, o 
zaman fotoğraf makinesi o kadar yaygın ve kulla-
nışlı değil; hemen o çeşmenin sulu boya bir tasvirini 
çıkartıyor. Altına tarihini, kitabesinde ne yazıyorsa 
onları da kaydediyor. 

Bizim Kültür Bakanlığı’ndaki tasarılarımızdan biri 
de 15 Temmuz’dan sonra Kültür Bakanlığı’na devre-
dilen Kuleli Askerî Lisesi’ni bir Şehir Müzesi yapmak 
ve Süheyl Ünver’in bütün bu defterlerini, yaptıkları-
nı orada sergilemekti. İnşaallah gene yapılır.  Genç 
arkadaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür Yayınları tarafından yayınlanmış olan eserleri-
ni, Süheyl Ünver’in İstanbul Risaleleri’ni de mutlaka 
edinmelidirler. Bakın şimdi artık telefonlarda bile 

kamera var. Kayıt almak artık çok daha kolay. Yani 
bir şehir nasıl gezilir, nasıl dikkat edilir, oradaki bilgi-
ler nasıl derlenip toplanır, sonra onlar başkalarıy-
la nasıl paylaşılır, Süheyl Ünver rahmetlinin yaptığı 
buna çok güzel bir örnek.  

Ben de bu gece sizi bu saate kadar burada 
meşgul ettim ama inşaallah andığımız birkaç ki-
tapla borcumuzu bir nebze ödemiş olduk. Yani bir-
kaç kitap tavsiyesiyle. 

Bitirirken şunu da bir kere daha vurgulamakta 
fayda var: 

Geçmişteki, buradan baktığımızda bize mü-
kemmel görünen, belki de gerçekten mükemmel 
olan şehirlere romantik bir özlem yerine, -artık ge-
riye dönmek mümkün olmadığına göre, - taklitçi 
olmayan, bize özgü, bizim için, çocuklarımız için 
uygun olan şehrin ne olduğu, nasıl olması gerektiği 
üzerine gerçekçi bir biçimde kafa yormamız gere-
kiyor.

Bir başka toplantıda inşallah bunu da enine bo-
yuna tartışırız. 

Hepinize tekrar hayırlı kandiller diliyorum. 

Sağlık içinde afiyet içinde, huzur içinde böyle 
nice güzel gecelerde birlikte olmak dileğiyle, hepi-
nizi hürmetle, muhabbetle selâmlıyorum.
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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.
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MURAT KURUM*: SALGIN DiRENÇLi
ŞEHiR PLANLAMASINI ÇOK ÖNEMSiYORUZ.

RÖPORTAJ

SORU: Yoğun bir gündeminiz var. İlleri ziyaret 
ediyorsunuz. Bizzat projeleri yerinde görüp incele-
melerde bulunuyorsunuz. Yerel yönetimlerle, millet-
vekilleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, en önemlisi de 
vatandaşlarla sürekli bir araya geliyorsunuz. Dep-
rem oluyor oraya gidiyorsunuz, sel oluyor oradası-
nız. Şimdi de sizi sık sık Marmara Denizi kıyılarında 
görüyoruz. Şehirlere dokunurken insana da doku-
nuyorsunuz. Bize biraz yerelde yürüttüğünüz çalış-
malarınızdan bahsedebilir misiniz?

CEVAP: Öncelikle derginizin ikinci sayısında biz-
lere yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İlk sayınızı 
büyük bir ilgiyle okuduğumu belirtmek isterim. 
*  Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dergiden okuduğum bir yazıda “Şehirlerin tari-
hi aynı zamanda insanlığın tarihidir” sözüyle karşı-
laştım. 81 ilimizin her biri yüzlerce yıllık bir geçmişe, 
tarihi ve kültürel birikime sahip. Birbirinden kıymet-
li, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz doğal 
güzellikleri bağrında saklıyor.

Sahip olduğu bu zenginlikleri korumak, en güzel 
haliyle evlatlarımıza bırakmak ise en asli vazifemiz, 
hepimizin üzerinde olan büyük bir sorumluluktur.

Bu bakış açısından hareketle, şehirlerimize 
yaptığımız her bir yatırımı, milletimize, ülkemizin 
geleceğine yaptığımız bir hizmet ve yatırım olarak 
görüyoruz.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhu-
nu yansıtan bu anlayışla hareket ederek 81 ilimize 
300’den fazla ziyaret gerçekleştirdik. Şehirlerimizin, 
dolayısıyla vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa 
yerinde gördük. Bu ihtiyaçları belirli bir öncelik 
durumuna göre karşılamak üzere projeler hazırladık, 
uyguladık. Hatta bir kısım projelerimizi tamamladık. 
Her bir ziyaretimizde muhakkak başlattığımız yeni 
bir proje oluyor. Milletimiz bu durumdan memnun. 
Vatandaşımızın memnuniyetini gördüğümüz za-
man biz de çok mutlu oluyoruz. 

Söylediğiniz gibi nerede deprem ya da sel olu-
yorsa oraya koşuyoruz. Vatandaşımızın yanında 
olmak, acılarını paylaşmak, ihtiyaçlarını gidermek 
için bugüne kadar elimizden geleni yaptık. Gittiği-
miz her eve Cumhurbaşkanımızın selamıyla girdik. 
Bağdaş kurup oturduğumuz her sofrada edilen du-
alar bizler için çok büyük bir nimet.

Tabi bu yıl da Marmara Denizi’nde müsilajla ta-
nıştık. Şimdi de müsilajı tamamen ortadan kaldır-
mak ve Marmara Denizi’ni korumak adına büyük bir 
çalışma yürütüyoruz. 

SORU: Marmara Denizi’nde meydana gelen 
müsilaj nedir, niçin oluşur ve müsilaj ile ilgili yapılan 
çalışmalar, elde edilen sonuçlar nelerdir? Haziran 
ayında bir eylem planı açıkladınız. Eylem planı kap-
samında yapılan çalışmalardan bahsedebilir misi-
niz? Marmara Denizinin temizlenmesi ve bir daha 
buna benzer sorunlar yaşanmaması için ne tür ön-
lemler alındı ve bundan sonra da bu önlemler çer-
çevesinde neler yapılması planlanıyor?

CEVAP: Müsilaj aslında Marmara Denizi’nde her 
yıl görünen bir durum. Fakat bu sene yoğunluğu 
arttı ve etkisi daha uzun sürdü. Bunun ise üç sebebi 
var. İklim değişikliği nedeniyle denizde artan sıcak-
lık; Marmara’da müsilajın daha yoğun bir şekilde 
görülmesinin sebeplerinden biri. 

Denizde oluşan durgunluk nedeniyle, Marmara 
Denizi bir göl gibi davranmaya başladı. Bu iki faktö-
re, kirlilik de eklenince ne yazık ki; bugünkü manza-
rayla karşı karşıya kaldık. Bu kirliliğin %70’ini de kara 
kökenli kirleticiler oluşturmakta.

Marmara Bölgesinde bugün 25 milyon insanımız 
yaşıyor. Türkiye sanayisinin %60’ı yine bu bölgede. 
Marmara Bölgesi ülkemizin tarım ve hayvancılık fa-
aliyetlerinin de yoğun olduğu bir bölge. Bu da ev-
sel, kentsel, endüstriyel atıkların denizdeki fosfor ve 
azot yükünü artırmasını beraberinde getiriyor.

Müsilaja yol açan sıcaklığın artması, kirlilik ve 
deniz durağanlığı faktörlerinden biri ortadan kalk-
tığı zaman bu olumsuz görüntü de ortadan kal-
kacak. İklim değişikliği kaynaklı nedenleri ortadan 
kaldırmak tek bir ülkenin yapabileceği bir şey değil. 
Fakat kirlilik kaynaklarını ortadan kaldırmak bizim 
elimizde.

Bu kapsamda Marmara Denizi’ni korumak için 
belediyelerimiz, valiliklerimiz, bilim insanlarımız, si-
vil toplum kuruluşlarımızla 22 maddelik Marma-
ra Denizi Eylem Planımızı hazırladık. Koordinasyon 
Kurulumuz içinde 14 alt çalışma grubu oluşturduk. 
Çalışmalarımıza hızlıca başladık.
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Marmara Denizi’ni ve kıyılarımızı; denizden, ha-
vadan, karadan 7/24 yürüttüğümüz çalışmalarla 
anlık takip ediyor ve temizliyoruz. Yaptığımız günlük 
uçuşlarla, İHA’larla, uydu takip sistemleriyle; hava-
dan tespit ettiğimiz değişimlere karadan ekipleri-
mizi yönlendiriyor, anında müdahale ediyoruz. 

Marmara Denizi’ni müsilajdan tamamen temiz-
lemek üzere Caddebostan’da başlattığımız Türki-
ye’nin En Büyük Deniz Temizliği Seferberliğimizde 1 
buçuk ayı geride bıraktık. Son günlerde Marmara 
Denizi’nde müsilajın olmaması nedeniyle temizlik 
çalışması yapılmadı. Müsilajın yeninden deniz yüze-
yinde görülmesi halinde temizliğe aynı hızla devam 
edeceğiz. 

Bunun yanı sıra 7 ilde ekiplerimiz gece gündüz 
denetimlerine devam ediyor. Mevzuata aykırı bir 
şekilde faaliyet yürüten tesislere 20 milyondan fazla 
para cezası uyguladık. Yine yaptığımız denetimler-
le, 50’den fazla işletmenin faaliyetini durdurduk.

Marmara Denizi Koruma çalışmalarımızda bi-
limsel yöntemlerin takibini çok önemsiyoruz. Bu 
kapsamda, 21 bilim insanımızdan müteşekkil, Bilim 
ve Teknik Kurulu’nu oluşturduk. Kurulumuzun görüş-
leri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Diğer taraftan; Marmara Denizi’nde sayısı-
nı 150’ye çıkardığımız izleme noktasında, TÜBİTAK 
MAM ve ODTÜ ile yürüttüğümüz analiz çalışmaları 
devam ediyor. 

Marmara Denizi’nde müsilaj yığılmasının 3 bo-
yutlu haritasını çıkarmaya ve akıntılarla nasıl ha-
reket ettiğini tespit etmeye yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. ODTÜ ile birlikte yürüttüğümüz MAR-
MOD Projemizin kapsamını da genişlettik. Marmara 
Denizimizin dijital ikizini çıkarmaya yönelik çalışma-
larımıza başladık. 

Yine, Marmara Denizi’ne etkisi olan noktasal 
kaynaklı kirlilik yüklerini daha etkin bir şekilde kont-
rol altına alabilmek için, havzada yer alan ve alıcı 
ortama deşarj yapan tüm arıtmaları bu yılın sonu-
na kadar online olarak izlemeye başlıyoruz. 

Marmara Denizi’ndeki oksijen seviyesini artırma 
noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koca-
eli Körfez’de 4 farklı noktada ve Pendik Marina’da 
bir pilot çalışma başlattık. 

Ayrıca, 6 üniversitemizle birlikte havzada yer 
alan 8 ilde tüm evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu 
arıtma tesislerinin mevcut durumunu ve iyileştirme 
ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik bir saha çalışması 
da yürütüyoruz. 

Çalışma kapsamında havzada bulunan bütün 
tesisleri inceliyoruz. Tespitlerimizi tamamladıktan 
sonra atıksu arıtma tesislerine yönelik strateji planı-
mızı hazırlayacak ve uygulamaya koyacağız. 

Yine; Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edeceği-
miz Marmara Denizi için başlattığımız bilimsel ça-

2dergi sablon.indd   22 28.07.2021   15:10



23

lışmaları 2021 yılı Temmuz ayının sonuna kadar ta-
mamlayacağız. 

Koruma bölgesi ilan etme kararımız; buradaki 
biyoçeşitliliği korumak ve geleceğe aktarmak için, 
Akdeniz ve Karadeniz’in korunmasına katkı sağla-
mak için çok önemli bir karardı ve biz bu kararı hep 
birlikte aldık.  Marmara Denizi Koruma Alanımız; 
Türkiye’nin en büyük denizel koruma alanı, yine dün-
yada sayılı büyüklükte ve etrafında 7 şehrin olduğu 
ilk koruma alanı olacak. 

Sıfır Atık Marmara diyerek; Sıfır Atık ve Sıfır Atık 
Mavi Hareketimizi kıyılarda ve denizlerde yaygın-
laştırma çalışmalarımıza hız verdik.

Müsilaj sorununu temelde, atıksu arıtma tesisle-
rini iyileştirerek ve yeni tesisler yaparak, tarımsal ve 
endüstriyel kirlilikleri engelleyerek kalıcı olarak çöz-
me niyetindeyiz. Tüm süreci şeffaf bir şekilde yürüt-
tük, yürütmeye de devam ediyoruz. 

Marmara Denizi’nin iyileşmesini sağlamak ama-
cıyla farklı çözümler aramaya, üretmeye ve uygula-
maya da devam edeceğiz. Marmara Denizi bugün 
dünden daha temiz. Yarın daha temiz ve daha ber-
rak olacak.

SORU: Bakanlık olarak, ülkemizde sürdürülebilir 
kalkınma, çevre koruma, iklim değişikliği ile müca-
dele gibi konularda ne tür çalışmalar yapılmakta-
dır? 

CEVAP: Sahip olduğumuz kaynakları tasarruflu 
kullanmanın önemi her geçen gün daha da artı-
yor. Bu anlamda; dünyada da; al-kullan-at değil; 
al-kullan-dönüştür, yani döngüsel ekonomiye geçi-
şin izlerini daha sık görüyoruz. 

Biz de; Bakanlık olarak 2017 yılında başlattığımız 
ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin hima-
yelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projemizle doğal 
alanlarımızı koruyarak ülkemizin sürdürülebilir kal-
kınmasına katkı sunuyoruz. Türkiye’nin en prestijli 
çevre koruma projesi olan Sıfır Atık Hareketiyle or-
taya koyduğumuz hedefler doğrultusunda; Çevre 
Kanununda son iki yılda çok önemli düzenlemeler 
yapıldı. 

Bu düzenlemelerle; ülkemizdeki plastik poşet 
kullanımını %75 oranında azalttık. “Kirleten öder” 
prensibi doğrultusunda Geri Kazanım Katılım Payı 
Uygulamasını başlattık. Bu uygulamayla şehirleri-
mizde atık yönetimi altyapısını geliştirmek için yerel 
yönetimlerimize finans desteği sağlıyoruz.

Depozito Yönetim Sisteminin kurulması ve işletil-

mesi ile geri kazanılabilir atıkların yönetimini daha 
aktif bir şekilde yürütmek için ülkemizde bir ilk olan 
Türkiye Çevre Ajansını kurduk. 

Sıfır Atık Hareketimizle; ülkemizde bir çevre se-
ferberliği başlattık. Bu seferberlikle 101 bin kurum 
binamızda sıfır atık sistemini kurduk. Yayınladığımız 
Sıfır Atık Yönetmeliğiyle; 2021’nin sonuna kadar OSB, 
havaalanları, limanlar, terminaller, akaryakıt istas-
yonları, AVM ve zincir marketlerinin tamamı sıfır atık 
sistemlerini kuracaklar. 

%13 olan geri kazanım oranımızı %22,4’e çıkardık. 
Atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında %60’a 
çıkaracağız. Toplam 24 milyon ton atığı ekonomi-
ye kazandırdık. Dünyada sayılı ülkenin ulaştığı bir 
oranla, 3 milyon ton sera gazı salınımını önledik. 
Ülkemize 30 milyar liralık ekonomik kazanç sağla-
dık. Enerjiden, sudan ve petrolden büyük tasarruf-
lar elde ettik. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir 
doğa koruma seferberliği başlattık ve 265 milyon 
ağacımızı kurtardık.

Bu anlamda, Sıfır Atık Hareketimiz iklim deği-
şikliğiyle mücadelemizin de en önemli adımların-
dan biridir. İklim değişikliğiyle mücadele, etkileri 
bakımından Covid-19 sonrasında dünyanın en 
önemli gündem maddesi olacak. Bu nedenle so-
rumluluk bütün dünyanın, hepimizin.

Ülkemizde, yaklaşık 30 yıldır; iklim değişikliğiyle 
mücadele ve uyum noktasında, çok büyük bir 
müktesebatı var, çok güçlü bir devlet iradesi 
var. Bu anlamda, Cumhurbaşkanımız açıkladığı 
insan hakları eylem planında, iklim değişikliğiyle 
mücadeleye özel bir yer ayırdıklarını ayrıca 
hatırlatmak isterim. 

Bu mücadeleyi bir insani ödev, uyumu ise bir in-
sani hak olarak ifade edip, milletimizle paylaştılar. 
Ülkemizin tarihi bir sorumluluğu olmasa da, binde 
yedilik bir katkımız varken bile, iklim değişikliği ko-
nusunda üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla 
yerine getiriyoruz. 

Bugün artık, iklimi değiştiren bütün parametre-
lerde proje yapan, ürettiğini satabilen bir ülke ko-
numundayız. Sera gazı emisyonlarını, 2030 yılında 
% 21’e kadar artıştan azaltma hedefimize kararlı-
lıkla yürüyoruz.

Ülkemiz Akdeniz Havzasında yer aldığı için iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerine yoğun bir şekilde 
maruz kalıyoruz. Aşırı hava olayları nedeniyle, sel, 
heyelan, hortum gibi şiddeti sürekli artan afetler 
yaşıyoruz. Bu afetlerde canlarımızı kaybediyoruz.
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Yaşadığımız kayıpların önüne geçmek adına, 
Bakanlık olarak, iklim kriziyle mücadele konusunda; 
ulusal ve yerel ölçekte acil önlemlerin yer aldığı çok 
büyük projelere imza attık.

Enerji, sanayi, tarım, ormancılık, yapı, ulaştırma, 
atık ve iklim değişikliğine uyum konularında 541 ey-
lem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşların belirlen-
diği Ulusal İklim Değişikliği Stratejisini ve Eylem Planı-
nı 81 ilimizde gerçekleştiriyoruz. 

14 maddelik “İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç 
Bildirgemizi” açıkladık. Bu kapsamda ülke olarak; bir 
seferberlik ruhuyla hareket etmek için İklim Kanunu-
nun ihtiyaç duyduğumuzu dile getirmiştik. İklim Ka-
nunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren 
kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu 
hazırlıyoruz ve en kısa sürede kanun çalışmaları için 
Meclisimizin takdirine sunacağız.

Tabi yine sonuç bildirgemiz kapsamında Türkiye 
Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim De-
ğişikliği Eylem Planını 2050 hedefi ile güncelliyoruz. 
Emisyon Ticaret Sistemini kurmak için gerekli mevzu-
at çalışmalarımızı yapıyoruz. Enerji ve sanayi tesisle-
rinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarına yönelik 
teşvikleri artırıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Araştırma 
Merkezini ve Platformunu kuruyoruz.

SORU: İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azalt-
mak için yapı alanında ne gibi uygulamalar getirdi-
niz?

CEVAP:Bugün binalarımız, enerji tüketimimizin 
%50’sinden doğrudan sorumludur. Bakanlık olarak; 
binalarımızdaki bilhassa enerji tüketiminin azaltıl-
masını sağlamaya dönük çalışmalara hız verdik. 

İklime duyarlı kentleşme, iklim şehirciliği 
kavramlarına bağlı kalarak hâlihazırda devam eden 
300 bin kentsel dönüşüm konutu başta olmak üzere, 
tüm inşa faaliyetlerimizde bu hassasiyetlerimizi ko-
ruduk, koruyoruz. 

Türkiye elektrikli yerli otomobilini üretiyor. Bu an-
lamda çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımı-
nın yaygınlaşması için otopark yönetmeliğinde yap-
tığımız değişiklikle, zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri 
olan yeni yapılacak binalarda şarj ünitesi zorunlu-
luğu getirdik. Tüm kentsel dönüşüm projelerimizde, 
sosyal konutlarımızda ve kamu binalarımızda; akıllı 
otomasyon sistemlerini kullanıyor, doğal malzeme-
leri seçiyor, güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor ve 
kendi elektriğini üreten sistemleri uyguluyoruz. 

Ayrıca kapalı alanı 2000 m2’den büyük binalarda 
yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale geti-
rerek doğal su kaynaklarımızı koruyoruz. Bu konuda 
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yeni bir düzenlemeye daha gidiyoruz. Buna göre bi-
nalarımızın su tesisatı projelerini değiştiriyoruz. Bina-
larda sarnıçlar yaparak toplanan yağmursularının 
tuvalet rezervuarlarında ve bahçe sulamada kulla-
nımını sağlayacağız. 

Binalarımızın, sıfır atık uyumlu ve çevre karne-
si yüksek binalar olmasını sağlıyoruz. Temelinden 
anahtar teslimine kadar, binanın tüm sürecini sıfır 
atığa uyumlu yaptığımızda; binalarımızdan çıkan 
atıklar ekonomimize geri dönüyor, milyarlarca lira 
tasarruf sağlıyor, çevremizi kirlilikten koruyoruz.

SORU: Az önce covid-19 sonrası iklim değişikliği-
nin dünyanın ana gündem maddelerinden biri ola-
cağından bahsettiniz. Covid-19’un şehircilik alanın-
da ne gibi yansımaları olacağını öngörüyorsunuz? 

CEVAP:Şehirlerimiz için önümüzde bir süredir 
yeni bir gündem daha var; o da salgın! Bu anlamda; 
“epidemic-resistant city planning” dedikleri “salgın 
dirençli şehir planlamasını” çok önemsiyoruz. Çünkü 
bugün gördük ki; şehirlerimizi; salgın hastalıklar 
doğrultusunda yeniden ele almak zorundayız. 

Bakın, şehirlerimizde, eskiden her şey konut mer-
kezliydi. İnsan önceden nasıl bir evde yaşayacağına 
bakıyordu. Covid-19 ile beraber, artık herkes, nasıl bir 
yaşam alanında, hangi sağlıklı imkânlarla yaşaya-
cağına bakıyor. İnsanlar artık; konut merkezli bir sos-
yal donatı anlayışı değil, sosyal donatı ve yeşil alan 
merkezli bir konut anlayışına geçiyor. Zaman zaman 
gelecekte şehirlerimize dair nelerin değişeceğini ak-
tarmıştım. Şimdi aynı şekilde sizlerle de paylaşmak 
isterim.

Her şeyden önce, artık yapı sektörü küçük reka-
betleri bırakmış, güçlerini birleştirerek uluslararası 
rekabet dönemine girdi. Gayrimenkul değerleme 
sektörü ise, eski kalemlerini güncellemeye ve salgın 
sonrası için yeni gündemler belirmeye başladı. Gay-
rimenkul sektörünün; insan ve toplum sağlığını iyileş-
tirecek mekânlar kurma konusunda her zamankin-
den daha kilit bir role sahip olacağını düşünüyorum. 

İnsanlar artık evde daha uzun zaman geçiriyor, 
evden çalışma kültürü yerleşiyor. Bu nedenle inşa 
edeceğimiz evlere, barınmanın çok ötesinde bir 
anlam yüklememiz gerekiyor. Daha büyük teraslar, 
kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi 
dış mekân kullanımlarına talep artacak. 

Ev ve ofislerde artık; hava, nem, ısı ve gün ışığı gibi 
durumlar noktasında hassasiyetler artacak. Vatan-
daşımızın, otomobil kullanmadan; alışverişini, spo-
runu, kültürel aktivitesini yaya olarak ya da bisikletle 
gidip yapabileceği projelere talebi artacak.

SORU: Salgın sürecinde doğal alanların, parkla-
rın, yeşil alanların önemi de arttı. Artık herkes kapalı 
mekânlardan ziyade açık alanlarda vakit geçiriyor. 
Bu anlamda millet bahçeleri projesi de ayrı bir önem 
kazandı. 2023’te 81 ilimize 81 milyon m2 millet bahçesi 
kazandırma hedefiniz var. Şu an millet bahçeleri ça-
lışması hangi aşamada?

CEVAP: Tabi covid-19 salgını döneminde millet 
bahçesi gibi yeşil ve açık alanların milletimiz için, şe-
hirlerimiz için ne kadar elzem olduğunu hep birlikte 
gördük. Vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, gençleri-
mizin, çocuklarımızın açık yeşil alanlara duyduğu ih-
tiyaç ve talep her geçen gün artırıyor. 

Millet bahçelerimizle şehirlerimize kirli havayı 
emen yutak alanları kazandırıyor ve böylece iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerini de bir ölçüde azalt-
mış oluyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde 58 milyon 
m²’lik alanda 340 millet bahçesi yapıyoruz.  61 mil-
let bahçesini tamamladık, 264 millet bahçemizde 
ise çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm millet 
bahçelerimizi en kısa sürede milletimizin hizmetine 
sunacağız. Bizim gayretimiz; Selçukludan Osman-
lıya, Osmanlıdan Cumhuriyete şehircilik kültürümü-
zün en kıymetli parçası olan bahçe kültürünü, millet 
bahçesi kültürünü yeniden ihya etmek. Zira biz bu 
çalışmamızı, insanı merkeze alan medeniyetimizin 
bize yüklediği bir sorumluluk olarak görüyoruz. 

Şehirlerimizin merkezlerine milyonlarca ağaç 
dikiyoruz. Vatandaşımızın bir ağaç gölgesinde 
oturabilmesi ve piknik yapabilmesi için çok uzaklara 
gitmesine gerek yok, hemen evinin karşısındaki 
millet bahçesinde ailesiyle, çocuklarıyla hoşça vakit 
geçirebilir.

Bu bahçeler; Türkiye’nin dört bir yanındaki, dev-
lete ait en değerli alanların vatandaşlarımıza, Ana-
dolu insanına kazandırıldığı, sunulduğu mekânlardır. 
Bunun yanı sıra, milletimizin sağlığını, ülkemizin gele-
ceğini ilgilendiren önemli konulardan biri de korunan 
alan miktarımızı artırmak. Ülkemiz birbirinden güzel 
tabiat harikalarına sahip, binlerce türe ev sahipliği 
yapıyor. İklim değişikliği sağlığımızı etkilediği kadar 
ekonomik anlamda da bizi etkilemekte.  

Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu ani 
ve beklenmedik hava olaylarının olumsuz etkileri-
ni azaltmak ve şehirlerimizi bu etkilere dirençli hale 
getirmek, ekosistemlerin sağladığı yararları korumak 
ve arttırmakla mümkündür. Bu nedenle sahip oldu-
ğumuz bu zenginlikleri koruma büyük bir önem arz 
ediyor. Doğal zenginliklerimizi, biyolojik çeşitliliğimizi 
koruma altına almaya yönelik projeler, bilimsel 
çalışmalar yürütüyoruz.
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Son 2 yılda; korunan alan büyüklüğümü-
zü, %1 arttırarak; %9,6’dan %11’e çıkardık. Yani 
İstanbul’un yaklaşık iki katı büyüklüğünde doğal 
alanımızı koruma altına aldık. Yani bu büyüklükteki 
bir alanda yaşayan canlı cansız tüm varlıklarımızı, 
akarsularımızı, derelerimizi kirlenme tehlikesinden, 
yok olma tehlikesinden kurtardık. İnşallah bugün 
ulaştığımız %11 oranını, OECD ortalaması olan %17’ye 
ve daha da üzerine çıkaracağız.

Millet bahçelerimizin doğal alanlar arasında birer 
köprü olacağı ekolojik koridorlar yapıyoruz.

Ekolojik koridorlarla; doğal sit alanlarımızı, özel 
çevre koruma bölgelerimizi, milli park, tabiat parkı, 
tabiatı koruma alanı, yaban hayatını geliştirme sa-
hası, sulak alan gibi ne kadar doğal alanımız varsa 
hepsini millet bahçelerimizle birbirine bağlıyoruz. 

Bu koridorlar canlıların habitatlar arasında geçi-
şini kolaylaştıracak. Böylece mesela kuşların, tilkile-
rin, sincapların ve daha bir sürü canlının bir alanda 
sıkışıp kalmalarına engel olacağız. Bu durum da tür-
lerin varlığını sürdürmede çok önemli bir etken.

Bakanlık olarak, ekolojik koridorlarımızın pilot 
uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Bu kapsam-
da Ankara’dan; Karadeniz’de Kızılırmak Deltasına, 
Ege’de Foça’ya, Akdeniz’de Patara’ya ve Doğu 
Anadolu’da Van Gölüne kadar gidecek 4 ekolojik 
hat oluşturuyoruz. 2023 yılına kadar tamamlama-
yı hedeflediğimiz ekolojik koridorlarla, millet bah-
çeleriyle ülkemizi bir uçtan diğer uca yeşil ağlarla 
örüyoruz. Cennet vatanımızın her bir köşesini, her 
bir doğal güzelliğini bir taraftan koruyor, bir taraf-
tan da vatandaşlarımızın bu güzellikleri görmesini, 
tatmasını arzuluyoruz.

Bu koridorlarımızın en önemli ulaşım ağları bi-
siklet yolları olacak. Oluşturacağımız ulaşım ağı ve 
altyapısıyla herkesi bisiklet kullanmaya teşvik ede-
ceğiz. Böylece hem insanımızın fiziksel aktivitelerini 
artırmalarını sağlayacak hem de araçla seyahat 
yoğunluğunu düşürerek çevre üzerindeki olumsuz 
etkiyi azaltacağız. 

Özellikle büyükşehirlerimizde trafik sıkışıklığı 
önemli bir problem. Buna da bir çözüm sunmuş 
olacağız. En önemlisi de hava kalitesini artıracağız. 
Oluşturacağımız bisiklet ağları emisyon oranında bir 
azalmayı da beraberinde getirecek, böylece iklim 
değişikliğiyle mücadelemize katkı sağlayacağız.

2023 yılına kadar 3.000 km bisiklet yolu yapma 
hedefimiz var. Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle 
toplam 480 km bisiklet yolunu tamamladık. Proje-

si bitmiş 450 km bisiklet yolunun yapım çalışmaları 
devam ediyor. 

Bunun yanı sıra; Afyon’dan Malatya’ya, Antal-
ya’dan, Rize, İstanbul, Trabzon, Batman, Mersin, 
Muğla Seydikemer’e, Konya Kulu’ya kadar onlarca il-
çemizin bisiklet yolu projelerine finansal destek sağ-
ladık, sağlıyoruz.

Bakanlık olarak; Türkiye Bisiklet Yolu Master Pla-
nı’mızı hazırlıyoruz. Bu master planla, Avrupa Bisiklet 
Ağı ile Türkiye Bisiklet Ağı arasında bağlantı sağla-
yacağız. Bu planla; tarihî, turistik, doğal alanlarımızı 
birbirine bağlayan bisiklet yolu güzergâhları oluştu-
ruyoruz.

I. Etap 1700 km Master Plan’ın ana hatları olan 
Ankara-Konya-Nevşehir-Kayseri ve Ankara-Eskişe-
hir-Bursa-Sakarya’ya dair planlarımızı tamamladık.  

Şimdi bu güzergâhta yapılacak bisiklet 
yollarımızın uygulama projelerine başladık. Bu yaz 
inşallah güzergâhın hızlıca inşasına da başlıyoruz. 

Projelerimiz tamamlandığında, Edirne’den bi-
sikletine binen bir vatandaşımız, Hakkâri’ye, Si-
nop’tan Hatay’a kadar kesintisiz olarak bu yoldan 
gidebilecek.

SORU: Son olarak Şehir ve Siyaset Dergisi için dü-
şünceleriniz ve önerileriniz nelerdir? Bizimle paylaşa-
bilir misiniz?

CEVAP: Şehirler, her zaman, tarihin en köklü kül-
türlerinin ve medeniyetlerinin ortaya çıktığı; sanat, 
bilim, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin yoğun bir şe-
kilde yürütüldüğü merkezler olmuştur. Bu anlamda 
şehirler pek tabi, yönetimin, kanunların ve siyasetin 
doğduğu, yönetildiği mekânlardır. 

Derginizin şehirleri sadece siyaset alanında değil, 
kültürden edebiyata, çevreden mimariye, tarihten 
felsefeye, dine, teknolojiden sosyolojiye kadar pek 
çok alanda ele alacağına yürekten inanıyorum. İlk 
sayınızın da bu düşüncemin bir yansıması olduğunu 
özellikle ifade etmek isterim. 

Ülkemizin disiplinler arası bu tür çalışmalara her 
zaman ihtiyacı var. “Şehir ve Siyaset” dergisi de 
bu ihtiyacı karşılayacaktır. Derginin bu anlamda 
uzun soluklu bir çalışma olmasını dilerim. Bilgisiyle, 
tecrübesiyle şehircilik alanında sağlayacak 
katkılarından dolayı emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunarım
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BELEDiYE BAŞKANINA
MEKTUP

EROL KAYA*

1Niçin böyle bir mektup diye düşünülebilir ve 
haklı bir soru da olabilir. Dünyamızda bugün 206 ül-
kede, 2.469.501 şehir ve köyde yaklaşık 7.594 milyar 
kişi yaşamaktadır. İnsanoğlu bu yerleşim yerlerinde 
hem hayatını idame ettirmekte ve hem de kendisini 
geliştirmektedir. Dolayısıyla sadece şehirlerimizi de-
ğil aynı zamanda geleceğimizi ve dünyamızı ema-
net ettiğimiz yöneticilerimizin vereceği kararların 
sağlıklı olması onların siyasi geleceğinden daha çok 
bizim geleceğimizi, kardeşliğimizi etkilemektetir. Bu 
etkinin olumlu olması ise medeniyetimizi inşa etti-
ğimiz mekanların huzur ve refah vermesiyle müm-
kündür. 

Bugün Uzakdoğu’nun bir yerleşim yerinde or-
taya çıkan (Korona) salgın hastalık bir şehrin veya 
bir ülkenin meselesi olmaktan çıkıp tüm dünyanın 
meselesi ve her şehrin, her mahallenin, her evin ve 
hatta her bireyin meselesi haline gelmiştir.

Keza ülkemizin denizlerinde ortaya çıkan müsi-
laj/deniz salyası olayı bir belediyenin sorunu olmak-
tan öte tüm ülkemizi ilgilendiren merkezi ve yerel 
yönetimlerin birlikte çözüm aramaları gereken bir 
konu haline gelmiştir.

Farabi’ye göre insan, nihai amacı olan gerçek 
mutluluğa Erdemli Şehirde (El-Medinetü’l-Fazıla) 
ulaşabilir. Erdemli Şehir bütün organları ile canlı bir 
vücuda benzer. Kalbinde de yöneticisi bulunmak-
tadır. Yönetici, bir başka insanın hükmü ve yönetimi 
altına girmesi mümkün olmayan, adaletli, azimli, 
cesur, akıllı, dünyevi amaçlar peşinde koşmayan in-
sandır. 

*  İstanbul Milletvekili

İbn-i Haldun’a göre şehir yaşayan bir 
organizmadır ve şehirler de insanlar gibi doğar, 
yaşar ve yok olur. İnsanoğlu yardımlaşmayı ve 
güvenle bir arada yaşamayı tercih ettiğinden 
şehirleşme kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ancak şehir ve medeniyet sürekli gelişmemektedir. 
Şehir teorisinin merkezinde insan vardır. İbn-i 
Haldun’a göre şehirlerin amacı huzurlu, istikrarlı ve 
güvenli bir hayatı garanti altına almaktır ve Şehir 
hayatı medeniyetin ilk aşamasıdır.

McLuhan’ın dediği gibi ‘dünyamız artık küresel köy’ 
haline geldi Böyle bir ortamda ne dünyamız ne de şe-
hirlerimiz bizim kendi siyasi ve idari kararlarımızın tek 
başına uygulama alanı olamaz ve olmamalıdır.

Şehirlerimizin geleceğini inşa ederken dünyamı-
za ait bir emanete katkıda bulunurken aynı zaman-
da dünyamızın dünden ve bugünden var olan bilgi 
ve birikiminden istifade etmek de başarılı bir yöne-
ticinin vazgeçilmez bir kuralı olmalıdır.

Eski bir belediye başkanı, uluslararası yerel birlik 
başkanlığı yapmış ve yerel tecrübeyi parlamento 
da sürdürmeye çalışan bir kişi olarak tecrübele-
rimi, birikimlerimi, dünya örneklerini paylaşmaya 
çalışacağım. 

Türkiye’deki mahalli idareler hakkındaki birkaç 
veri sanırım, demokrasinin beşiği olan bu kurumla-
rımızın küçük bir idare değil aynı zamanda ülkenin 
önemli bir kaynağını kullanan devasa kurumlar ol-
duğunu ortaya koyacaktır.

*Türkiye nüfusunun %94’ünün belediye sınırların-
da yaşadığını söylersek belediyelerimizin her biri-
mizin hayatına her noktada dokunduğunu görmüş 
oluruz, 
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*Mali açıdan, ülkemizdeki 1389 belediye ve 51 il 
özel idaresinin 2020 yılı 173 milyar gider gerçekleş-
mesiyle, ülke/Türkiye bütçesinin yaklaşık % 15’ini kul-
landıkları,

*İdari açıdan bu kurumlarımız, 707 bin perso-
neliyle, hem merkezi yönetimin tamamlayıcı unsu-
ru olmaları ve hem de özerk yapıları gereği kamu 
yönetiminde özel/esnek bir yerleri olduğu,

*Sosyal açıdan gerek kanunun kendilerine yük-
lediği görevler gerek sivil toplum kuruluşları ve ka-
munun taşra teşkilatlarıyla işbirliği, gerek şehrin 
kanaat önderleriyle bireysel çalışma modelleri 
geliştirilebilmeleri gibi şehrin tüm dezavantajlı (fa-
kir, yoksul, yetim, öğrenci, kadın, genç, engelli vb.) 
kesimlerine yönelik faaliyetleri ve meclis kararlarıy-
la ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapabilme kabi-
liyetleri meşhur sözü akla getirmektedir. “Belediye 
başkanı bir para basamaz, bir de adam asamaz”,

*Siyasi güç açısından baktığımızda gerek ülke-
mizde ve gerekse dünyada başarılı belediye baş-
kanlarının ülke siyasetinde önemli aktör olduklarını, 
siyasi tarihte önemli iz bıraktıklarını görmek müm-
kündür:

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığından Türkiye Cumhurbaşkanlığına,

Ahmedi Nejat (Tahran Belediye Başkanlığından 
İran Cumhurbaşkanlığına)

Jack Chirac (Paris Belediye başkanlığından 
Fransa Cumhurbaşkanlığına)

Filipinler’de 22 yıl Davao kentinin belediye 
başkanlığını yürüten Rodrigo Duterte 2016 yılında 
Başbakanlığa,

1957 yılında Berlin Belediye Başkanı olan Willy 
Brandt, 1969 yılında Almanya Başbakanlığına seçil-
miştir.   

Edouard Philippe Fransa Başbakanı le Havre 
Belediye başkanı seçilince başbakanlıktan istifa 
edip belediye başkanlığını tercih etmiştir. 

Yönetmek bizim kültürümüzde “emanet” ola-
rak görülmektedir. Bu sebeple Osmanlıda belediye 
yönetimine “Şehremaneti”, belediye başkanına da 
“şehremini” denilmekteydi. Emanet ise hem “emin 
kişi” olmayı hem de “kendisine emanet edileni en iyi 
şekilde muhafaza etmeyi” gerekli kılmaktadır. 

Yönetmek bizim kültürümüzde aynı zamanda 
“hizmetkar olmak” demektir. Belediye Başkanlı-
ğı, bir şehrin ve o şehirde yaşayanların hizmetkarı 

olmak demektir. Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethet-
tikten sonra Kahire’deki camide Cuma hutbesinde 
kendisinden Hâkimü’l-Harameyni’ş-Şerifeyn yani iki 
şerefli belde olan Mekke ve Medine’nin hâkimi diye 
bahsedilince hemen itiraz etmiş ve Hayır, hayır! Bi-
lakis Hadimü’l-Harameyni’ş-Şerifeyn yani iki şeref-
li belde olan Mekke ve Medine’nin hizmetkârı diye 
yaşlı gözlerle cevap vermiştir. 

Belediye Başkanlığı, özellikle siyasetle ilgilenen-
ler için hayli cazip bir makamdır. Bu sebeple yerel 
seçim öncesi süreçte partiler yoğun olarak aday 
adayı talepleri ile karşılaşmaktadır. Hatta birçok 
milletvekilinin bile gönlünde “Belediye Başkanı” ol-
mak gibi aslan yatar. Bunun en önemli sebebi de 
belediye başkanlığının icra kabiliyeti olan bir ma-
kam olması ve yönetimi altında geniş kaynakların 
(mali, beşeri, fiziki) olmasıdır. 

Ancak milletvekillerinin bile çoğu Belediye Baş-
kanı olmayı arzularken, Belediye Başkanlarının 
çoğu da milletvekili olmayı arzular. 

Bunun sebebi de Belediye Başkanlığı görevinin 
çok yoğun sorunları kucaklamak, çok kıt ve sınır-
lı kaynaklarla, sınırsız talepleri karşılamak gibi bir 
açmazla boğuşmak yerine, bu zorluklardan azade 
olduklarını düşündükleri milletvekilliği görevini daha 
cazip görmeleridir. Uzun yıllar belediyede görev 
yapmış ve halihazırda Milletvekili olan biri olarak 
şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, gerçekten de be-
lediye başkanlığı çok daha zor, meşakkatli bir gö-
revdir. 

Belediye Başkanlığı zordur; çünkü derdi olanın ilk 
başvurduğu makam sizsinizdir: Bir gün kapınız çalı-
nır, bir kadın içeri girer. Eşi çalışamaz haldedir; evi 
kiradır. Hiçbir gelirleri yoktur. Kaymakamlıktan (Sos-
yal Yardımlaşma) gelen yardımlar ise üç çocuğa 
bakmaya yetmez. “Ne yapayım? Eğer çocuklarıma 
bakabilmek için kötü yola düşersem bunun sorum-
lusu kim?” diye sorar size. Yutkunur kalırsınız. 

Toplumun farklı kesimlerinin, bazen birbiri ile ça-
tışan beklentilerini yönetmeniz gerekir. Örneğin bi-
rileri ilin, ilçenin spor kulübüne ciddi destek olmanızı 
bekler. 

Oysa yasalara göre belediyeler ancak amatör 
kulüplere yardım eder ve zaten doğrusu da bu-
dur. Belediye olarak sporun gelişmesi için gerekli 
olan altyapıları kurarsınız, amatör kulüplere destek 
olursunuz. Ama bu sefer de birileri, “şu şu hizmetle-
ri yapmak yerine Başkan topa para harcıyor” diye 
size kıyasıya muhalefet eder.
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Şehrinizi geliştirmek, yeni istihdam alanları 
oluşturmak istersiniz. Belediye Kanunu 14. 
Maddesinde “ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır” ifadesi yer almak-
tadır. Yine aynı Kanuna göre ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi için bu gibi amaca yönelik yatırımlara 
altyapı desteği verebilirsiniz. Bu kapsamda projeler 
geliştirir, “Yap-İşlet-İşletirken Bedel Öde-Devret” 
modelleri geliştirir, binlerce insana istihdam sağlar 
ve ilçenizi ekonominin cazibe merkezleri haline ge-
tirirsiniz ama birileri çıkar ve bu yerlerin aslında gizli 
sahibinin Başkan olduğunu iddia eder; bu iftira ve 
söylentiler de “yangın olmayan yerden duman tüt-
mez” deyişiyle destek görür. 

Belediye Başkanlığı zordur, çünkü;

*Şehrin ve şehirlinin sınırsız denilecek kadar geniş 
alanda beklenti ve ihtiyaçları, sizin ise sınırlı kaynak-
larınız vardır,

*Kimi partilileriniz sizden partizanca tavır bekler, 
oysa siz bir parti üyesi olmakla beraber, size oy ver-
sin ya da vermesin, tüm şehirlinin başkanısınızdır,

*Herkes kendi sorununun öncelikle çözülmesi-
ni ister, oysa siz şehrin ve şehirlinin sorunlarını, mali 
imkanlarınız çerçevesinde önceliklendirmek zorun-
dasınızdır,

*Verdiğiniz hizmetler için birileri “Allah razı olsun” 
derken birileri bunları görmezden gelirken, yapa-
madığınız hizmetler sebebi ile topa tutulursunuz,

*Şehrin ve şehirlinin geleceği için bazı acı ilaçları 
kullanmak zorundasınızdır. Örneğin ruhsatsız işyer-
lerini kapatmanız, kaçak yapıları yıkmanız gerekir. 
Doğru ve gerekli olan bu yaptırımları uygularken bi-
rileri de sizi garibanın evini, işyerini yıkmakla suçlar. 

Bütün bu olumsuzluklara, zorluklara rağmen 
Belediye Başkanlığı onurlu bir görevdir. Bir şehrin 
ve o şehirde yaşayanların bu günkü problemlerine 
çözümler üretirken, bir yandan da geleceğini inşa 
ediyorsunuz. İmkanlarınız kıt olsa da yine de fakire, 
fukaraya, garibe gurebaya yardım edebiliyorsunuz. 
Çünkü icraat makamındasınız. 

Belediye Başkanlığı zor olmakla beraber aslında 
aynı zamanda kolay bir görevdir; yeter ki işin gereği 
yapılsın. Örneğin istişare, tüm tarafların katılımı, işi 
ehline vermek gibi çok temel ve basit uygulamala-
ra başvurduğunuzda bu görevin hiç de sanıldığı gibi 
zor olmadığı görülecektir. 

Tam da bu noktada Albert Camus’un “Evet, her 
şey basittir. İşleri zorlaştıran insanlardır” sözünü ha-

tırlatmamız gerekmektedir. Yine Hz. Ali’ye ait bir söz 
vardır: “İlim Bir Nokta İdi, Cahiller Onu Çoğalttı.”

Bizler gereksiz uygulamalar, prosedürler, yanlış 
anlayışlar, basitlikten uzaklaşan gayretkeşlikler ile 
ve hepsinden önemlisi, ehliyet, liyakat, istişare, bir-
likte yönetim gibi uygulamalardan uzaklaşarak iş-
lerimizi zorlaştırmaktayız. Bir de benim kendime şiar 
edindiğim şu sözü paylaşmak isterim: “Akıllı insan 
kendinden daha akıllı insanlarla çalışır.” 

Belediye Başkanlarımız görevleri boyunca ku-
rumlarını etkin ve verimli yönetmek, hizmet kali-
tesini nitel ve nicel olarak artırmak, şehirde sosyal 
adaleti ve barışı temin etmek, şehri geliştirmek için 
çok yönlü çalışmalar yapmak zorundadır. Bu çerçe-
vede;

-Merkezi idare ile ilişkiler,
-Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler,
-Meclis üyeleri ile ilişkiler,
-Partilerle ilişkiler,
-Ulusla ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler başta 

olmak üzere çok yönlü, sağlıklı iletişim ve iş birlikleri 
tesis etmek zorundadır. Bu ilişki ağının yanı sıra;

-Belediye çalışanlarının sevk ve idaresi,
-Güzel uygulama örneklerinin alınması,
-Mali kaynakların geliştirilmesi ve doğru kullanıl-

ması,
-Hakla ilişkilerin yürütülmesi,
STK ve üniversitelerle işbirliği gibi faaliyetleri de 

yürütmektedir. 
Yukarıda saydığımız faaliyetlerde gösterilecek 

hassasiyetler yeterli değildir. Belediye Başkanı ay-
rıca;

-Ailesi ile ilişkilerini de sağlıklı olarak yürütmek, 
bu arada etrafına duvarlar örülmemesine, şata-
fata düşmemeye, vatandaştan kopmamaya da 
dikkat etmek; şehrin önde gelenleri ile, akil kişilerle, 
toplumun vicdanını temsil edenlerle de sağlıklı ilişki-
ler tesis etmek zorundadır. 

Şehirlerimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz 
kıymetli başkanlarımıza daha başarılı olmaları için 
tecrübe ve birikimleri önümüzdeki sayılarda da 
paylaşmak arzusundayız. 

Gayret bizden, taktir ve tevfik Allah cc’dır.
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ŞEHiR ve EDEBiYAT II
ŞEHiRLER ve ŞAiRLER: KONYA

Dr. MEHMET MEHDi EKER*

Giriş

Şehir ve Siyaset Dergisinin ilk sayısında 
yayınladığımız yazının başlığı “Şehir ve Edebiyat”tı. 
Bu yazı dizisinin ilkinde şehirlerin teşekkülü, Din-Me-
dine (şehir)-Medeniyet kavramlarının oluşturduğu 
çerçeve bağlamında Edebiyat-Medeniyet ilişkisi 
incelenmiş ve Diyarbekir Şehir Örneği Edebiyat ve 
Şiir üzerinden anlatılmıştı. (1)

Aynı tasavvur bağlamında kısaca incelemeyi ve 
anlatmayı tasarladığımız şehirlerin seçimini ve sıra-
lamasını ise, Prof. Dr. Mustafa İSEN’in bir araştırma-
sına dayandırdık. (2)

Söz konusu çalışmada; XVII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla 
kadar yayımlanan/yazılan 27 Tezkirede, Şair yetişti-
rilen Osmanlı İmparatorluğundaki toplam 211 şehir 
ve yerleşim yerinin kaç şairle yer aldığı, tasnif edile-
rek listelenmiştir. 

Listenin en üst sırasında İstanbul 609 Şairle, Bur-
sa 156 Şairle ikinci sırada, Edirne 150 Şairle üçüncü, 
Konya 69 Şairle dördüncü ve Diyarbakır 40 Şairle 
beşinci sırada yer almıştır.

Tezkirelerde yer alan Şair sayısı bakımından lis-
tenin beşinci sırasından, fakat kronoloji bakamın-
dan en eskiden başlayıp günümüze değin gelerek 
listeyi düzenledik. Adı geçen şehirler içinde; gerek 
tarihi kıdemi ve otuzun üzerinde medeniyete beşik 
ve merkez olması, gerekse Mervani, Eyyubi, Artuklu 
ve Akkoyunlulara başkentlik yapmış olması sebe-
biyle, Diyarbakır’dan başladık. 

*  Diyarbakır Milletvekili

Bu yazıda ise Anadolu Selçuklularının başkenti 
Konya’yı kısaca anlatmaya çalışacağız. 

Neolitik Çağlardan İKONYA’ya…

Coğrafya Kaderdir demiş İbn-i Haldun. Bu sözün 
genişliği bütün yerküreyi, derinliği hem jeolojik an-
lamda yerkürenin bütün katmanlarını, hem de kro-
nolojik olarak bütün insanlığı kapsamaktadır. 

Coğrafya; toprak, topoğrafya ve iklimdir. Bu 
üç kavram bir bölgedeki canlıların varlığını, yaşam 
biçimini, gelişimlerini ve bütün hayat döngüsünü 
tayin eder. Topluluklar halinde yaşayan insanların, 
bulundukları coğrafyadaki diğer varlıklarla (canlı-
larla) kurdukları ilişki, geliştirdikleri üretim sistemleri, 
ticaretleri, dönüştürdükleri sanayi, sergiledikleri sa-
nat, ifade ettikleri görsel ve sözlü sanatlar ve ede-
biyat, kısaca inşa ettikleri somut ve somut olmayan 
bütün kültür unsurları temelde yaşadıkları coğrafya 
tarafından belirlenmiştir. 

Kronolojik olarak insanlık tarihine baktığımızda 
topluluklar halinde yaşanan alanların, daha kolay 
bir hayatı mümkün kılan bir iklime ve insanın kendini 
geliştirebildiği bir yaşamı kolaylaştıran tabii faktör-
lere sahip olduğu görülür.

Bu açıdan baktığımızda Konya’nın şehir olarak 
kurulduğu merkez, Alaaddin Keykubat’tan adını 
alan, gerçekte Neolitik dönemdeki bir yerleşim yeri 
olan Alaaddin Tepesidir. Konya tarih öncesi dö-
nemden bu yana önemli bir yerleşim yeridir. 

Sadece Konya şehir merkezindeki Alaaddin 
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Tepesi değil, merkeze çok yakın (15 km) olan Ka-
rahöyük ve Konya Ovasındaki Çumra yakınlarında 
bulunan Çatalhöyük de yeryüzünün bilinen en eski 
yerleşim alanlarındandır. Günümüzden 9500 yıl ön-
cesinde adı geçen bölgede sadece yerleşik hayat 
ve tarımsal faaliyetler değil, aynı zamanda sosyal 
örgütlenme ve kültürel unsurlar da oldukça önem-
lidir. Ortaya çıkan eserlerde yerleşik hayata geçişi 
simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve 
diğer sanat unsurları görülmektedir. Esasen yazımı-
zın başlığı ve konusunu teşkil eden Edebiyat ve Me-
deniyet yada Şehir ve Şiir başka örneklerde olduğu 
gibi Konya örneğinde de binlerce yılın içinde birlikte 
gelişmiş ve büyümüştür. 

İkonya: Kutsal Tasvir…

Eğer Şehir medine ise, kutsal(lar)’ın da olması 
gerekiyor. Kutsalı olmayan Medine olur  mu?

Konya’ya adını veren “İkon” sözcüğüdür. Latince 
“Kutsal Tasvir” anlamına gelir. Doğu Hristiyanların-
da kiliselerdeki kutsal figür ve resimler için kullanılır. 
Şehrin adı ile ilgili rivayetlerden birisi şudur; Şehre 
musallat olan bir ejderhayı öldüren kahramana 
şükran ve minnet duygusunu ifade için bir anıt ya-
pılır ve üzerine olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta 
“İkonion” adı verilir. Roma imparatorları şehri, kendi 
adlarıyla isimlendirirler, Konya da bundan nasibini 
alır ve Romanın 4ncü imparatoru Tiberius Claudios; 
şehri kendi adıyla; Claudiconium olarak adlandırır.

Sonra gelen imparatorlar Colonia Selia, Augus-
ta Icononium adlarını verir. Hepsinin içinde “ıcon” 
(ikon) olmak üzere zaman içinde şehrin adı, Icco-
nium, Conium, Conia, Konien ve Konia olarak anılır. 

Araplar şehrin adını “Kuniya” olarak değiştirmiş-
ler. Selçuklu ve Osmanlılarda, bu kelime “Konya” 
olarak dönüşmüştür.

Tarih Akışında Değişen Yönetimler…

9500 yıllık bir yerleşim bölgesi ve 5000 yıllık şe-
hirde çok sayda medeniyetin izleri ve eserleri olmuş 
Konya’da. Her biri bir değer katmış, biz iz bırakmış 
ve şehrin bu günkü kültürel mirası ve zenginliği oluş-
muştur. Milattan önceki dönemde Hititler; sonra-
sında Frigyalılar, onların ardından Lidyalılar, Persler 
ve son olarak Helenistik dönemde Büyük İskender 
bölgeye ve şehre hükmetmiştir.

MÖ:25 yılında Romalılar Bölgeyi almış ve Hristi-

yanlığın erken dönemlerinde dini bir merkez olma 
özelliği kazanmıştır. Aziz Paul’un Konya’ya geldiği 
rivayet edilmektedir. Şehir ve bölgenin dini hüviyeti 
Bizans Döneminde devam etmiştir.

Ve Selçuklular: Müslüman Konya…

1071 yılındaki Malazgirt Zaferi sonrasında Batı-
ya doğru Anadolu’da yayılan Selçuklular, bu savaş 
sonrasında Konya’yı da ele geçirmiş ve bu bölgede 
Bizans hakimiyetine son vermişlerdir. 

Süleyman Şah 1076 Yılında Konya’yı Anadolu 
Selçuklularının başkenti yapmış, daha sonra 1080 
yılında başkent İznik’e taşınmıştır. 

Ancak; Birinci Haçlı Seferi sırasında İznik, Bi-
zans’ın eline geçince Sultan 1nci Kılıç Arslan 1097 yı-
lında Başkenti tekrar Konya’ya taşımıştır. 1277 Yılına 
kadar 180 yıl aralıksız Anadolu Selçuklu Devletinin 
Başkenti olmuştur. Bu sürede Konya Anadolu’nun 
en büyük şehri olma vasfını kazanmış, etrafı surlarla 
çevrilmiştir.

Karamanoğlu Mehmet Bey 1277 yılında Konya’yı 
alarak beyliğine katmış, 190 yıl boyunca 16 kez Kon-
ya; Karamanoğulları ve Osmanoğulları arasında el 
değiştirdikten sonra, 1477 yılında Fatih Sultan Meh-
met döneminde kesin olarak, Osmanlı Devleti’nin 
idaresine girmiş, Cumhuriyet dönemine kadar da 
bu devam etmiştir. 

Görüldüğü gibi üzerinde bulunduğu coğrafya 
sebebiyle gerek tarih öncesi gerek sonraki dönem-
lerde bir çok medeniyet ve idareye merkez olan 
şehir önceki dönemlere ilave olarak son 950 yıllık 
sürede Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemle-
rinde, diğer birikimleri yanında, kültür ve edebiyat 
alanında da büyük bir hazine oluşturmuştur.

Osmanlı döneminde şehzadelerin bulunduğu bir 
sancak merkezidir. Bu özelliği idare merkezi olma 
yanında aynı zamanda bir kültür merkezi olmasını 
sağlamış, ilim, fikir ve sanatta da seçkin eserler ver-
mesine katkı sağlamıştır. 

Mevlana Dergahının Konya’da bulunması, ede-
biyat yanında musiki, hat, tezhip, ebru, ciltçilik gibi 
diğer güzel sanatların da gelişmesine imkan sağ-
lamıştır. 

Etrafında bulunan Karaman, Eskişehir, Niğde, 
Aksaray hatta Isparta ve Burdur’un da içinde yer 
aldığı Siyasi, İdari ve Kültürel bir merkez olması, bu-
raya birçok alim, edip, sanatkar ve şairin gelip yer-
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leşmesini, yetişmesini sağlamıştır. Sadece Tanzimat 
ile Cumhuriyetin ilk yılları arasında tespit edilen şair 
sayısı 100’ün üzerindedir. (3) Konya, aynı zamanda 
Mevlana Celalettin’i Rumi, Yunus Emre, İbn-i Arabi, 
Sadreddin Konevi ve daha bir çok alim ve Şairin ye-
tiştiği, barındığı, yaşadığı şehirdir. 

Özellikle İslam Medeniyet Tasavvuru içinde, eği-
tim sadece formel kurumlarda değil, dergah, tekke 
vb. kurumlar aracılığıyla “irfan” geleneği içinde ge-
lişmekte, kişilerin eğitimi ve icra ettikleri meslekler-
den bağımsız olarak, hükmünü icra etmektedir. 

Örneğin bir mestçi, ya da rençper veya kasap 
aynı zamanda çok güzel “koşma”, “gazel” veya 
“destan” formunda şiirler yazabilmiştir. (3)

Tabiatiyle Konyanın gerek Mustafa İSEN’in sözü-
nü ettiği 27 Tezkirede kayıtlı 69 şairin tamamını, ne 
de Emine YENİTERZİ’nin eserinde söz ettiği 100’ün 
üzerindeki şairin tamamını buraya aktarmak müm-
kündür. 

Ancak bu muhteşem kültür ve medeniyet şehri-
nin edebiyatı ve şiirini temsilen muhtelif dönemlere 
ait önemli bazı şairler hakkında kısa bilgi ile eserle-
rinden örnekler vereceğiz. 

Konya’nın Evrensel Yüzü:

MEVLANA CELALETTİN RUMİ

Mevlana Celalettini Rumi 1207 yılında Belhte 
doğmuş, ailesiyle küçük yaşlarda Konya’ya gelip 
yerleşmiş, bu şehirde büyüyüp, şiir ve varlık tasav-
vuru ile aşk’ın ve aşkınlığın evrensel zirvelerinden biri 
olarak kabul edilmiş büyük bir şairdir.

1273 yılına kadar Konya’da yaşayıp burada me-
dfun bulunan Mevlana, felsefesi, örnek yaşamı ve 
eserleri ile 750 yıldır, İslam Medeniyet Tasavvurunu; 
sevgi, hoş görü ve aşk’ın ölümsüz çerçevesinde an-
latmaya, insanlığa ışık saçmaya devam etmektedir. 

Tarih içinde binlerce şair ve edip yetiştiren Kon-
ya’nın değerlerinin ancak bir kaçını bu yazının im-
kan ve sınırları içine sığdırabiliriz. 3 farklı dönemi 
temsilen seçtiğimiz örnekler şehir ve edebiyat iliş-
kisi çerçevesinde Konya için sadece bir fikir verebilir. 
Tamamına ait bilgi ciltler dolusu bir külliyat ister. 

Son bin yıllık dönemi temsilen Mevlana’yla, 
19’ncu  yüzyılı temsilen 4 şairle ve Cumhuriyet döne-
mini de temsilen 2 Şairle Konya’yı yazacağız.

 

MESNEVİ-Başlangıç Beyitleri

Onbinlerce beyitten oluşan Mesnevi ve Divan-ı Ke-
bir ile Fîhî-Mafih gibi ölümsüz eserlere sahip büyük 
şairden iki örnek vereceğiz.

Dinle, bu ney neler hikâyet eder,
Ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.
 
Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan
Erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir.
 
İştiyâk derdini şerhedebilmem için,
Ayrılık acılarıyle şerha şerhâ olmuş bir kalb isterim.
 
Aslından vatanından uzaklaşmış olan kimse,
Orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar.
 
Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. 
Bedhâl (kötü huylu)
Olanlarla da, hoşhâl (iyi huylu) olanlarla da düşüp 
kalktım.
 
Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu.
İçimdeki esrârı araştırmadı.
 
Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. Lâkin her 
gözde onu
Görecek nûr, her kulakda onu işitecek kudret yoktur.
  
Beden ruhdan, ruh bedenden gizli değildir.
Lâkin herkesin rûhu görmesine ruhsat yoktur.
  
Şu ney’in sesi âteşdir; havâ değildir.
Her kimde bu âteş yoksa, o kimse yok olsun.
  
Neydeki âteş ile meydeki kabarış,
Hep aşkın eseridir.
  
Ney, yârinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun 
makam perdeleri,
Bizim nûrânî ve zulmânî perdelerimizi -yânî, vuslata 
mânî olan perdelerimizi- yırtmıştır.
  
Ney gibi hem zehir, hem panzehir;
Hem demsâz, hem müştâk bir şeyi kim görmüştür
  
Ney, kanlı bir yoldan bahseder,
Mecnûnâne aşkları hikâye eder.
 
Dile kulakdan başka müşteri olmadığı gibi,
Mâneviyâtı idrâk etmeye de bîhûş olandan başka 
mahrem yoktur
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Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi ge-
cikti. 
O günler, mahrûmiyyetten ve ayrılıktan hâsıl olan 
ateşlerle arkadaş oldu –yânî, ateşlerle, yanmalarla 
geçti .
  
Günler geçip gittiyse varsın geçsin.
Ey pâk ve mübârek olan insân-ı kâmil; hemen sen 
vâr ol!..
  
Balıktan başkası onun suyuna kandı.
Nasibsiz olanın da rızkı gecikti.

Ham ervâh olanlar, pişkin ve yetişkin zevâtın hâlin-
den anlamazlar. 
O halde sözü kısa kesmek gerektir vesselâm.  

MEKON (YAPMA-ETME)

Duydum ki sefere çıkmaya karar vermişsin, çık-
ma (etme) rakibi sevmeye, bir başkasını dost edin-
meye niyetlenmişsin, yapma (etme)…

Dünyada garipsin zaten, ne diye bir de gurbete 
düşeceksin? Hangi ciğeri yanmışa kast ediyorsun? 
Etme…

Bizden, kendini saklayıp yabancılara gitme. Giz-
lice başkalarına doğru bakıyorsun, bakma…

Ey ay yüzlü güzel, felek bile senin yüzünden alt-
üst olmuştur. Bizi harap ediyor, yerlere seriyor, alt-
üst ediyorsun, etme…

Ne diye vaad ediyorsun, ne diye yemin ediyor-
sun? Sen yemin ve işveyi kendine kalkan ediniyor-
sun, etme…

Nerede benimle ettiğin ahit, hani bana verdiğin 
söz? Ahdini bozuyorsun, bozma; verdiğin sözden 
dönüyorsun, dönme…

Ey makamı varlıktan da yokluktan da yüksek ve 
üstün olan, varlık diyarından (yurdundan) geçip gi-
diyorsun, gitme…

Cennet de senin buyruğuna kul, cehennem de; 
bize cenneti cehennem ediyorsun, etme…

Senin şeker yurdunda zehirden korkmayız, emi-
niz, fakat tutup o zehri şekere katıyorsun, katma…

Canım ateşlerle dopdolu bir ocak sanki; yetmez 
mi bu yaptığın? Yüzüm ayrılıktan altına döndü, sa-
rardı-soldu, yapma ne olur…

Sen yüzünü çevirdin mi ay bile derdinle kararır. 
Ayın tutulmasını mı istiyorsun, maksadın bu mu? 
yapma…

Kırılıp gücenip de sustun mu bizim dudaklarımız 
kurur. Ne diye gözümü, gözyaşlarıyla ıslatırsın? (ıs-
latma) etme…

Madem ki aşıklara (güruhuna) tahammülün yok; 
ne diye aklını karıştırırsın, aşıklara hiç bakma, hiç 
görme onları…

Perhizden dolayı hastaya helva vermiyorsun, 
tatlı biz yüz göstermiyorsun amma, hastanı daha 
da beter ediyorsun, etme…

Şu harama alışmış gözüm, senin güzelliğinin 
hırsızıdır. Fakat canım benim, göz hırsızına neden 
ceza veriyorsun, verme…

Söz söyleme zamanı değil, al başını git arkadaş. 
Aşk zaten başsızdır, hal böyle iken neden başını kes-
meye kalkışıyorsun? Kesme…

Tanzimat Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi ara-
sındaki yaklaşık, yüz yıllık süre içinde Konya’nın ye-
tiştirdiği şairlere örnek olarak, Aşık Giryani ve Aşık 
Haydar’dan birer şiir seçtik.

ÂŞIK GİRYÂNÎ (1865-1929)

Elestü bezminde cümleden evvel
Usûl ü âdâbı öğrensin yiğit
Ki tut ki cevhere olur mu bedel
Hiç altın yerini tutar mı hadit
Gel bana câhilden açma bir cevap
O da bencileyin ol hâli harap
Câhile hiç kimse olur mu sahap
Sanki boş sandığa vurulmaz kilit  (3)

ÂŞIK HAYDAR (1866-1923) Mesleği Rençberliktir.
Haylî demdir beklerim îdinde kurbân olduğum
Ser verir sır vermez ol va’dinde kurbân olduğum
Gülşen-i hüsnünde var yüz bin hakîkat bülbülü
Murg-ı dil pervâz eder saydında kurbân oldu-

ğum
Konya’nın ünlü şairleri arasında Kadın Şairler de 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi Emine Hanım, di-
ğeri ise Gülizar hanımdır.

EMİNE HANIM

Şem’î’nin torunu, Hafız Mehmed Efendinin kızıdır. 
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Konya’da doğmuştur. Şem’î’nin Gülü, Şem’î’nin Kızı 
veya Hacı gibi mahlâslar kullanan Emine Hanım, 
on iki yaşında iken saz çalmaya ve şiir söylemeye 
başlamıştır. Çoğunluğu hece vezniyle, az sayıda da 
aruzla söylediği şiirlerinin bir kısmı kaydedilmiştir. 

Benim derdim gibi dert yok
Meğer bir bir beyân etsem
Ölürsem ağlayanım yok
Meğer kendim figân etsem
Benim derdim gibi derde
Giriftâr olmasın kimse
Ko ben derdimle yanayım
Haberdâr olmasın kimse (3)

GÜLİZÂR HANIM

Konya Vilâyeti Halkıyyât ve Harsiyyâtı’nın ya-
zıldığı yıllarda Gülizâr Hanım, düğünlerde türkü ve 
ağıt söyleyerek bir hayli şöhret sahibi olmuştur. Gü-
zel türkü ve mânîleri vardır.

Çarşıdadır kınası

Ahırdadır danası

Hacı Çetmeye gitmiş

Güler oynar anası

Davras Yörük evleri

Şehirdedir beyleri

Hacı Çetmeye gelmiş

Oynar güler dilleri (3)

20. Yüzyılda yetişen önemli şairlerden birisi ‘de, 
merhum Ali Ulvi Kurucudur (Doğumu:1922 Konya, 
ölümü:2002 Medine). Şairin şiirlerinden iki örnek ve-
riyoruz.

RUHUM SANA AŞIK

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim.

Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim.

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,
Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim..

Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
Medheyleyen ahlâkın, Kur’ân’dır Efendim.

Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...

Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim...

DERDİMENDİM

Derdimendim yâ Rasûlallah, devâ ol derdime,
Destgir ol, yâ Habiballah, bu asî mücrime! ..
Sen şefâat kânı varken, yalvarayım ben kime? ..
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım..

Bûy-i vaslındır, muattar eyleyen sünbülleri,
Nur cemâlinden eserdir, bağ-ı aşkın gülleri,
Gül cemâlindir Habîbim, mesteden bülbülleri,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım

Cânını cânâne kurban eyliyor pervâneler,
Bezm-i vaslın neş’esinden, gaşyolur mestâneler,
Aşıkın gözyaşlarından, doldu hep peymâneler,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım..

Ermek istersen, O şâh’ın himmet-ü imdâdına,
Cânü dilden âşık ol sen; ‘İsm-i zât’ evrâdına,
Ses verir (Ulvî) ; melekler âteşin feryâdına,
Ben Rasûl-i Kibriyânın, bülbül-ü nâlânıyım.
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.

Konya’nın 20. Yüzyılda yetiştirdiği diğer önem-
li bir şair de Feyzi Halıcıdır (1924-2017). Geleneksel 
Halk Şiir biçimlerini çağdaş şiire uygulayan şairler-
dendir. 

GÜVERCİN 

Düşmüş kaleler gibiyim,
Bir sözüm kalmadı söyleyecek.
Acı sularda kaldı umudum
En yalın, en güzel, en gerçek,
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Yok, aşkın aydınlık çağrışımı
Artık hatıralar bile yılgın.
Masmavi düşlerin sonrasında
Böyle mi olacaktı ayrılığın?

Sırılsıklam seni baştan yaşarım,
Bir yağmur yağmasın hani, ipince.
Böyle tedirgin mi mahzun mu olur
Bilemiyorum ah insan sevince.

Bir yayan-yapıldak gelmesi değil,
Ne hoş, bu yolların gitmesi sana.
Karlı tepelerin ardında mısın?
Duysana, görsene, anlasana! ..

Düşmüş kaleler gibiyim,
Bir sözüm kalmadı söyleyecek
Acı sularda kaldı umudum
En yalın, en güzel, en gerçek...
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DÜŞÜNCE HAYATIMIZDA BATI SORUNU ve
KÜLTÜR ve MEDENiYET TARTIŞMALARI

The Western Problem İn Our Thoughts And Culture-Civilization Debates

Dr. NAZIM MAViŞ*

ÖZET

Kültür ve Medeniyet Tartışmaları bütün bir mo-
dernleşme tarihimizin en önemli tartışma alanla-
rından biri olmuştur. Radikal Batıcılar batıyı ahlakı, 
kültürü, tekniği ve medeniyeti ile bir bütün olarak 
görmüşler ve bu anlamda Batının uygarlık düze-
yini yakalayabilmenin tümüyle bu batı ailesinin bir 
ferdi olmaya bağlı olduğu sonucuna varmışlardır. 
Önemli bir aydın grubu ise Batının kültür ve mede-
niyetinin ayrı şeyler olduğu dolayısıyla Batının tek-
niğinin alınıp kültür ve ahlak gibi moral değerlerinin 
alınmaması gerektiğini savunmuşlardır. 

Osmanlının 18. ve 19. yüzyıl düşünce hareketlerinin 
en önemli sorunsalı Batı olmuştur. Osmanlının Batıyla 
meselesinin özü Batının gelişmişliği ve ilerlemişliği kar-
şısında Osmanlının inhitatının nasıl durdurulacağıdır. 
“Osmanlı geri kalmıştır. Batı ise gelişmiş, ilerlemiş ve 
üstün bir “medeniyet” seviyesine ulaşmıştır. Geri kal-
mışlığımızı yenmeliyiz. Batı karşısında kaybettiğimiz 
gücümüze yeniden kavuşmalıyız. Bunun içinse batının 
üstünlüğünü doğuran saikler neyse tespit edip onlara 
yönelmeli geri kalışımızın nedenleri ne ise tespit edip 
onlardan da kurtulmalıyız.” Aslında varılan en temel 
sonuç buydu. Geri kalmışlığımızı aşmak, Batının üs-
tünlüğünün somut göstergesi olan teknik gelişmişliğe 
sahip olabilmek. Aydınımızın kafasındaki soru budur: 
Bu nasıl olacaktır. Batı medeniyeti dışında mümkün 
bir medeniyet üretilebilir mi? Medeniyet nedir? Teknik 
ve medeniyet ilişkisi nasıl oluşmaktadır. Kültür Nedir? 
Kültür – Medeniyet ilişkisi nasıldır? Medeniyet ve kül-
tür birbirinden ne kadar ayrı olgulardır? Teknik ve kültür 
arasındaki ilişki nedir? Tekniği doğuran unsurlar neler-
*  Sinop Milletvekili

dir? Tekniği kültürden nasıl ayırabiliriz. Tüm bu sorular 
Kültür ve Medeniyet tartışmalarının temel sorulardır. 
Biz bu çalışmada önemli fikir akımlarının önde gelen 
isimlerini temel alarak Kültür ve Medeniyet sorunsalına 
yaklaşımlarını, birleştikleri ve ayrıştıkları noktaları tahlil 
edecek, çözümlemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Medeniyet, Teknik, Ba-
tılılaşma, Ahlak

ABSTRACT

Culture and Civilization debates have been one 
of the most important discussion topics in our en-
tire history of modernization. Radical Westerners 
saw the West as a whole with its morality, culture, 
technique, and civilization, in this sense, they conc-
luded that reaching the civilization level of the 
West depends entirely on being a member of this 
western family. An important group of intellectuals 
argued that because the culture and civilization of 
the West are separate things, the Western tech-
nique be taken and moral values such as culture 
and morality should not be taken.

The most important problem of the 18th and 
19th century thought movements of the Ottoman 
Empire was the West. The essence of the Ottoman 
problem with the West is how to stop the Otto-
mans’ inheritance against the development and 
progress of the West.

“The Ottoman has lagged behind. In contrast, 
the West is advanced and reached a superior level 
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of “civilization”. We must overcome our backward-
ness. We must regain the strength we lost against 
the West. For this, we must identify which reasons 
cause the superiority of the west are and turn to 
them. after all, we should determine what the rea-
sons for our backwardness are and get rid of them. 
“ Actually, this was the main conclusion reached. 
To overcome our backwardness, we should have a 
technical development that is a concrete indica-
tor of the superiority of the West. This is the ques-
tion in the minds of our intellectuals: How will this 
happen? Can a possible civilization be produced 
outside of western civilization? What is civilization? 
How is the relationship between technique and ci-
vilization formed? What is Culture? How is the re-
lationship between culture and civilization? How 
separate are civilization and culture phenomena? 
What is the relationship between technique and 
culture? What are the factors that give birth to the 
technique? How can we separate technique from 
culture? All these questions are fundamental to the 
Culture and Civilization debate. In this study, we will 
analyze their approach to the problem of Culture 
and Civilization, the points where they converge 
and diverge, based on the leading names of im-
portant thought movements, ones as an axis.

Keywords:  Culture, Civilization, Tecnigue, Wes-
ternization, Morality

Extended Abstract/Genişletilmiş Özet

Culture and Civilization debates have been one 
of the most important discussion topics in our en-
tire history of modernization. Radical Westerners 
saw the West as a whole with its morality, culture, 
technique, and civilization, in this sense, they conc-
luded that reaching the civilization level of the 
West depends entirely on being a member of this 
western family. An important group of intellectuals 
argued that because the culture and civilization of 
the West are separate things, the Western tech-
nique be taken and moral values such as culture 
and morality should not be taken.

The most important problem of the 18th and 
19th century thought movements of the Otto-
man Empire was the West. The essence of the Ot-
toman problem with the West is how to stop the 
Ottomans’ inheritance against the development 
and progress of the West. “The Ottoman has lag-
ged behind. In contrast, the West is advanced and 
reached a superior level of “civilization”. We must 
overcome our backwardness. We must regain the 
strength we lost against the West. For this, we must 
identify which reasons cause the superiority of the 
west are and turn to them. after all, we should de-

termine what the reasons for our backwardness 
are and get rid of them. “ Actually, this was the 
main conclusion reached. To overcome our ba-
ckwardness, we should have a technical develop-
ment that is a concrete indicator of the superiority 
of the West. This is the question in the minds of our 
intellectuals: How will this happen? Can a possible 
civilization be produced outside of western civili-
zation? What is civilization? How is the relations-
hip between technique and civilization formed? 
What is Culture? How is the relationship between 
culture and civilization? How separate are civiliza-
tion and culture phenomena? What is the relati-
onship between technique and culture? What are 
the factors that give birth to the technique? How 
can we separate technique from culture? All these 
questions are fundamental to the Culture and Ci-
vilization debate. In this study, we will analyze their 
approach to the problem of Culture and Civiliza-
tion, the points where they converge and diverge, 
based on the leading names of important thought 
movements anes as an axis.

The Islamists consider taking the scientific and 
technical development of the West and combi-
ning it with the moral and cultural characteristics 
of Islam as the salvation of the Muslims and the 
Islamic world. In other words, Western techniques 
should be taken, and culture should be rejected.

According to the westerners, We must shift 
from the field of Eastern civilization to the field of 
Western civilization as soon as possible. The West is 
a mentality, a soul, an attitude. If it is not taken in 
this way, it would be just an unconscious imitation. 
The West is a contemporary civilization. However, 
the Turkists have a similar stance to the Islamists in 
terms of the method of modernization based on 
rejecting the culture of the West and taking its te-
chnique. According to Turkists, while the source of 
our culture is the nation, for Islamists it is religion.

Kemalists have a Western perception as in the 
Ottoman era westerners. Civilization is a whole. 
You either get the whole or you don’t get any of 
its elements. Becoming civilized must be not only 
in substance but in all forms. After all this, we can 
say that both the Ottoman dissolution period and 
the early Republican period culture and civilization 
discussions took place on two main axes:

1. Civilization is a whole. We must be civilized in 
all its essentials and forms.

2. Culture, separate civilization, separate. Civi-
lization is technical. Culture is national, civilization 
is international. We should take the western tech-
nique and shouldn’t take the culture and morality.
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Giriş

Kültür ve Medeniyet Tartışmaları bütün bir mo-
dernleşme tarihimizin en önemli tartışma alanla-
rından biri olmuştur. Osmanlıda yenileşme hare-
ketlerinin başlamasıyla beraber Müslüman doğu ile 
Hristiyan Batı karşılaşmış ve bu karşılaşmanın so-
nuçları bir dizi yeni tartışma konusu üretmiştir.

Osmanlının 18. ve 19. yüzyılı ile erken Cumhuriyet 
dönemlerinin düşünce hareketlerine bakıldığında 
Kültür ve Medeniyet tartışmalarının önemli bir yer 
işgal ettiği görülecektir. Özellikle Batılılaşma isteği 
ve süreçlerinin ürettiği tartışma havzalarında kül-
tür ve medeniyet tartışmaları ana konulardan bi-
risi olmuştur. Bu bağlamda, İslamcılık, Türkçülük ve 
Garpçılık gibi Osmanlı siyasi akımları ile Cumhuriyet 
dönemi fikir hareketleri içerisinde yer alan önemli 
düşünürler, kültür ve medeniyet meselesini çokça 
tartışmışlardır.

Bize göre kültür ve medeniyet tartışmalarında 
farklı yaklaşımlara kaynaklık eden en önemli unsur 
Batı algısı olmuştur. Batının algılanış biçimini üç ka-
tegoride değerlendirmek mümkündür.

1. Batı bir küldür. Bütündür tümüyle alınmalıdır.
2. Batının tekniği ayrı, kültürü ayrıdır.
3. Batı bir küldür. Tümüyle reddedilmelidir.

Gerek 18. ve 19. yüzyıl aydınları gerekse erken 
Cumhuriyet aydınlarının kültür ve medeniyet tar-
tışmaları bu üç kategorik batı algısı içinde şekillen-
miştir.

Radikal Batıcılar batıyı ahlakı, kültürü, tekniği 
ve medeniyeti ile bir bütün olarak görmüşler ve bu 
anlamda Batının uygarlık düzeyini yakalayabilme-
nin tümüyle bu batı ailesinin bir ferdi olmaya bağlı 
olduğu sonucuna varmışlardır. Erken Cumhuriyet 
döneminin kemalist kadrosu ile 18. ve 19. yüzyılın 
garbçı aydınlarının önemli bir kısmını bu kategoride 
değerlendirmek mümkündür.

Önemli bir aydın grubu ise Batının kültür ve 
medeniyetinin ayrı şeyler olduğu dolayısıyla 
Batının tekniğinin alınıp kültür ve ahlak gibi moral 
değerlerinin alınmaması gerektiğini savunmuşlardır. 
Özellikle II. Meşrutiyetten sonraki düşünce 
ortamının en önemli konusu bu olmuştur. Temel 
olarak bu sava sahip olan ama kültürün unsur ve 
kaynakları, medeniyet ve tekniğin aktarılmasıyla 
ilgili yöntemler konusunda nüans farklarına sahip 
aydın grubu dönemin Türkçü, İslamcı, Osmanlıcı, 
hatta bazı batıcı hareketleri içerisinde yer 
almıştır. Erken Cumhuriyet döneminin gelenekçi 
muhafazakarlarını ve Cumhuriyet dönemi İslamcı 
aydınlarını da bu kategoride değerlendirebiliriz.

Etkin ve kayda değer bir güce sahip olmayan bir 
grup ise yine Batıcılarda olduğu gibi Batıyı bir bü-
tün olarak görüp onu tüm unsurları ile reddetmeyi 
tercih etmişlerdir. Bunlar Osmanlı çağında genel 
olarak din eksenli katı unsurlar olmuştur.

Buradan baktığımızda aslında tüm fikir hare-
ketlerinin bir anlamda “Batıcılık” ortak paydasına 
sahip olduklarını söylemek yanlış olmasa gerek. Bu 
bağlamdaki yaklaşımları nedeniyle Osmanlıcılar, 
İslamcılar, Türkçüler hatta bazı batıcı aydınları aynı 
kategoride değerlendirmek mümkündür.

Kültür Ve Medeniyet Tartışmalarının Kaynağı 
Olarak Batı Sorunu

Osmanlının 18. ve 19. yüzyıl düşünce hareket-
lerinin en önemli sorunsalı Batı olmuştur. Osmanlı 
düşünce adamının önünde çözüm bekleyen Batı 
sorunu onun tüm yönelimlerini derinden etkilemiştir.

Osmanlının Batıyla meselesinin özü Batının ge-
lişmişliği ve ilerlemişliği karşısında Osmanlının inhi-
tatının nasıl durdurulacağıdır. (Tunaya, 2009:235) 
Uzun zaman dışındaki dünyaya gözlerini kapayan 
Osmanlı yönetici eliti harp meydanlarında karşılaş-
tığı ilk yenilgi ile sarsıntı yaşamış ve kaybedilen top-
raklarla yeni bir sürece girmiştir.

Bu süreç bir şeyi ortaya çıkarmıştır: Ne Batı eski 
Batıdır. Ne Osmanlı eski Osmanlı. Alınan yenilgiler 
bakışları Batıya yöneltmiştir. Ne oldu da onlar ka-
zanıyor bizler kaybediyoruz?

Osmanlı eliti için 18. ve 19. yüzyıl bu soruya cevap 
aramak ve bulunan cevapların sonuçlarını tartış-
makla geçmiştir.

Özellikle II. Viyana kuşatması sonrasında 
yaşanan toprak kaybı, 1699 Karlofça ve 1718 Pasa-
rofça Antlaşmaları imparatorluk için yeni bir duru-
mun keskin işaretleridir. (Ortaylı, 2008:37) Bu yeni 
durumda kazanan Batı kaybeden Osmanlı olmuş-
tur.

Osmanlının kayıpları gözleri Batının askeri üs-
tünlüğüne yöneltmiş ve bu yönelimle ilk defa Os-
manlı “Batının üstün oluşu” fikri etrafında askeri 
yeniliklerle Batı etkisine açılmıştır. Askeri yenileşme 
talep ve ihtiyacı batının etkisini yoğunlaştırırken 
aynı zamanda Osmanlı eliti Batıya ilgi duyar hale 
gelmiştir. Bu ilgi zamanla Osmanlı elitini Batı ile Os-
manlı arasında karşılaştırmalara götürmüş ve bu 
karşılaştırmalar sonucu başta askeri alan olmak 
üzere hemen her alanda belirgin bir batı ilerlemişliği 
ve Osmanlı geri kalmışlığı fotoğrafını doğurmuştur.
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Batının ilerlemişliği ve Osmanlının geriliği tespiti 
dönemin Osmanlı elitini bir dizi soruya cevap ara-
maya itmiştir. (Tunaya, 2007:62-64)

“Osmanlı neden geriliyor?”
“Geri kalmışlığımızın kaynakları nelerdir?” 
“Batı nasıl oldu da bize üstün geldi?” 
“Batının bu üstünlüğünün kaynağı nedir?”
“Biz geri kalmışlığımızı nasıl yenebiliriz?”
“Batıyı yakalamak için neler yapmalıyız?”
“Gelişme ve ilerlememizin muharrik gücü ne 

olacaktır?”
Bu kabil sorular bir müddet sonra geriliğin sade-

ce askeri alanla sınırlı kalmadığı idari, hukuki, mali 
ve teknik bir dizi alanda oluştuğu, batının bu alan-
ların tümünde belirgin bir üstünlüğe eriştiği sonucu-
nu doğurmuştur.

Dolayısıyla öncelikle askeri alanda yenileşme is-
teği ile başlayan Batıya yönelim bu gerçeğin kav-
ranmaya başlanması ile hemen her alana teşmil 
edilmeye başlanmıştır. Batıya yönelimin genişleyen 
çapı Osmanlı modernleşmesinde ideolojik açıdan 
yeni bir boyut ortaya çıkarmıştır. Doğu – Batı kültür 
çatışması. (Ortaylı, 2008:18)

“Osmanlı geri kalmıştır. Batı ise gelişmiş, ilerlemiş 
ve üstün bir “medeniyet” seviyesine ulaşmıştır. Geri 
kalmışlığımızı yenmeliyiz. Batı karşısında kaybettiği-
miz gücümüze yeniden kavuşmalıyız. Bunun içinse 
batının üstünlüğünü doğuran saikler neyse tespit 
edip onlara yönelmeli geri kalışımızın nedenleri ne 
ise tespit edip onlardan da kurtulmalıyız.” Aslında 
varılan en temel sonuç buydu. Osmanlı elitini farklı-
laştıran ve Osmanlı düşünce hareketlerini doğuran 
unsur geriliğimizin nedenleri ve batı üstünlüğünün 
nedenlerine dair ortaya konulan farklı tespitler ol-
muştur. Bu farklı tespitler beraberinde çözüm ara-
yışlarındaki farklılaşmaları, dolayısıyla Osmanlı fikir 
cereyanlarını doğurmuştur.

Osmanlı fikir cereyanları geriliğimizin kaynak-
ları ve ilerlemenin saiklerine dönük tartışmaların 
eksenini doğu – batı çatışmasına dolayısıyla kültür, 
medeniyet, millet, örf, anane, dini inanç vb. değerler 
eksenine taşımıştır.

18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı elitinin yoğun tar-
tışma alanı bu nedenle Kültür, Medeniyet, Teknik 
olmuştur.

Bugün de hala önemli tartışma konularımızın 
başında, kültür, medeniyet ve teknik tartışmaları 
gelmektedir.

Aslında iki temel çelişki söz konusudur. Birincisi; 
Osmanlı toplumunun değerler dünyası İslam’la şe-
killenmiştir. Batı Hrıstiyan, Osmanlının ana unsuru 

ise Müslümandır. Müslümanlara göre İslam son din 
ve en yüce dindir. Hristiyanlık ise batıl ve tahrif edil-
miş bir inanç sistemidir. Dolayısıyla Osmanlı ile Batı 
farklı kültürel kodlar ve medeniyet havzasına aittir. 
Ama can alıcı bir durum söz konusudur. Son ve en 
yüce din olan İslam inancına sahip Osmanlı geridir. 
Batıl bir inanç sistemine sahip olan Batı ise ilerle-
miş gelişmiş ve uygardır. Bizde ilerlemek ve batının 
uygarlık düzeyini yakalamak zorundayız. Ama Müs-
lüman bir toplum ile Hristiyan bir toplum arasında-
ki bu üstünlük ilişkisinde dini nereye oturtacağız? 
(Kara, 2011:238,239)

İkinci temel çelişki ise milliyet fikri etrafında 
oluşmaktadır. Dünya milletler çağına girmiştir. 
Her millet kendi milletinin değerleri üzerine ulus 
devletleşmeye yönelmektedir. İmparatorluklar 
çağı kapanmak üzeredir. Ancak farklı unsurlardan 
oluşmuş bir Osmanlı toplumu olduğu için ortada 
bir millet yoktur. Milleti ortaya çıkarabilmek için 
ona ait bir tarih, ona ait bir kültür ve yüce, üstün 
bir soy inancı gerekmektedir. Türkler çok köklü bir 
tarihe, kültüre ve yüce bir soya sahiptir. Bu anlamda 
dünyaya yön vermişlerdir. Ama yüce Türk Milleti 
geridir. Hristiyan Avrupa ise gelişmiş, uygarlaşmıştır.

İşte bu iki çelişki; İslamlığı muhafaza etmek, 
Türkleşmek ve milli bir şuur yaratmak isteği ile 
Batının uygarlık düzeyini üreten saiklere sahip ol-
mak isteği, çelişkisi kültür medeniyet tartışmalarını 
doğurmuştur.

Yani İslam ve Türk kalarak ilerlemek. Batının eriş-
tiği uygarlık düzeyine ulaşabilmek. Geri kalmışlığı-
mızı aşmak, Batının üstünlüğünün somut gösterge-
si olan teknik gelişmişliğe sahip olabilmek. Bu nasıl 
olacaktır. Aydınımızın kafasındaki soru budur: Bu 
nasıl olacaktır. Batı medeniyeti dışında mümkün bir 
medeniyet üretilebilir mi? Medeniyet nedir? Teknik 
ve medeniyet ilişkisi nasıl oluşmaktadır. Kültür Ne-
dir? Kültür – Medeniyet ilişkisi nasıldır? Tek bir kültür 
var mıdır? Medeniyet ve kültür birbirinden ne kadar 
ayrı olgulardır? Teknik ve kültür arasındaki ilişki ne-
dir? Tekniği doğuran unsurlar nelerdir? Tekniği kül-
türden nasıl ayırabiliriz? Türk kültürü, İslam kültürü 
var mıdır? Türk medeniyeti, İslam medeniyeti var 
mıdır? Tüm bu sorular Kültür ve Medeniyet tartış-
malarının temel sorulardır. (Öğün,1992:99)

Birçok Osmanlı aydını ve erken Cumhuriyet ay-
dını bu soruları eksen alan yoğun bir kültür mede-
niyet tartışması yapmışlardır. II. Meşrutiyet sonrası 
İslamcılar, Garpçılar, Türkçüler, Cumhuriyet döne-
minde, Kemalistler, Muhafazakarlar, bazen çakışan 
bazen çelişen yaklaşımlarla Kültür ve Medeniyet 
meselelerini tartışmalardır.

2dergi sablon.indd   39 28.07.2021   15:10



40

Osmanlı Dönemi Kültür–Medeniyet Tartışmaları

Düşünce dünyamızın en önemli sorunu Batı 
olunca tartışma konularımızın da önemli bir kıs-
mı bu sorun ekseninde oluşmuştur. Batı sorunu 
Osmanlının çözülüş döneminde tüm bir düşünce 
dünyamızın eksenidir. Temel mesele Batı karşısında 
oluşmuş yeni durumumuzun Batıya göre konum-
lanışı meselesidir. Bütün bir modernleşme süreci, 
eksenine Batının yerleştiği temel tartışmalarla şe-
killenmiştir.

Bu bağlamda Kültür ve Medeniyet tartışma-
ları da aslında Batı sorunu çerçevesinde tartıştı-
ğımız ana konulardandır. Yakın zamanlara kadar 
fikir dünyamızda önemli bir yere sahip olan Kültür 
– Medeniyet tartışmalarını anlamak için Osman-
lı modernleşme dönemlerine yönelmek doğru bir 
tercih olacaktır. 18. ve 19. yüzyıl Osmanlısında farklı 
fikir cereyanları ve siyasi akımların doğmasının te-
mel nedeni “Osmanlı inhitatının” nasıl durdurula-
bileceği sorusuna verilmiş farklı cevaplardır. Ancak 
kurtuluşumuz nasıl olacak sorusuna üretilen cevap-
ların hemen hepsinde ortak payda Batıya göre bir 
vaziyet alış içeriyor oluşudur. Bu vaziyet alışları be-
lirleyen en önemli olgu ise Batı algısıdır.

Osmanlı düşün adamının Batı algısını iki biçim-
de, Batıya karşı vaziyet alışını üç biçimde katego-
rize edebiliriz. Yani batıyı tüm unsurları ile bir bütün 
kabul etme anlayışı ve Batının kültür değerleri ile 
medeniyet değerleri arasında bir ayrıma dayanan 
Batı algısı. Bu algının ürettiği vaziyet alışı da, toptan 
kabulcü, toptan retçi ve telifçi olmak üzere üç kate-
goride değerlendirebiliriz. (Mollaer, 2008:74)

Düşünce dünyamızın şekillenmeye başladığı 
Osmanlı çözülüş döneminde de Cumhuriyet dö-
neminde de Kültür – Medeniyet tartışmalarımızı 
bu algı biçimi şekillendirmiştir. Konuyu tartışmış her 
düşünce adamı ürettiği düşüncelerini bu kategorik 
alanlardan birine yaslanarak üretmiş ve Osmanlı 
çözülüş döneminde başlayan Kültür ve Medeniyet 
yaklaşımları hem Batıyı algılama hem de Batıya 
vaziyet alış açısından bu kategoriler içinde kalmıştır.

Cumhuriyet dönemi aydınlarında meseleyi ge-
nel olarak bu kategorik çerçevede tartışmışlardır. 
Dolayısıyla Kültür – Medeniyet meselesini doğru 
kavramanın yolu bugünden düne bir izlek içerisinde 
tartışmanın doğduğu asıl tarihsel dönemin şahitli-
ğine başvurmak olacaktır.

Aslında bu tarihsel dönem 200 yıllık tüm bir fikri 
ve siyasi hayatımızın meselelerine kaynaklık etmek-
tedir. Yani bugün olan fikri ve siyasi hareketler ve 
tartıştığımız birçok konu Osmanlının buhran dö-

nemlerinde filizlenerek bugüne uzanmıştır. O ne-
denle dönemin şehadeti meselelerimizin anlaşıla-
bilmesinin önemli bir anahtarıdır.

Türkleşmek, Muasırlaşmak ve İslamlaşmak dö-
nemin tebarüz etmiş siyasi akımlarıdır. Osmanlı ay-
dını kurtuluş arayışlarına Türklüğü, çağdaşlaşmayı 
veya İslamlaşmayı temel alarak çözümler ürettiği 
için, çözümün temeline koyduğu bu olgulara göre 
siyasal olarak kategorize olmuştur. Aslında hepsin-
de soru aynıdır. Çöküşümüzü nasıl durdurabiliriz? 
Kurtuluşumuzun yolu nedir? Hemen hemen bulu-
nan cevaplarda aynıdır. “Batılılaşarak”. Bir çelişki 
gibi durmakla beraber bana göre Türkçülerinde, 
İslamcılarında, Garpçılarında ortak noktası Batı-
lılaşma isteğidir. Mesele sadece bunun nasıl ve ne 
kadar olacağı ile ilgilidir. Tarık Zafer Tuna’ya bu iste-
ği şöyle ifade etmektedir: 

Batılılaşmak, niçin? Çünkü, Batı Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na ve Doğu’ya nazaran sırf teknik değil, 
aynı zamanda medeni bir üstünlük arzediyordu. 
Batılılaşmak Doğulu kitlelerin içinde bulundukları 
geri ve aşağı hayat şartlarından kurtulmak demek-
ti. Fakat Batılılaşmak için her şeyden önce, Batı’nın 
üstünlüğünü kabul ve itiraf etmek lazımdı… 

“18. yüzyılda Avrupa (veya Batı) kuvvetli, Osman-
lılar zayıftır. Batı, durmadan Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na karşı zaferler kazanmakta, Osmanlı içinde 
yayılmaktadır. Avrupa Osmanlıyı medeniyetin geri-
leticisi ilan ederek Avrupa’dan atmak istemektedir. 
Zayıflayan imparatorluk, eski yüceliğine kavuşmak 
için, daha doğrusu ölmemek için, tek tedbirin Ba-
tılılaşma olduğunu kabul etmişti. Batılaşmak bir 
nefis müdafaası, bir yaşama prensibi olmuştur. Ya 
modern bir devlet olacaktı Osmanlı İmparatorluğu 
yahut da yok olacaktı. Fakat Batılılaşma istemek 
ile olmak arasında fark vardı. Bunun için evvela 
Batı’nın üstünlüğünü kabul etmek lazımdı. Sadece 
bir itirafla da geniş bir programı gerçekleştirmek 
mümkün değildi. Bir mesele daha vardı: Batılılaş-
manın mahiyetini tayin etmek. Batılılaşmak bir tek-
nik iktibas mıdır? Yoksa bir medeniyet alanından 
diğerine geçmek midir? Doğu medeniyetini terk 
ederek, Batı medeniyetini olduğu gibi kabul etmek 
midir?” (Tunaya, 2004:18)

Yani Batılılaşmak nasıl ve nereye kadar? Bu so-
rulara verilen cevaplar hep Kültür ve Medeniyet 
kavramlarına yönelerek ve Osmanlı ile Batı mede-
niyeti arasında karşılaştırmalar yaparak üretilmiştir. 
Cevaplar üretilirken iki temel etken belirleyici ol-
muştur. Birincisi daha önce ifade edildiği gibi Batı 
algısı, İkincisi ise Osmanlının kurtuluşuna dair sunu-
lan projelerin dayandırıldığı fikri temeller. (Türklük, 
İslamlık, Garplılık).
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Bu açıdan Kültür ve Medeniyet meselelerine bu 
üç akıma mensup aydınlar yer yer çakışan yer yer 
de çatışan yaklaşımlar sergilemişlerdir. Meseleyi 
daha iyi anlamak için üç siyasi akımın da yaklaşım-
larına kabaca gözetmek istiyoruz.

İslamcılara Göre Kültür ve Medeniyet 
Tartışmaları

İslamcıların genel olarak Batıyı tümden 
reddetmek gibi bir yaklaşımı benimsediklerini 
söyleyemeyiz. Ancak Batılaşma konusunda da 
rahat değillerdir. Bununla beraber “İslam Dünyası 
İnhitat Halindedir”. Yükselmek içinse batıya 
muhtaçtır. Fakat Batının nesine muhtaçtır? Batıdan 
ne almalıdır, ne almamalıdır? (Tunaya, 2007:62; 
Gündüz, 2007:232) Sorularını sıkça sormaktadırlar.

İslamcılar Batının ulaştığı teknik üstünlüğü 
ve Doğunun geriliğini can yakıcı bir şekilde 
gördüklerinden yükselmek için kendilerini Batıya 
muhtaç olarak görüyorlar. Ancak karşı karşıya 
kaldıkları 4 temel sorun söz konusudur.

1. Doğu Müslüman Batı ise Hristiyandır. İslam son 
ve en yüce din, Hristiyanlık ise batıl ve bozulmuş bir 
dindir. İslam dini Yahudi ve Hristiyanlara benzeme-
ye çalışmayı kesin bir dille yasaklamıştır.
2. Batı saldırgan ve sömürgecidir. Asırlarca Haçlı 
savaşları yaşanmıştır ve gelişmişliğinde sömürgeci-
liğinin payı da vardır.
3. Batı ahlaki açıdan zayıf ve düşüktür.
4. İslam, ahlaki değerler, adalet ve kardeşlik 
duyguları açısından üstündür. (Tunaya, 2007:63)

Bu temel kabuller Batıya muhtaç olduklarını dü-
şünselerde İslamcıları Batıdan alınacaklar ve alın-
ma biçimi konusunda sınırlamıştır. (Ülken, 2013:282)

Dönemin önde gelen İslamcılarının görüş ve 
düşünceleri bu bakımından açıklayıcı olacaktır. M. 
Şemsettin Günaltay’ın (1883 – 1961) muasırlaşmaya 
dönük aşağıdaki ifadeleri bu açıdan dikkat çekidir.

“Vatanımıza yönelik ihtiraslar, hayatımıza düş-
man rakip milletler karşısında mevcudiyet ve istik-
lalimizi ancak ve ancak teceddüd ve tekamül faa-
liyetinde göstereceğimiz azim, sebat ve ciddiyetle 
muhafaza edebiliriz. Fakat asrileşmek bizi hiçbir şe-
kilde milliyetimizden, dinimizden uzaklaştırmaz.

Muasırlaşacağız diye bütün milli ve dini hüviye-
timizden soyulacak olursak – ki ictimai kanunlara 
göre bu muhaldir – asrileşmiş olmaz, ölürüz. Nasıl 
ki teceddüd ve tekamüle karşı derin ve nefret gös-

tererek eski kabuklarımızda kalmak istersek küflenir, 
uyuşur ve yine ölürüz.

Milli ve ferdi hayatımızı kurtarmak, milli ve ferdi 
tekamül ve terakki etmek için asrın teknik ve fenle-
rinden, usul ve felsefesinden, sanayi ve sanatların-
dan istifadeye mecburuz. Bizim için mukadder olan 
tarihi rolün başarı ile yerine getirilmesi ve bu mec-
buriyete teslim olmak ve boyun eğmekle mümkün 
olur. Hem harici müdafaayı temin etmek, hem de 
dahili iktisada hakim olabilmemiz ancak asri bir 
zihniyetle, batının sanayi ve fenlerinden, ilmi usul-
lerinden aydınlanmak sayesinde mümkün olabilir.” 
(Kara, 1989:419)

Aslında İslamcıların Batı meselelerindeki tutum-
larını en net ve veciz bir şekilde Mehmet Akif’in di-
zelerinde buluruz.

Başka yerlerde taharriye heveslenmeyiniz.
Onu kendinde bulur yükselecek bir millet,
Çünkü her noktada taklid ile sökmez hareket.
Alınız ilmini garbın alınız sanatını,
Veriniz hem de mesainize son süratini.
Çünkü kabıl değil artık yaşamak bunlarsız,
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.
İyi hazırda tutun ettiğim ihtarı demin
Bütün edvar-ı terakkiyi yarıp geçmek için,
Kendi mahiyet-i ruhiyeniz olsun kılavuz,
Çünkü beyhudedir ümmid-i selamet onsuz
Bu cihetten hani hiç yılmasın, oğlum gözünüz,
Sade Garb’ın yalnız ilmine dönsün yüzünüz.
O çocuklarla beraber gece gündüz didinin
Giden üçyüz senelik ilmi sık elden edinin!
Fen diyarında sızan nâ-mütehani pınarı,
Hem için, hem getirin yurda o nafi suları (Ersoy, 

1994:187)

Bu dizelerden çıkarılacak sonuçları maddelersek;
1. Garbın ilmini ve sanatını almadan yaşamak artık 
kabil değildir.
2. Bu nedenle son sürat garbın ilim ve sanatını al-
malıyız.
3. Çünkü ilim ve sanatın milliyeti yoktur. Yani 
beynelmileldir.
4. Ancak garbın ilim ve sanatını alırken ruhi özellikle-
rimiz, yani ahlakımız ve maneviyatımız kılavuzumuz 
olsun.
5. Garbın yalnız ilmini alın. Aslında bize ait olan ama 
üçyüz yıldır kaybettiğimiz, ilim, fen ve sanatı yurda 
getirin.

Tüm bunlardan hareketle diyebiliriz ki;
1. Batının ilim, fen ve sanatı ayrı; ahlakı ayrıdır.
2. Kendi ahlakımızı koruyarak Batının ilim ve fennini 
almalıyız.
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3. Zaten bu ilim ve fen bize aitti.
Aslında İslamcılığın Batıya dönük bütün yaklaşı-

mının özünü burada bulmuş oluyoruz.

Said Halim Paşa’nın şu sözleri İslamcıların Batı 
Medeniyeti ile ilgili yaklaşımlarına dair başka bir 
açıklayıcı örnek özelliği taşımaktadır.

Batı medeniyetinden istifade teşebbüslerimizin 
hezimetle neticelenmesine rağmen, şunu da itiraf 
etmeliyiz ki, milli terakkimizi temin için, o medeni-
yetten büyük ölçüde faydalanmaya mecburuz. An-
cak bizzat yaptığımız tecrübeler, kat’i olarak ispat 
etmiştir ki, Batı medeniyetinden hakikaten istifade 
edebilmemiz, onu aynen tatbik ile mümkün değildir.

Şu halde bizim de şimdiye kadar takip etmemiz 
gereken yol, Avrupa medeniyetini millileştirmek, 
yani mümkün mertebe muhitimize ısındırmak ola-
caktı. İşimiz, medeniyetimizin gelişmesi için gerekli 
ve ona uyabilecek olan şeyleri Batı’dan alarak, 
kendimize tatbik etmekten ibaret olmalıydı.

Kendi medeniyetimizi geliştirmek için, kendisin-
den istifade imkanına sahip bulunduğumuz, daha 
üstün bir medeniyetten faydalanmayı istemek, as-
lında çok yerindedir.  Bu istek hem müşahede ve 
mukayese zihniyetimizi, hem öğrenmeye olan şevk 
ve gayretimizi, hem de zeka ve düşünce gibi kabi-
liyetlerimizin gelişmesini temin ederek, manevi varlı-
ğımızın kuvvetlenmesine yol açar. Milletleri selamete 
götürecek meşru ve tabii yegane metod da budur.

Bu güzel arzu, tedkik ve faaliyetlerimizin daha 
verimli kılacak ve devamlı olarak harekete getirip 
arttıracak bir uyarcı hükmündedir. Bu sayede hem 
kendi medeniyetimizi, hem de Avrupalılarınkini, 
tam olarak öğrenmiş ve incelemiş oluruz. (Düzdağ, 
1991:76-77)

Özetlemek gerekirse İslamcılar Batı konusunda 
eklektik bir tutumu benimsemişlerdir. Bu telifçi tu-
tum Batının ilmi ve teknik gelişmişliğini alıp İslamın 
ahlaki ve kültürel özellikleriyle birleştirilmesini Müs-
lümanların ve İslam dünyasının kurtuluş yolu olarak 
görmektedir. (Ülken, 2013:583) Aslında en başta 
saydığımız 4 temel sorusuna rağmen Batının üs-
tünlüğünü merkeze alan bu yaklaşımın meşruiyet 
temeli de üretilmiştir. O da; “hikmetin mü’minin yi-
tik malı olduğu ve nerede bulursa alması gerektiği” 
prensibidir. Zaten Batıda İlmini İslam alimlerinden 
tevarüs etmiştir. Ve ilim, fen, sınai bütün beşeriyetin 
malıdır. (Kara, 1987:XXII)

Yani Batının Tekniği alınmalı Kültürü reddedilme-
lidir. Bu düşünme biçimini tanımlamaya çalışacak 
olursa aşağıdaki tespitlere ulaşmak mümkündür:

1. İslamcılarda bir biçimiyle Batıcıdırlar, denilebilir.
2. Terakki fikrinin tuttuğu merkezi yere bakarsak İs-
lamcılık bir kurtuluş ideolojisidir.
3. İslamcılarda bir bakıma pozitivisttirler.

Tüm bunlarla beraber İslamcıların Batı merkezli 
söylemleri içerisinde Medeniyet meselesi çok önemli 
bir yer tutmakla birlikte Kültür – Medeniyet ve Teknik 
olgusunun sosyolojik bir tahliline pek rastlamak ola-
sı değildir. Genel olarak mesele geri kalmışlığımız-
dan kurtuluşun çözüm yolu ekseninde ele alınmış 
olup Batının ilim ve feni tüm insanlığın ortak malı, 
dolayısıyla teknik beynelmilel, ahlak, din, örf, anane 
gibi kültür unsurları ise milli olarak algılanmıştır. 
Kültür – Medeniyet ve Teknik kavramları birbirinden 
ayrı olgular olarak ek alınmıştır.

Garpçılara Göre Kültür–Medeniyet Tartışmaları

Aslında muasırlaşmak fikri Osmanlı dönemi tüm 
düşünce hareketlerinin merkezinde yer tutmuş bir 
fikirdir. Bu açıdan muasırlaşma fikrini bağımsız bir 
cereyan olarak tasnif etmek mümkün olmakla be-
raber eksik kalabilir. Yani Türkçüler ve İslamcılar açı-
sından da muasırlaşmak nitelik farkları ile bir ideal-
dir. Bu açıdan muasırlaşmak fikri Osmanlı düşünce 
hareketlerinin tümü için mevcudiyetimizi koruma-
nın ve medeni asırda hür ve bağımsız bir biçimde 
yer alabilmemizin tek mümkün yoludur.

Daha öncede söylediğimiz gibi ayrılık garblılaş-
manın nerelerde ve ne kadar olduğu ile ilgilidir. Bu 
anlamda Garbcılar yekvücut bir yapı arzediyor ol-
mamakla beraber genel olarak Batıyı her şeyiyle bir 
bütün olarak görmeye daha yatkındır. Garpçıların 
fikirlerini en derli toplu görebileceğiz yer Dr. Abdul-
lah Cevdet’in çıkardığı “İçtihat” dergisidir. Garpçı-
lar Osmanlı Devleti’nin gerileme nedenleri üzerinde 
yoğun bir fikir çabası içerisinde olmuş ve bu çaba-
nın sonucu onları gerilikten kurtulmanın ve ilerle-
menin mecburi ve tek mümkün yolu olarak bütün 
şekilleriyle Batılılaşmaya yöneltmiştir. Her ne kadar 
Batılılaşmacı kadrolar içinde de Batının tekniği ile 
kültürü arasında farklılık vurgusu yapanlar olsa da 
Batıcılar bütüncül bir Batı algısına sahip olmuşlar-
dır. (Tunaya, 2004:68)

Batıcıların içinde Batılılaşmayı kısmi ele alanların 
başında, Celal Nuri gelir. Celal Nuri Uygarlığı Teknik 
ve gerçek uygarlık olmak üzere ikiye ayırır. Batı tek-
nik uygarlığın zirvesindedir ama, gerçek uygarlığa 
erişememiştir. Çünkü Teknik uygarlık ülkeden ülkeye 
iktibas edilebilir ama gerçek uygarlık edilemezdi. Bu 
durumda iktibaslar teknik iktibaslarla sınırlı kalma-
lıydı. (Lewis, 1998:254)
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Bu cümlelerin analizi yapıldığında Celal Nuri ile 
İslamcı ya da Türkçü düşünce adamları arasında bir 
fark görmek pek mümkün olamamaktadır. 

Bütüncü Batıcıların en önemli ismi ise Abdullah 
Cevdet’tir. Abdullah Cevdet 1904’te Cenevre’de ya-
yınlamaya başladığı İçtihat Dergisinde görüşlerini 
ortaya koymuştur. Dergide genel olarak iki soruya 
cevap aranmıştır.

1. Müslümanların düşkünlüğünün nedenleri nelerdir?
2. Müslümanları bu durumdan kurtaracak en etkili 
önlemler nelerdir?

Bu sorulara Abdullah Cevdet, kusurun Asyalı ka-
famızda ve yozlaşmış geleneklerimizde olduğu, bizi 
geri bırakının mevcut din ve bu dine göre şekillen-
miş zihin dünyamız olduğu, dolayısıyla kurtuluşun 
önce bunlardan kurtulmakla olabileceği şeklinde 
cevap verir. (Berkes, 2008:412)

Abdullah Cevdet’e göre; “Bir ikinci medeni-
yet yoktur. Medeniyet Avrupa medeniyetidir. Bunu 
gülü ile dikeni ile isticlas etmek mecburidir. (Lewis, 
1998:238)

Batıcılara göre Batılılaşmak sadece Batı uygar-
lığının maddi başarılarını alıp getirmekle olabilecek 
basitlikte bir şey değildir. Eğer bu uygarlığı üreten 
öz benimsenmezse tüm bu iktibaslar satıhta kalır 
ve bir işe yaramaz. (Berkes, 2008:415) Bu noktada 
İslamcılar Batı uygarlığının özünü Hristiyanlık ola-
rak ortaya koydukları için Batılılaşmayı yalnızca bir 
teknik aktarımı olarak ortaya koymuşken Garpçılar 
Batı uygarlığının özünü Hümanizmaya dayandır-
mışlar ve bu uygarlığı üreten öz ya da zihin de alı-
namazsa uygarlaşmamızın mümkün olamayacağı 
sonucuna varmışlardır.

Ancak Dr. Abdullah Cevdet’in Batıcılığının bu 
bütüncü yapısını yinede bütün bir garpçılık cere-
yanına teşmil etmek zordur. Daha önce söylediği-
miz gibi Celal Nuri gibi telifçi batıcıların da olduğu 
görülecek olursa, Batıdan neler almalıyız, batının 
ahlakı da alınabilir mi? Sorusu batıcılar içinde zor 
bir mesele olmuştur. Ve bu soruya verilen cevaplar-
la ilgili tam bir homojenlik bulmak zordur. (Tunaya, 
2004:69)

Batıcıların konuyla ilgili yaklaşımlarını Batıyı bir 
bütün olarak algılayanları merkez olarak özetlemek 
gerekirse;

1. Doğu medeniyeti alanından bir an evvel Batı me-
deniyeti alanına geçmeliyiz.
2. Batı bir zihniyettir, bir ruhtur, bir kafadır. Bu şekilde 
alınmasa sadece şuursuz bir taklitten ibaret kalır. 
Batı çağdaş medeniyettir.
3. Doğu ise karanlıktır. Aklın yaratıcılığını ezen insan-

ları köleleştirendir. (Tunaya, 2004:130)
4. En büyük düşman softacılık, gericilik ve irticadır. 
(Safa, 2006:38)

Burada dikkat çekici iki nokta vardır. İslamcılar-
la garpçılar (özellikle telifçiler) Batı uygarlığının üs-
tünlüğü ve bu üstünlüğün alınması konusunda aynı 
fikirdedirler. Ancak fark muasırlaşmanın derecesiyle 
ilgilidir. İkinci dikkat çekici nokta ise İslamcıların da 
Batıcıların da Batıyı körü körüne taklit yöntemine 
şiddetle karşı oluşlarıdır. (Safa, 2006:71)

Türkçülere Göre Kültür ve Medeniyet Tartışmaları

Türkçülere göre dünya milletler çağına girmiştir. 
Artık milli kimlikler etrafında yeni milli devletler oluş-
maktadır. İmparatorluklar çağı kapanmaktadır. 
Bundan en büyük zararı görecek olan ise Osmanlı 
İmparatorluğudur. Osmanlı İmparatorluğu iki ne-
denle en büyük zararı görecektir.

1. Osmanlı Devleti birçok farklı unsurdan oluşan çok 
kimlikli (millet sistemi) bir imparatorluktur. Dolayı-
sıyla milliyet esasına dayalı gelişmeler Osmanlı un-
surlarını da derinden etkilediği için Osmanlı tehdit 
altındadır.
2. Osmanlının kurucu unsuru Türkler olmasına rağ-
men baskın ve belirgin bir Türk kimliği yoktur. Os-
manlı bünyesinde barındırdığı farklı unsurları bir 
arada tutabilmek için Türk kimliğini baskın bir kimlik 
olarak öne çıkarmamıştır. Ancak artık Osmanlı Dev-
letindeki farklı unsurlar da kendi milli kimlikleri etra-
fında bir uyanış sürecine girmişlerdir. Eğer Türk kim-
liği bütün unsurları ile canlandırılamazsa varlığımız 
tehlikeye girebilir.

Bu nedenle Türkçülerin temel tezi Türk kimliği et-
rafında bir milli devlet oluşturmak ve Türk kimliğini 
canlandırmak olmuştur.

Millet olabilmenin en önemli unsurları köklü bir 
geçmiş, güçlü bir kültür ve sağlam bir soya sahip 
olabilmektir. Bu açıdan Türkçülerin en önemli konu-
ları tarih, kültür, soy ve ırk olmuştur. Bunların tümü ile 
ilgili de oldukça derinlikli tahliller yapılmıştır. Özellik-
le bir milleti diğerinden ayırıcı bir unsur olarak kültür 
ve kültürü oluşturan örf, anane, dil, din, ahlak ve ge-
lenek gibi konular Türkçülerin ana tartışma konuları 
olmuştur. Özellikle de dil ve anane meselesi Türkçü-
lüğün en önemli meseleleridir.

Bu nedenle Türkçüler doğal olarak Batıya dönük 
yaklaşımlarını kültürel farklılaşma esasına oturt-
muşlardır. Hatta diyebiliriz ki kültür, medeniyet ve 
teknik konularında en geniş tartışmaları Türkçüler-
de bulabiliriz. Türkçülüğün en önemli ismi Ziya Gö-
kalp’ın temel tezi de “Hars ve Medeniyet” farkı üze-
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rine kurulmuştur. (Berkes, 2016:212)

Ziya Gökalp’e göre; hars millidir, medeniyet 
beynelminel’dir. Hars bir milletin dini, ahlaki, huku-
ki, bedii, iktisadi ve fenni hayatlarının bir toplamıdır. 
Medeniyet ise birçok milletin içtimai hayatlarının 
müşterek bir mecmuudur. (Gökalp, 2009:29)

Ziya Gökalp’e göre; dinsel inançlar, ahlaksal gö-
revler, güzel duyusal biçimler, hukuksal kurallar ve 
ülküler kültür topluğunun anlayışlarıdır.

Bilimsel gerçekler, sağlık, ekonomi, bayındır-
lık kuralları, teknik ve genel olarak matematik ve 
mantık kuralları uygarlık topluluğunun anlayışlarıdır. 
(Gökalp, 2008:48)

Görülüyor ki Ziya Gökalp’te Harsla medeniyeti 
birbirinden ayıran temel unsur harsın duygulardan, 
medeniyetin bilgilerden mürekkep olmasıdır. (Gö-
kalp, 2009:36)

Harsa dahil olan şeyler yapma değil tabidir. 
Kendiliğinden tekevvün ve teşekkül eder. Mesela li-
san fertler tarafından yapılmış değildir. Dolayısıyla 
taklitle başka milletlere geçebilen bir şey değildir. 
Medeniyetse usulle yapılan ve taklitle başka mil-
letlere geçebilen mefhum ve tekniklerin toplamıdır. 
(Gökalp, 2009:32)

Ziya Gökalp’e göre Osmanlı medeniyeti iki se-
beple yıkılmaya mahkumdu.

1. Osmanlı İmparatorluğu da tüm imparatorluklar-
da olduğu gibi muvakkat bir camiadan mürekkepti. 
Halbuki ebedi olan camialar değil milletlerdir.
2. Garp medeniyeti yükseldikçe şark medeniyetini 
ortadan kaldırmayı istemektedir. (Gökalp, 2009:40)

İşte Türkçülük bu iki sebep karşısında Türk harsını 
yaratarak, ortaya çıkararak ve Garbın karşısında 
onun kadar güçlenerek var olmaya muktedir 
olacaktır.

Bu nedenle Ziya Gökalp; Türkçülüğün gayesini 
halk arasındaki Türk harsını bulup ortaya çıkarmak 
ve Garp medeniyetini alarak harsa aşılamak olarak 
özetlemektedir. (Gökalp, 2009:40)

“Türkçüler, tamamıyla Türk ve Müslüman kalmak 
şartıyla, Garp medeniyetine tam ve kati bir surette 
girmek isteyenlerdir. Fakat garp medeniyetine 
girmeden evvel, milli harsımızı arayıp bularak, 
meydana çıkarmamız icap eder. (Gökalp, 2009:41)

Peki bu nasıl olacaktır. Muasırlaşmak gayesine 
erişmek için nasıl bir yol takip edeceğiz. Bunu da 
Ziya Gökalp şu sözlerle özetlemiştir.

“Asriyet – Modernimse aletten (outil) tekevvün 

eder. Bir zamanın muasırları, o zamanda Aliyat (Te-
chnique) hususunda en müterakki olan milletlerin 
yaptıkları ve kullandıkları bütün aletleri imal ve is-
timal edebilenlerdir. Bugün bizim için muasırlaşmak 
demek, Avrupalılar gibi dridnanvtlar, otomobiller, 
tayyareler yapıp kullanılabilmek demektir; muasır-
laşmak, şekilce maişetçe Avrupalılara benzemek 
değildir. Ne zaman malümat ve masnuat iktibas ve 
iştirası için Avrupalılara ihtiyaçtan müstağni oldu-
ğumuzu görürsek o zaman muasırlaşmış olduğu-
muzu anlarız. Asriyet ihtiyacı bize Avrupa’dan yalnız 
ilmi ve ameli aletlerin ve aliyatların (tekniğin demek 
istiyor) iktibasını emrediyor. Avrupa’da dinden ve 
milliyetten doğan, binaenaleyh bizde bu memba-
lardan taharrisi lazım gelen bir takım manevi ihti-
yaçlarımız vardır ki, bunların da aletler ve aliyatlar 
gibi garbdan istiaresi iktiza etmez.” (Safa, 2006:57)

Türkçülerin görüşleri en güzel Ziya Gökalp’te ifa-
desini bulmuştur. Ziya Gökalp Kültür ve Medeniyet 
kavramlarını sosyolojinin araçları ile tahlile çalışmış 
ve güçlü bir tez üretmiştir. Bu anlamda kültür ve 
medeniyet tartışmalarının en önemli düşünürüdür. 
Tahlillerini bilimsel temellere dayandırmakta, sos-
yolojinin imkanları ile tezini güçlendirmektedir. (Gö-
kalp, 2007:58)

Ziya Gökalp’in görüşlerinden hareketle Türkçü-
lerin kültür ve medeniyet yaklaşımlarını şöyle özet-
leyebiliriz.

1. Türkçülerin temel meselesi de muasırlaşabilmektir.
2. Muasırlaşmanın ilk adımı millileşebilmektir.
3. Millileşebilmek için Türk kültür, örf, anane ve ya-
şayışını, yani Türk harsını bulup çıkarmak gerekmek-
tedir.
4. Millileşmek batılılaşmaya engel değildir. Batının 
tekniğini alarak Türk Harsı ile birleştirip yüksek sevi-
yelere erişebiliriz.

Türkçülerle Garpçılar muasırlaşmak ideali açı-
sından birleşmelerine rağmen, batının kültürel de-
ğerlerinin iktibası konusunda keskin bir şekilde ay-
rışmaktadırlar.

Ancak Türkçüler Batının kültürünü reddedip tek-
niğini almaya dayalı muasırlaşma metodu bakı-
mından İslamcılarla benzer bir duruşa sahiptirler. 
Temel fark ise milli kültürümüzün esas kaynağı nok-
tasındadır. Türkçülere göre kültürümüzün kaynağı 
millet iken İslamcılara göre dindir. Ancak Türkçülerle 
İslamcılar farklılaşmalarına rağmen uzun süre ortak 
noktaların yoğun olduğu bir düşünsel süreç yaşa-
mışlardır.

Osmanlı döneminin fikri ve siyasi akımlarının kül-
tür ve medeniyet yaklaşımlarını özetlemeye çalıştık. 
Tüm değerlendirmelerde karşımıza çıkan en baskın 
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olgu Batının üstünlüğünün, Osmanlının geriliğinin 
kabulüdür. Bu kabul etrafında gelişen yaklaşımların 
ortak iradesi ise Batılılaşmak arzusudur. Yaşamak 
için muasırlaşmak mecburiyeti tüm fikri ve siya-
si hareketlerin ortak idealidir. Dolayısıyla dönemin 
tüm hareketleri temelde Batıcıdırlar. Ayrıştıkları 
nokta ise Batıdan alınacakların muhtevası ve me-
todu ile ilgilidir. İşte tam burada da kültür ve me-
deniyet yaklaşımları devreye girmektedir. Türkçüler 
ve İslamcılara göre kültür milli, teknik beynelmileldir. 
Batıcıların önemli bir kesimine göre ise medeniyet 
bütündür. Tekniği üreten zihniyeti ondan ayırmak 
mümkün değildir.

Bu dönem içinde Batının zihin dünyası ve yarat-
tığı medeniyete dönük eleştirel bir tutum bulmak 
pek mümkün değildir. Batıya dönük eleştiri iki nok-
tada odaklanmıştır.

1. Batının ahlakı düşüktür. Ahlaki açıdan çökmüştür.
2. Batı istilacı ve sömürgecidir.

Bu eleştirilerden ayrı Batının felsefi dünyası ve 
zihni işleyişine yönelik radikal eleştiriler görmek 
mümkün değildir.

Cumhuriyet Dönemi Kültür–
Medeniyet Tartışmaları

Cumhuriyet dönemi fikri ve siyasi hareketleri-
nin kökleri Osmanlı fikir hareketlerinde aranmalıdır. 
Aslında bütün bir fikri ve siyasi hayatımız Osmanlı 
modernleşme dönemi filizlenen fikir hareketlerine 
dayanmaktadır. Doğal olarak her fikri ve siyasi ha-
reket çeşitli evrilmeler yaşayarak gelişim çizgilerini 
sürdürmüşlerdir.

Buradan bakıldığında Cumhuriyet dönemi fikir 
hareketleri içinde de ana akım Türkçülük, İslamcı-
lık ve Batıcılık olmuştur. Ancak Osmanlı döneminde 
güçlü bir şekilde ortaya çıkamamış olsa da, Libera-
lizm, Sosyalizm ve Muhafazakarlık Cumhuriyet dö-
nemi fikir hareketleri içinde önemli bir konum elde 
etmişlerdir. Osmanlı fikir hareketlerinin (Türkçülük, 
İslamcılık, Batıcılık) tartışma konuları değişen koşul-
lara göre yeni şekiller alsa da ana yapısı aynı kala-
rak Cumhuriyet dönemine de taşınmıştır.

Ancak Cumhuriyetin ilanı ile artık yeni bir dönem 
başlamıştır. İmparatorluk çökmüş yerine Türk kimliği 
üzerine kurulu bir ulus – devlet doğmuştur. Bu ulus 
devletin iki temel hedefi vardır:

1. Türk milli kimliğini yaratmak.

2. Medeni ve uygar dünyanın üyesi olmak.

Bu temel hedeflere ulaşmak içinse modernleş-
me yolu benimsenmiş modernleşmenin tepeden 

ve hızlı yapılması amacıyla devlet eliyle değişim 
amaçlandığı için yeni dönem; otoriter bir siyasal 
yapı doğurmuştur.

Bu gelişmeler II. Meşrutiyetin hürriyetçi ortamın-
da serpilen fikir hareketleri için oldukça elverişsiz bir 
dönemi başlatmıştır. Osmanlı döneminin Batıcıları, 
devlete egemen olmuş ve radikal batıcılık diyebile-
ceğimiz bir çizgi avantajlı bir pozisyon elde etmiştir. 
Türkçülük ve İslamcılık bu dönemde de kültür me-
deniyet tartışmalarını ardıllarında olduğu gibi sür-
dürmüşlerdir. Ancak devletin bu yeni otoriter yapısı 
nedeniyle fikirlerini rahatça ifadeye çoğu zaman 
imkan bulamamışlardır.

Bu erken Cumhuriyet döneminde kültür – me-
deniyet tartışmaları ekseninde iki fikir hareketi öne 
çıkmaktadır. Kemalizm ve Muhafazakarlık. Biz bu-
rada bu iki hareketin de konuyla ilgili yaklaşımlarını 
genel hatlarıyla özetlemeye çalışacağız.

Kemalistlere Göre Kültür–
Medeniyet Tartışmaları

Kemalizm Osmanlı döneminin Batıcıları ile aynı 
çizgiye sahiptir. Mesele ikidir: Millileşmek ve mede-
nileşmek. (Safa, 2006:92) Medeniyetçilik batı dü-
şüncesi ve hayat tarzına, milliyetçilik Türklerin Orta 
Asya kökenine işaret etmekteydi. Kemalist çağdaş-
laşma projesi medeniyeti Batıyla özdeşleşmiştir. 
(Yıldız, 2009:222) Bunun yapılabilmesi içinse zama-
nımız yoktur. Hızlı ve süratli bir şekilde devlet eliyle 
olmalıdır. Bu nedenle Otoriter Devlet yapısı zaru-
ridir. Temel argüman budur. İkinci temel argüman 
ise medeniyet bir bütündür. Parçalanamaz. Onu 
üreten zihniyeti de almadıkça medenileşemeyiz. 
Bunun için de tüm eski zihniyetimizden bütün eşka-
liyle kurtulmalıyız. Kabaca ifade ettiğimiz bu temel 
argümanları en iyi Mustafa Kemal’in söylevlerinde 
görebiliriz.

Mustafa Kemal 1924’te mecliste yaptığı bir ko-
nuşmada, “Medeni olmayan insanların medeni 
insanların ayakları altında ezileceğini” söyleyerek 
medenileşme mecburiyetimizi ifade ediyor. Arka-
sından Türkiye’yi terakki yolunda ilerleyen milletler-
den alıkoyan manilerin ortadan kalktığını vurgu-
layarak, medeni hayat ve vesaiti hem esasta hem 
de eşkalde aynen ve tamamen, tahakkuk ettirmek 
kararını vurguluyor. (Lewis, 1998:267)

Bu cümleler Mustafa Kemalin medenileşmeyi 
tüm esas ve şekilleriyle aldığını ve medenileşmenin 
mevcudiyetimizin tek şartı olduğunu, bunun içinse 
artık önümüzde engel kalmadığına inandığını vur-
guluyor.
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1927 Ekim’inde Mustafa Kemal, hareketini şu şe-
kilde açıklıyor:

“Efendiler, milletimizin başında, cehil, gaflet ve 
taassubun ve terakki ve temeddün düşmanlığının 
alameti farikası gibi telakki olunan fesi atarak onun 
yerine bütün medeni alemce serpuş olarak kulla-
nılan şapkayı giymek ve bu suretle, Türk milletinin, 
medeni hayatı içtimaiyeden, zihniyet itibariyle de, 
hiçbir farkı olmadığını göstermek bir lazıme idi.” 
(Lewis, 1998:267)

Bu cümlelerde en dikkat çekici olanı şapka dev-
rimiyle aslında bir zihniyet devriminin hedefleniyor 
oluşudur. Mustafa Kemal medenileşmeyi tüm esası 
yanında eşkali, yani biçim, şekil, zihniyet ve kültür iti-
bariyle de gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Ona göre 
medenileşmek esasta ve eşkalde olacaktır. Yani 
hayatın tüm alanları medenileşecektir.

Yine kılık – kıyafet devrimleri ile ilgili mecliste 
yaptığı şu konuşma medenileşme biçiminin bu yö-
nüne örnek teşkil etmektedir:

“Bizim kıyafetimiz milli midir?

Bizim kıyafetimiz medeni ve beynelminel mi-
dir? Size iştirak ediyorum. Tabirimi mazur görünüz. 
Altı kaval üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir 
kıyafet ne millidir ne de beynelmileldir… Arkadaş-
lar, Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeğe mahal 
yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için çok 
cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu ikti-
sa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta 
pantolon, yelek gömlek, kravat, yakalık, ceket ve 
bittabi bunların mütenamimi olmak üzere başta 
siperi şemsli serpuş, bunu açık söylemek isterim. Bu 
serpuşun ismine şapka denir.” (Lewis, 1998:268)

Mustafa Kemal’in bu görüşleri dönemin mede-
nileşme hareketlerinin ekseni olmuştur. Ve hemen 
tüm Kemalistleri aynı çizgide görüyoruz.

Örneğin Mahmut Esat Bozkurt, “Batı medeniyeti 
ya da herhangi bir medeniyet bir küldür. Ayrılık kabul 
etmez, ya hep alınır, yahut alınmaz, Tıpkı dinler gibi” 
diyerek Kemalistlerin medeniyet algısını özetlemiş-
tir. (Bozkurt, 1967:156)

Dönemin devrimlerinin de dayanak noktası bu 
kabul olmuştur. Buna rağmen Kemalist kadrolar di-
ğer yandan da ulusal kimliğin inşası için bir dizi teori 
üretmek suretiyle Türklere geçmişten kökler bulma-
ya çalışmışlardır. Güneş Dil Teorisi, Türk tarih yakla-
şımı gibi. Ancak bu arayışlar Medeniyetin zihniyet 
dünyasından bir kopuş amacını içermemiştir.

Görüldüğü gibi Kemalistler Osmanlı Dönemi Garp-

çılarında olduğu gibi bir Batı algısına sahiptir. Buradan 
çıkardığımız sonuçları şu şekilde özetleyebilir:

1. Medeniyet bir bütündür.
2. Ya tamamını alırsın ya hiçbir unsurunu almazsın.
3. Geriliğimizin kaynağı dine dayalı eski zihniyetimizdir.
4. Medenileşmek sadece esasta değil tüm şekiller-
de de olmalıdır.
5. Bu çizgileri ile Kemalistler, Türkçüler ve İslamcılar-
dan tamamen farklılaşmaktadırlar

Muhafazakarlara Göre Kültür ve 
Medeniyet Tartışmaları

Nazım İrem’in “Gelenekçi Muhafazakarlar” ola-
rak tanımladığı Erken Cumhuriyet dönemi muhafa-
zakar aydınları Kemalizmin radikal modernleşmeci 
tutumlarını eleştirmişlerdir. (İrem, 1997:52) Muhafa-
zakar düşünce devrim yerine tedrici değişimi her 
zaman tercih etmiş ve toplumsal yapı, kurum 
ve kültürel kodların hızlı, müdahaleci ve radikal 
değişimine karşı eleştirel bir tutum sergilemişlerdir. 
Bu nedenle Kültür – Medeniyet tartışmaları en 
çok muhafazakar düşünürlerin eserlerinde dikkati 
çekmektedir.

Muhafazakar aydınların düşüncelerini birkaç 
maddede özetleyebiliriz.

1. Dönemin muhafazakar aydınları temelde Kema-
lizmi benimsemektedirler.
2. Kemalizmin radikal biçimine sarsıcı sonuçlara yol 
açan devrimci karakteri nedeniyle eleştirel yaklaş-
maktadırlar.
3. Kemalizme gelenekten, örf, adet ve ananeden 
kökler üretme çabası içindedirler
4. Osmanlı döneminin din eksenli zihniyet dünyası-
na karşı, gelenekçilik üretmişlerdir.
5. Her milletin kendi modernleşmesi vardır, diyerek 
tek tip modernleşmecilik kuramlarına karşıdırlar.

Erken Cumhuriyet Dönemi muhafazakarlarının 
Kültür ve Medeniyetle ilgili görüşleri bu genel tutum-
larının bir sonucu olarak Batıyı parçalı yaklaşımla 
algılayanlarla aynı olmuştur. Yani Batıyı ve uygarlığı 
bir bütün olarak görenlere karşın muhafazakarlar uy-
garlığı bir teknik gelişmişlik olarak alıp kültürü millet-
lere özgü tanımlamışlardır. (Öğün, 2006:579)

Bu ayrımın en özet ifadesini Baltacıoğlu’nda 
bulabiliriz. Baltacıoğluna göre Kültür bir milletten 
doğar ve milletten millete geçmez. Dil, melodi, 
motif, ahlâk, felsefe gibi manevi değerlerdir. 
Kültürde değişebilir ama milletle beraber değişir. 
Kültürün değişmeyen ögelerine ise “Gelenek” denir.

Baltacıoğlu’na göre medeniyet ise akıldan do-
ğar, teknikte yaşar. Medeniyet yalnız bir millete ait 

2dergi sablon.indd   46 28.07.2021   15:10



47

değildir. Milletten millete geçebilen, teknik, metod, 
bilgi, bilim ve kaide demektir. (Baltacıoğlu, 1943:21)

Yani Baltacoğlu’na göre Kültür milli, Medeniyet 
milletlerarasıdır. Medeniyet aklımızdan kültür 
benliğimizden doğar. (Baltacıoğlu, 1943:21)

Hemen hemen muhafazakar aydınların Kültür 
ve Medeniyete dair görüşleri Baltacıoğlu’nda oldu-
ğu gibidir. buradan hareketle muhafazakarların da 
uygarlık ile ilgili yaklaşımlarını teknikle sınırlandırdık-
larını görüyoruz. Bu açıdan muhafazakarlar da Ba-
tıcılarla ayrışırken Türkçüler ve İslamcılarla çakışan 
görüşlere sahiptirler.

İsmail Hakkı Baltacıoğlu yine “Türke Doğru” isimli 
kitabında Kültür ve Medeniyetle ilgili görüşlerini 
maddelemek suretiyle gayet açık bir şekilde özet-
lemiştir:

“1. Medeniyet denilen şey tekniktir. Ama sadece 
teknik, başka bir şey değil.
2. Kültür denilen şey vicdandır. Ama yalnızca vic-
dan, başka hiçbir şey değil.
3.  Her Avrupa milletinin öz bir kültürü olduğu gibi 
bizimde öz bir kültürümüz vardır.
4.  Türk kültürü, başka milletlerin kültüründen aşağı 
değil üstün bir kültürdür. (Baltacıoğlu, 1942:12)

“Avrupa medeniyeti, topları, tankları, uçakları, 
denizaltıları, bütün ticaret, ziraat, endüstri tekni-
ğiyle, Avrupa medeniyeti, kayıtsız ve şartsız Garp 
medeniyeti… Fakat ahlâk, hukuk, edebiyat, mimari, 
tezyini sanatlar, tiyatro, musiki, felsefe, terbiye? Ba-
kın burada duruyorum.

İşin şakası yok. Bunlar, değerleri bakımından hep 
vicdan işidir….

Kültürün Avrupalısı olmaz; yani millisi olur. Me-
deniyet alınır, fakat vicdan alınmaz. (Baltacıoğlu, 
1942:12)

Bu cümlelerde çok açık bir şekilde görüleceği 
gibi muhafazakarların kültür ve medeniyet tutumu 
da Türkçü ve İslamcılarda olduğu gibi eklektikdir.

Tüm bunlardan sonra diyebiliriz ki, gerek Os-
manlı çözülüş dönemi gerekse erken Cumhuriyet 
dönemi kültür ve medeniyet tartışmaları iki temel 
eksende yürümüştür:

1. Uygarlık bir bütündür. Tüm esas ve şekilleriyle uy-
garlaşmalıyız.
2. Kültür ayrı medeniyet ayrıdır. Medeniyet tekniktir 
Kültür milli, medeniyet beynelmileldir. Batının tekniğini 
alıp kültür ve ahlakını almamalıyız. (Mollaer, 2008:74)

Tüm bu tartışmaların içerisinde Batı üstün bir 
mevkiye sahiptir. Batının ulaştığı uygarlık düzeyi 

idealize edilmiş ve gelişme, ilerleme temel hedef 
haline gelmiştir. Gelişme ve ilerlemenin zorunlu bir 
amaç halini almasının nedeni ise varlığımızı sürdü-
rebilme isteğidir. Bu nedenle tüm bu düşünce ha-
reketlerinin temelde Batılılaşmacı olduğunu iddia 
etmek mümkündür.Sonuç

Kültür ve medeniyet tartışmalarımızın kaynağı 
Batının gelişmişliği karşısındaki durumumuza dair 
sorgulamalarımızdır. Gerek Osmanlı, gerek Cum-
huriyet aydınının kafasındaki temel problem geri 
kalmışlığımızı nasıl aşabileceğimiz ve Batının eriştiği 
uygarlık düzeyini nasıl yakalayabileceğimiz mese-
lesidir. Bütün bir modernleşme meselemizin içinde 
de bu temel sorunun çözümüne dair çabalar esası 
teşkil etmiştir. Bu çalışmada Osmanlı ve Cumhuri-
yet dönemi düşünce hareketlerinin Batı karşısın-
daki konum alışını ve buradan hareketle ürettikleri 
kültür, medeniyet, teknik ve ahlak meselesine dair 
tartışmalarını incelemeye çalıştık. Mesele Batının 
gelişmişlik düzeyini yakalayabilmek meselesidir. Bu 
mesele hemen herkesin ortak meselesidir. Ama so-
run bunun nasıl olması gerektiğine dairdir. Batının 
ulaştığı gelişmişlik düzeyi göz kamaştırıcıdır

Ancak bizim değerlerimizle Batının değerleri 
arasında derin bir çelişki bulunmaktadır. Batı Hıris-
tiyan dünyasının içinde yer alırken Osmanlı Müslü-
man dünyanın içinde yer almaktadır

Mesele İslam ve Hristiyanlık çelişkisi bakımından 
değerlendirildiğinde Batıyla ilişkimizi hangi sınırlar 
içerisinde kurmamız gerekecektir. Bu soru ve mese-
leler karşısında aydınlarımızın bir kısmı eğer Batının 
gelişmişlik düzeyine bir an evvel ulaşmak istiyorsak 
Batıyı bu düzeye taşıyan her şeyi almamız, yani bü-
tün “eşkaliyle “Batılaşmamız gerektiği sonucuna 
varmışlardır. Öte yandan Müslüman olmayı ve Müs-
lüman kalmayı önemseyen önemli bir aydın kesimi 
de Batıyla ilişki meselesinin sınırlarını uzunca tartış-
mış ve bu ilişkinin ahlak ve kültür transferi içerme-
den sadece bir teknik aktarımı, ilim transferi ile sınırlı 
kalmasını şiddetle savunmuşlardır. Özetle “Batının 
ilmini alıp ahlakını almamak” olarak tanımlanabile-
cek bu tutum İslamcı, muhafazakar ve milliyetçi ay-
dınların adeta batı ile ilişkiler meselesine dair temel 
mottosu olmuştur. Bu anlamda İslamcı, milliyetçi ve 
muhafazakar aydınların batılılaşma meselelerinde 
ortak bir tutum aldıkları ve bunun da merkezine 
kültürel değerleri ve ahlakı koruma kaygısını yerleş-
tirdikleri görülmektedir.

Öte yandan yine Batının gelişmişlik düzeyine 
erişmeyi temel mesele olarak gören ancak bunun 
Batıyı Batı yapan bütün değerleri alarak mümkün 
olduğunu ileri süren batıcı aydınlar Batıyla ilişki 
meselesini sadece bilgi ve teknik alışverişi değil 
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aynı zamanda bir kültür ve ahlak alışverişi olarak 
değerlendirmişlerdir. Özellikle batıcı aydınlar 
zaman zaman bu yaklaşımı oldukça uç noktalara 
taşıyarak İslamla Hristiyanlık arasında bir telife ka-
dar vardırmışlardır. Özellikle Cumhuriyet dönemi 
batılılaşma politikalarının temelinde batının bütün 
“eşkaliyle” taklit edilmesi, dolayısıyla batıyı bu geliş-
mişlik düzeyine taşıyan kültürel ve ahlaki değerlerin 
de alınması yer almıştır. Yani Batı bir bütündür. Kül-
türüyle, medeniyetiyle bir bütündür. Sadece Batı-
nın ilmini ve tekniğini almak bizi istediğimiz uygarlık 
düzeyine ulaştırmaz. İstediğimiz uygarlık düzeyine 
ulaşmak istiyorsak Batının ilmini de tekniğini de, o 
ilim ve tekniğe kaynaklık eden ahlak ve kültürü de 
almamız gerekir. Kültür ve medeniyet birbirinden 
ayrı değildir.

Görüldüğü gibi her iki yaklaşımın temelinde de 
Türk aydınının zihnindeki Batı sorunu vardır. Aslında 
bütün bir entelektüel tartışma hayatımızı zihnimiz-
deki bu Batı sorunu şekillendirmiştir. Dolayısıyla kül-
tür ve medeniyet meselesi ile ilgili tartışmalarımız-
da Batı sorunu temelinde şekillenmiştir. Batı sorunu 
bütün bir modernleşme tarihimizin temel sorunu-
dur. Kültür ve medeniyet tartışmaları da bu sorunun 
içinden çıkmış ve bu sorunla şekillenmiş bir tartışma 
meselesidir.
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SiYASETiN ÖZNESi OLARAK
iNSAN ve ONUR

HULUSi ŞENTÜRK

Giriş:

“Siyasetin öznesi insandır.” Çünkü siyaset, insan 
için ve insanlar tarafından gerçekleştirilir. Her ne 
kadar siyaset, toplum yönetimi, toplumsal kararla-
rın verilmesi ile ilgili bir kavram ise de toplumlar, ni-
hayetinde sosyal varlık olan insanın birlikte yaşama 
ihtiyacından kaynaklanan yapılardır. Bu sebeple, 
toplum hayatının mümkün olan en iyi şekilde yö-
netilmesini amaçlayan siyaset, özü itibarı ile insan 
için ve insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 
İnsan için olan yapıların varlık sebebi insan için en 
iyi olanı sağlayabilmektir. İşte tam burada, insan 
için en iyinin ne olması gerektiği sorusu gündeme 
gelmektedir. En sonda söyleyeceğimizi en başta 
söyleyelim; insan için en iyisi, insan onurunun korun-
duğu hayatın var kılınmasıdır. İnsan, diğer varlıklar 
gibi salt kendi varlığını koruyarak yaşayamaz; çünkü 
o ne cansız varlıklarla ne de bitki, hayvan gibi canlı 
varlıklarla aynı değer ve konumda değildir. 

İnsanı diğer varlıklardan değerli ve üstün kılan 
nedir; bu durum nereden kaynaklanmaktadır?  
Bu soruya dini bakış açısıyla cevaplar verildiği 
gibi, dinlerden bağımsız olarak da cevaplar 
üretilmektedir. Ancak bu cevaplar aslında 
birbirinin alternatifi değil, sadece gerçeklerin farklı 
perspektiflerden gözlenmesidir. Dinler, insanın 
üstün konumunu belirtirken ona bu üstünlüğü 
verenin Yaratıcı olduğunu söyler. Ancak bu kuru 
kuruya bir üstünlük ifadesi değildir. İnsan, üstündür 
konumdadır çünkü Yaratıcı, diğer varlıklara 
vermediği akıl, irade gibi özellikleri insana vermiş ve 
insan bu özelliklerle diğer varlıklara göre üstün bir 
konuma gelmiştir. Dinden bağımsız olarak üretilen 
cevaplar da aslında benzer şeyleri söylemektedir. 
Onlara göre de insan diğer varlıklardan üstündür; 

çünkü akıl sahibidir. Aklıyla çevresini tanımakta, 
tanımlamakta, tasarlayabilmektedir. Burada tek 
fark, bu özelliklerin kaynağıdır. Dinlere göre bu 
özellikler ilahi bir lütuf olarak Yaratıcı tarafından 
verilmiştir ama diğerlerine göre bu üstün özellikleri 
insana doğa bahşetmiştir.   

İnsan-Değer-Onur:

İnsan, her ne kadar organizması itibarıyla 
hayvanlara benzese de o, sadece hayvanlar gibi, 
içgüdüleri ile davranarak, içinde bulunduğu ortama 
uyum sağlayarak varlığını sürdürme çabasında 
olan bir varlık değildir. Nihilistler ve Varoluşçular 
gibi kimi felsefi akımlar insanın diğer varlıklara 
göre üstün konumunun aslında insanın kendisinin 
tahayyülü olduğunu iddia etseler de insanın, akıl, 
irade sahibi bir varlık olarak hayvanlarla asla 
kıyaslanamayacağı açıktır. Varlığı açıkça belli 
olanın, farklı mantıklar yürütülerek var olmaktan 
uzak görülmesi, ilk düğmenin yanlış iliklenmesinin 
bir sonucudur ki, bu, insanı hayvanların bir türü 
olarak görmektir. Oysa canlı olmak nasıl ki hayvanı 
bitki yapmıyor ve ona “gelişmiş bitki” denilmiyorsa, 
insanın da sadece organizmasından hareketle ona 
“gelişmiş hayvan” denilemez.   

İnsan aklını, hayvanlardaki beynin evrimsel 
süreçle gelişmesinin bir sonucu olarak gören 
biyolojik yaklaşımlar, aklı sadece beynin bir faaliyeti 
olarak görmekte, insan beyninin, sinirsel sisteminin, 
bu organ ve sistemlere etki eden kimyasalların 
“etkilerinden hareketle, etkileyeni tek neden” olarak 
görme yanlışına düşmektedir. Elbette bu organ ve 
sistemler insanın aklını kullanabilmesini etkilemek-
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tedir ancak etkiden hareketle etkileneni, etkileyenin 
yarattığı bir varlık olarak göremeyiz. Çünkü akıl, sa-
dece bilgisayarlar gibi belirli bir programla çalışan 
organ veya araç değil, mahiyeti açıklanamayan 
ama olayları gözlemleyen, çözümleyen, tasarlaya-
bilen bir kabiliyettir. Bu kabiliyet ise, içgüdüsel değil-
dir. İçgüdü, gayriihtiyari bir faaliyet iken, akletmek, 
bilinçli bir faaliyettir.

İnsanın irade sahibi olduğu yani karar ve 
davranışlarında kendisinin belirleyici olduğu 
gerçeği herkes tarafından kabul edilmektedir. 
Böyle olmakla beraber, elbette ki insanın içinde 
bulunduğu toplumsal, ekonomik, kültürel şartlar, 
onun karar almasında önemli derecede etkilidir. 
Yine insanın hayat tecrübesi, geçmiş deneyimleri, 
onun kimi karakter özellikleri de karar ve davranış-
larını etkilemektedir. İnsan bazen bu etkilere teslim 
olan, bazen bu etkilere rağmen bir tavır ve eylem 
içerisine girebilen irade sahibi bir varlıktır. Oysaki 
hayvanlardaki irade tamamen içgüdüsel ve şart-
lanma sonucu oluşmaktadır. Yani hayvanlar için bi-
linçli bir tercihte bulunma durumu yoktur.

İnsan bilinç sahibi bir varlıktır. Bilinçle ilgili 
farklı disiplinlerde farklı tanımlar yapılmaktadır. 
Disiplinlerin bilinç konusuna bakışları doğal olarak 
farklılık gösterse de sonuçta insan, kendisinin 
varlığının farkında olan tek varlıktır. O, kendisinin 
farkında bir varlık olarak sadece türünün bir üyesi 
değil, aynı zamanda şahsiyet sahibidir. O, sadece 
merhamet gibi duygularla veya sahip olduğu ahla-
ki ilkelerle kendi menfaatine aykırı da olsa kararlar 
alabilmekte, eylemde bulunabilmektedir. Bazen ise 
kendi zararına olduğunu bile bile, yine şahsiyetini 
oluşturan hırs, öfke veya benzer duygularla hareket 
edebilmektedir. 

İnsan, vicdan sahibi olan bir varlıktır. O, yapıp 
ettiklerinden veya şahit olduklarından dolayı kendi 
içinde farklı duygular yaşar. Vicdan; en genel 
anlamda, kişinin kendi ahlâk değerlerini dolaysız 
bir biçimde kendiliğinden yargılamasını sağlayan iç 
yeti ya da kişiyi bunu yapmaya yönelten iç duyudur. 
Kişinin kendi edimlerini, tüm yapıp etmelerini ahlaki 
bakımdan yargılama yetisi ondadır. Bir başka 
ifadeyle vicdan, iç bilinç düzeyidir. Yerleşik felsefe 
dilindeyse ahlaki bakımdan neyin doğru neyin 
yanlış olduğunun, doğru ile yanlışın ilkelerinin ya da 
iyi ile kötünün neliğinin dolaysız kavranışını sağla-
yan, her insanda var olduğu düşünülen bir tür “ah-
lakî bilinç”tir.1 

1  İMAMOĞLU, Abdulvahit, “Vicdan Kavramının Psiko-Sosyal Tahlili”, 
Akademik İncelemeler Dergisi c:5 sayı:1 yıl: 2010: 129-147, s: 131

Her ne kadar özellikle seküler yaklaşım vicdanı 
insanın doğasında var olan bir duygu olarak kabul 
etmiyor, onun ya kalıtım yoluyla ya bireyin hayat 
deneyimleri veya toplumun tarihsel süreçte elde 
etiği deneyimin kişiye yansıması olarak görüyorlar-
sa da bu açıklamaların hiçbiri özellikle de kişi vic-
danında karşılık bulamamaktadır. Zaten “en uygun 
olanın hayatta kalması”2  gibi vicdanları kanatan 
bir sosyolojiyi savunan Spencer’in “vicdan” denilen 
hususiyeti, atalarımızın deneyimlerinin kalıtım yo-
luyla aktarımı olmasını savunması şaşırtıcı değildir. 
“İnsan kötü değildir, aksine iyidir””3 diyen John Lo-
cke’un insanın doğuştan vicdanı olmadığını, bunun 
deneyimlerle elde ettiğini savunması ise kendi için-
de tutarsızdır. Doğuştan iyi olanın, doğuştan vicdan 
sahibi olmadığı birbiri ile ne kadar uyumlu bir yak-
laşımdır. 

Gerek İslam alimlerine ve gerekse birçok düşü-
nüre4 göre insanın vicdanı onun doğasında vardır, 
yani fıtridir. Vicdan, insanın en mümtaz yanı, en ince 
tarafıdır. İnsandaki bu incelik selim fıtratla ilgilidir. 
Denilebilir ki vicdan selim fıtratın şuur hâlindeki bir 
tezahürüdür. İçsel bir ahlaki şuur olarak vicdan her 
zaman hak, adalet ve hakkaniyetten yanadır. Bu 
bakımdan vicdan insanın belki de en güvenilir ahlak 
öğretmenidir. 

Çünkü o gerek bireysel gerek toplumsal 
tutum ve davranışları ahlaki açıdan hiçbir 
kayırmada bulunmadan ve hiçbir çifte standarda 
yaslanmadan değerlendirir. İnsan ahlaki değerleri 
ihlal ettiği zaman, içinde kendi “ben”ine hâkim 
olabilecek güçlü bir “ben”in baskısına maruz kalır. 
İşte bu baskı mercii vicdandır.5 

Bu hasletini kaydeden bir insanın aynı zamanda 
insaniyet dediğimiz üstün değerlerini de kaybede-
ceği açıktır. Vicdan elbette bir bilinç düzeyi olarak 
deneyimlerden, toplumsal değerlerden, alınan eği-
timlerden etkilenir ama bütün bunların dışında da 
insanın doğuştan sahip olduğu iyiye, güzele mey-
letme, yanlıştan, kötüden ikrah etme özelliği vardır 
ki, işte insanı insan yapan en önemli değerlerden 
birisi bu vicdanıdır.  
2  Herbert Spencer’den aktaran: DURSUNOĞLU, İsmail, “Sosyal 
Darwinizm”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c: 
6, sayı: 1,yıl: 2016: 210-221, s: 213
3  John Locke’tan aktaran: EMEKLİER, Bilgehan, “Thomas Hobbes 
ve John Locke’un Güvenlik Anlayışlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi”, 
Güvenlik Stratejileri Dergisi, c: 7, sayı: 13, 2011, s: 115-116
4  Kant, Rousseau, Descartes gibi filozoflar vicdanın insanın 
doğasında olduğunu savunmaktadır. Bkz: ARSLAN, Elif İçöz, “Dini 
Felsefi Psikolojik ve Sosyolojik Boyutuyla Vicdan ve Vicdanın Değer-
ler Eğitimindeki Yeri”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Anabilim Dalı, Değerler Eğitimi Bilim 
Dalı, Sakarya 2018, Y. Lisans Tezi, s: 13
5  ÖZTÜRK, Mustafa, “Vicdan, Vicdanlılık ve Vicdansızlık Üzerine”, 
Diyanet Aylık Dergi, sayı: 227, yıl: 2009: 4-7, s: 4

2dergi sablon.indd   50 28.07.2021   15:10



51

İnsan, sahip olduğu üstün özellikleriyle içinde 
bulunduğu çevrenin “öznesi” olan bir varlıktır. Özne 
olduğu için de “belirlenen” değil “belirleyen” bir ko-
numda bulunmaktadır ki, bu da insanı diğer varlık-
lara göre daha üstün bir konuma taşımaktadır. Yani 
insan özne olduğu için kaçınılmaz olarak da “onur” 
sahibidir. 

Ancak, insanın özne olması ile anlatılmak iste-
nen, onun her şeyin mutlak anlamda belirleyicisi 
olduğu değil, kendisini ve kendi dışındakileri düşü-
nebilen, haklarında değerlendirme yapabilen bir 
varlık olmasıdır. Her ne kadar tarihi uygulamalarda 
çoğu zaman toplum ve/veya devlet kendisini özne 
yerine koymakta ve insanı nesneleştirmeye çalış-
maktaysa da aslolan onların “nesne”, insanın ize 
“özne” olmasıdır.

İnsan, kendisine üstün değer veren, onu 
onur sahibi varlık yapan özelliklerini kendisi elde 
etmemiştir. Her ne kadar evrimci yaklaşım, insanın 
doğada tesadüfen oluştuğunu, milyonlarca yıl sü-
ren zaman içerisinde akıllı, iradeli, vicdan sahibi 
varlık olan insana dönüştüğünü söylüyorsa da do-
ğada insandan başka akledebilen, irade sahibi ve 
vicdanı olan başka bir varlık olmayışının nedenini 
açıklayamamaktadır. 

Hayvanlarda var olan içgüdülerin evrimsel sü-
reçle gelişmesi olarak açıklamaya çabalayan biyo-
lojik yaklaşımlar, akledemeyen varlıkların nasıl olup 
da bilinç sahibi olduğuna cevap olarak sebebi bi-
linmeyen bir “sıçrama” teorimi üreterek, sadece dini 
söylemlerin yerine farklı bir söylem geliştirme gibi 
beyhude çabalardan öteye gidememektedir. Evre-
nin maddeden oluştuğunu, evrende kendiliğinden 
(!) ortaya çıkan bir canlı organizmanın milyonlarca 
yıl içinde gelişerek insan olduğunu söyleyen ama ilk 
“canlı” varlığın nasıl ortaya çıktığını açıklayamayan 
seküler yaklaşım, maddeden canlı üretmek için 
yaptığı sayısız laboratuvar çalışmaları sonucunda 
yine ancak cansız madde üretebilmiştir. 

İnsanın doğasında bu özelliklerin bulunmadığını, 
ancak tarihi süreç içerisinde yaşanan deneyimlerin 
ve insanın içinde bulunduğu toplumun insanı inşa 
ettiğini savunan düşünceler, insanı “boş6 bir kâğıt” 
olarak gören ve zaman içerisinde çevresinin bu kâ-
ğıdı doldurarak insanı oluşturduğunu savunanlardır. 
Oysa burada çok bariz bir hata yapılmaktadır. Şöy-
le ki, eğer insan boş bir kâğıt ise ve içinde bulundu-
ğu toplumsal değerlerle şekilleniyor ise, toplumdaki 
bu değerleri oluşturanlar kimlerdir? 
6  John Locke’a göre insanın doğuştan iyi-kötü değer yargıları 
yoktur, o bir “tabula rasa” yani “boş levha” gibidir. 

Eğer bu değerlerin, insanlığın yaşam boyu elde 
ettiği deneyimler olduğu iddia edilecek ise, bu de-
ğerleri oluşturmaya başlayan insanlar, neye göre 
değer oluşturdular? En basitinden düşünme me-
lekesine sahip olmaları gerekirdi ki, bu meleke fıtri 
değilse yani doğalarında yoksa, zaten iyi-kötü de-
ğerlendirmesi yapamayacakları için değer oluştu-
ramazlar. Eğer değerleri, fayda/zarar ekseninde, 
doğanın kendilerine verdiği akıl ile oluşturduğu id-
dia edilecekse, o zaman insanların irade sahibi ol-
duğu da kabul edilecek demektir. İnsanın iradesinin 
de aklının da doğasında var olduğunu kabul etti-
ğimizde geriye insan doğasında iyi-kötü ayrımının 
bilinip bilinemeyeceği kalmaktadır ki, zaten ilk iki 
özelliğin bile insanın kendi çabalarını sonucu olma-
dığını kabul ettiğimize göre, insanın üstün özellikle-
rinden en azından bu ikisinin onun emeğinin sonucu 
olmadığını kabul etmiş oluruz. 

İnsan, doğası gereği akleden, iradesi olan, vic-
dan sahibi ve “ben” bilincinde bir varlık olarak, ev-
rendeki bilinen diğer canlılardan çok ayrı bir ko-
numdadır. En basit mantık bile, var olanın kendisini 
var edemeyeceğini bilir. Öyle ise insanın “var” ol-
ması yani varlık sahnesine çıkması kendi iradesi ile 
olmadığı gibi, sayılan bu özellikler de onun kendi 
gayretlerinin ve iradesinin sonucu değildir. Elbette 
bu özelliklerini geliştirmek, işlerliğini artırmak insa-
nın çabalarına bağlıdır. Aklı olduğu halde akletme-
yen, kendi aklına başvurmak yerine birilerinin kendi-
sine yön vermesini, emir vermesini bekleyen insanlar 
vardır ama bunlar akıl sahibi olmayan değil, aklını 
kullanmayan insanlardır. Çünkü bu özellikler insan 
fıtratına kullanıma hazır olarak verilmiş ve kullanımı 
insanın kendisine bırakılmıştır.  

İnsanların sahip oldukları akıl, irade, bilinç, vic-
dan gibi üstün değerlerin yaratıcısının kendisi 
olmaması ama buna mukabil, bunları kullanacak 
olanın kendisi olması, insan ile bu özellikler 
arasındaki ilişkinin “mülkiyet” değil “kullanım hakkı”7 
olduğunu göstermektedir. Bu sebepledir ki ne insa-
nın kendisi bu onurdan feragat edebilir ve ne de bir 
otorite bu onuru insandan alma hakkına sahiptir. 
Çünkü onurun taşıyıcısı insan ise de ona bu onuru 
veren onurun malikidir. 

Peki, insanın onurlu konumuyla ilgili problem ya-
şanmakta mıdır? Ne yazık ki “evet.” İyi de bu olum-
suzluğun kaynağı nedir? Cansız varlıklar veya bit-
kiler-hayvanlar âlemi insanın bu onurlu konumuna 
yönelik sorun mu oluşturmaktadırlar? “Hayır!” İnsa-
nın onurlu konumu ile ilgili sorun, yine insanlardan 
kaynaklanmaktadır. 
7  İsmet Uçma’nın ifadesidir.
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Onurlu konumu tüm insanların en doğal konu-
mu olarak kabul etmeyen, bu onurlu konumu sade-
ce bir gruba ait olarak gören bazı insanların, diğer 
insanlara yönelik tutumları sorunun asıl kaynağıdır. 
İnsanların onurlu konumuna yönelik gasp edici gi-
rişimler felsefi, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 
alanlarda kendilerini haklı çıkarabilmek için argü-
manlar geliştirirken, hakların gaspına karşı çıkanlar 
da karşı argümanlar oluşturmaktadır ve bu müca-
dele de insanlığın tarihi sürecine damgasını vur-
maktadır. 

İnsan onuru son dönemlerde sık kullanılan bir 
kavram haline gelmiştir. Başta Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Beyannamesi olmak üzere uluslararası 
çok sayıda doküman bu kavramı kullanmaktadır ve 
çok sayıda ülke anayasası da insan onurunu temel 
ilkeleri arasında saymaktadır. Tarihi süreçte insan 
onurunun kavramsal içeriğine yönelik yaklaşımlar 
çok farklı olmuştur. Uzun yıllar insan, felsefe 
dünyasında kendisine çok az yer bulmuş, buna 
mukabil başta İslam olmak üzere, özellikle vahyi 
dinler insanın onurlu, değerli bir varlık olduğunu 
açıkça ilan etmiştir. İlan etmesine etmişlerdir ama 
ne yazık ki tarihsel süreçte, bu dinlere mensup 
olduğunu iddia edenlerin hâkimiyetindeki toplum 
ve devletler insanın bu onurlu konumunu çok za-
man görememiş ve hatta tam zıt yönde uygula-
malarda bulunmuştur. 

Felsefe dünyasında insan onurunun dillendiril-
mesi çok uzun geçmişe sahip değildir. Her ne kadar 
bazen kimi düşünürlerce bu veya buna benzer kav-
ram ve düşünceler savunulmuş ise de ağırlıklı olarak 
toplum, devlet ve özellikle de son yüzyıllarda ideo-
lojiler insandan daha üstün konumda görülmüştür. 
Buna mukabil günümüzde ise herkesin diline pele-
senk olmuş bir kavram halini almış ve “insan onu-
ru” kavramı, “insanlık onuru” olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Tek bir insanın onurunun çiğnenmesi, 
tüm insanların onurunun çiğnenmiş olacağı anla-
mına gelen bu kullanım aslında işin özü olarak çok 
önemlidir. Çünkü insan denilen varlık, “insanlık” de-
nilen bir ailenin üyesidir. İnsanlık, tüm insanları içine 
alan kavram olduğu gibi aynı zamanda insanı de-
ğerli kılan asil özelliklerini ifade etmektedir. “İnsanlık 
öldü mü?” diye soran biri, bu sorusu ile yardımlaş-
ma, dayanışma, merhamet, iyilik ve benzeri güzel 
hasletler artık yok mu oldu diye sormaktadır. Dola-
yısıyla insan onuru ile insanları değerli kılan hasletler 
birbirinin ayrılmaz cüzleridir. Bu sebepledir ki, insan 
onurunu korumanın ilk şartı, insanı merkeze alan 
yaklaşım iken, olmazsa olmazı da insanlık değerle-
rinin muhafaza edilmesidir. İnsan onuruna yönelik 
her türlü saldırı nasıl ki insanlık onuruna yapılmış de-

mekse, insani değerlere yapılan her türlü saldırı da 
insan onuruna yapılmış demektir. Ne yazık ki günü-
müzde “insan onuru” kavramının arkasına sığınarak 
insani hasletlere savaş açmış kişiler ve yapılanmalar 
artmaya başlamıştır. 

Hızla sekülerleşen bir dünyada yaşıyoruz; ar-
tık değerler denilen şeyler nitelik değil nicelik ifade 
eder oldu. Maddi olanın hâkim olduğu dünyada 
manevi değerler “hobi” olarak görülen uğraşlara; 
belki biraz da edebiyatın romantik sahasına bı-
rakıldı. Günümüz insanını bir kelime ile anlatmam 
istense, tercihim “vurdumduymaz” olurdu. Kendisi 
dışındaki dünyayı ancak kendi menfaati kadar ilgi 
alanına alan, bir yanda milyonlarca insan aç iken 
kendisi en şaşaalı hayatı yaşayabilen, milyonlarca 
mülteciye “caretta caretta”lara gösterdiği kadar 
bile ilgi göstermeyen insanlarla dolu bir dünyamız 
var; modern, medeni bir dünya (!)

İnsanlık hasletlerinden sıyrılmış bir onur 
kavramının insanlara verebileceği hiçbir şey yoktur. 
İnsani değerlere sahip olduğu için onur sahibi 
olan insanın bu değerlere bigâne kalması ama 
buna mukabil “insan onuru” kavramının arkasına 
sığınarak kendi şımarık ve doyumsuz taleplerini 
dilendirmesi ne kadar da acıdır. 

Yukarıda bahsettiğimiz olumsuzluklar elbette 
madalyonun bir yüzüdür; diğer yüzünde ise, güya 
“insan için” diyen ama insanı ezen, aşağılayan, onu 
araç haline dönüştüren düşünce ve uygulamalar 
bulunmaktadır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” yak-
laşımı yerine devlet için insanın en temel haklarının 
ihlalini meşru gören sapkınlıktan tutun da “birey 
özgürlüğü” adı altında insan şahsiyetini yok eden 
maddeci, çıkarcı, sömürgeci pazar hâkimiyetine 
kadar uzanan bir yelpaze var. 

İnsan; akıl, irade, vicdan, bilinç sahibi, ahlaki 
değerler üretebilen bir varlıktır ve bu yönüyle de 
varlıklar âleminde müstesna bir yere sahiptir. O, 
bu özellikleri ile kendi sağlıklı gelişimini temin için 
toplumlar oluşturur, değerler belirler ve bütün 
bunları korumak için de kurumlar inşa eder. Varlık 
sebepleri insanın ihtiyaçlarını karşılamak olan bu 
toplumların, değerlerin, kurumların her biri zaman 
içinde araçtan amaca dönüşmekte ve kendi 
varlıkları için, kendisini var edeni feda edebilmekte, 
bunun doğal sonucu olarak insanlara huzur ve 
saadet sunamamaktadır. 

İslam inancına göre Allah, insanı üstün özelliklerle 
yaratmış, tüm kâinatı onun yararlanabileceği 
şekilde dizayn etmiş (ya da insanı tüm kâinattan 
yararlanabilecek özellikte yaratmış), ona verdiği 
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bu özelliklerle yeryüzünde adaletin hâkim olduğu 
bir medeniyet inşa etme görevi vermiştir. Bu 
görevi yerine getirebilmesi için insan bir yandan 
doğayı, işleyebilmeli ve diğer yandan da sosyal 
yapı inşa edebilmelidir. İslam’da özelikle insanın 
bu özelliklerine ve misyonuna vurgu yapılırken 
“halife” ve “emanet” kavramlarının kullanılması çok 
önemlidir.  Halife kavramı8, yeryüzünün yöneticisi 
olma anlamında ise de aynı zamanda bu kavramın 
diğer anlamları da göz önüne alındığında (halefi 
olduğu adına yönetme, O’nu temsil etme gibi) in-
sanın halifeliği, onun bu görevi ifa ederken, görevi 
kendisine verene layık olmayı gerektirir. Allah adildir 
ve halife de adil olmalıdır; Allah merhamet sahibi 
(Rahman, Rahim)’dir ve halife de merhamet sahibi 
olmalıdır. Allah Hakim’dir yani hikmetle iş yapandır, 
abes iş yapmaz ve halife de hikmet üzere olmalıdır. 
Bu Allah’ın isim ve sıfatları sayısınca çoğaltılabilir. 

İnsana verilen adalet ve merhamet temelleri 
üzerinde medeniyet inşa etme görevinin ve bu 
görev için gerekli kabiliyetlerin ona verilmesinin 
emanet9 olarak tanımlanması, bu özelliklerin ve 
konumun sınırsızca kullanılamayacağının açık ifa-
desidir. Bunlar emanettir ve emanetin muhafazası 
şart olduğu gibi, emanetin, emanet edilme ama-
cına uygun kullanılması da şarttır. Yani insan onu-
runu korumak insan için şart olduğu gibi, bu onuru 
oluşturan kabiliyetlerin de emaneti verenin isteği-
ne göre kullanılması gerekir.  İslam inancına göre, 
insanın onurlu konumuna yönelik en önemli tehdit 
yine insan ve onun bitmek tükenmek bilmez arzu-
larıdır. İnsan, yeryüzünde görevlendirilmesinden 
önce bu tehlike konusunda uyarılmış ve hatta bir 
de tatbikatlı eğitimden geçirilmiştir. Şeytanın (İster 
insan dışındaki saptırıcı güçler anlamında ele alın-
sın isterse insanın doğasında da bulunan saptırıcı 
özellikler anlamında kullanılsın, isterse de her ikisi de 
beraber söz konusu olsun) onu nasıl aldatabileceği, 
doğru yoldan saptırabileceği ve bunun sonucunda 
insanın düşeceği kötü durum ona öğretilmiştir.10 

8  Bu kavramla ilgili Bkz: PAZARBAŞI, Erdoğan, “Kur’an’a Göre Hali-
felik ve Toplumsal Süreklilik”, Bilimname Dergisi, yıl: 2003, sayı: 1, s:16-
17; MEVDUDİ, Ebu’l Al’a, “İslam’da Hükümet”, Tercüme: GENCELİ, Ali, 
Hilal Yayınları, Ankara, 3. Baskı, s: 258; El-İSFEHANİ; Ragıp, “Müfredat 
(Kur’an Kavramları Sözlüğü)”, Tercüme: TÜRKER, Yusuf, Pınar Yayın-
ları, 3. Basım, İstanbul 2012, s: 507; ŞİMŞEK, Said, “Günümüz Tefsir 
Problemleri”, Kitap Dünyası Yayınları, Konya 2011, s: 431; ELİK, Ha-
san, “İnsan Eksenli Din”, İfav Yayınları, İstanbul 2012, s: 87; BOLAY, H. 
Süleyman, “Adem”, TDV İslam Ansiklopedisi, Diyanet Vakfı Yayınları, 
İstanbul 1998, c.1, s: 359
9  Bu kavramla ilgili Bkz: DEMİRCİ, Muhsin, “Kur’an’a Göre İnsan ve 
Sorumlulukları”, Ensar Neşriyat, İstanbul 2010, s: 141; MALİK, Fazlur 
Rahman, “Ana Konularıyla Kur’an”, Ankara Okulu Yayınları, 11. Baskı, 
Ankara 2011, s: 53; İSLAMOĞLU, Mustafa, “Hayat Kitabı Kur’an”, 
Düşün Yayıncılık, İstanbul 2010, c.2, s: 843; El-BUTİ, Ramazan; 
“Kur’an’da İnsan ve Medeniyet”, Risale Yayınları, İstanbul 2007, s: 16
10  Kur’an’da insanın cennete iken şeytanın aldatması sonucu günah 
işlemesi ve cennetten çıkarılması konusuna atıf yapılmaktadır. 

İnsan onuru, onun menfaat, meşakkat, ihtiyaç 
ve benzeri sebeplerle hiçbir güç, otorite, karşısında 
eğilip bükülmemesini gerekli kılar. Bunun yolu da 
kendisini yaratandan başka hiçbir gücün mutlak 
otorite, alan-veren, kaderi belirleyen olmadığına 
inanmayı yani tevhid inancına sahip olmayı ge-
rektirir. Tevhid inancı, insanı onurlu konumunu 
korumasını ve aynı zamanda içinde bulundu-
ğu şartlar karşısında hayatı anlamsız, absürd 
görmesini önleyeceği gibi insanın kendisini mutlak 
güç olarak görmesini ve bunun sonucu olarak da 
kendi menfaatleri için doğal ve sosyal çevresini 
fütursuzca yağmalamasını engeller.  

İnsan, kendi eli ile inşa ettiği ortamlarda, 
kendi onurunu yitirmiştir. İnsan, yitirdiği onurunu, 
uluslararası sözleşmelerle, yargı kararları ile değil 
ancak öncelikle insani değerlerini yeniden var 
kılmakla kazanabilir. Uluslararası sözleşmeler 
ve yargı kararları ancak var olanı korumak 
için gereklidir. Öyle ise insan onuru için insanlık 
değerlerinin yeniden ihyası, günümüzün en önemli 
davası olmalıdır. İçinde bulunduğumuz ortamlarda 
önceliğin insan olabilmesi için önce bizlerin insan 
olma bilincinde olmamız gerekmektedir. 

Değerlendirme: Siyaset ve İnsan Onuru:

Siyasetin öznesi insandır ancak ne yazık ki uy-
gulamada -çoğu zaman- insanın nesne olarak 
algılandığı görülmektedir. Siyasetin çok değerli bir 
uğraş olması, bizatihi bu uğraşın insan için olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu sebepledir ki siyasetle 
uğraşanların öncelikli hassasiyetleri, insani değer-
lerin muhafazası ve sahip olduğu değerleri en iyiye 
doğru geliştirebilme ihtiyaçlarına uygun şartların 
tesis edilmesi olmalıdır.

Siyaset insan için olmakla birlikte insanlar ta-
rafından gerçekleştirilebilen bir uğraş olduğuna 
göre, siyasetçilerin öncelikle “insani değerlere sahip 
bireyler” olmayı önemsemeleri ve bizzat kendilerini 
nesne değil özne konumunda bulundurmaları 
gereklidir. Amaç insan, araç ise siyaset olduğuna 
göre aracı amaca dönüştüren her türlü girişim in-
sanın kendi onurlu varlığını inkâr etmesidir. 

İnsan olarak geldiğimiz bu dünyada 
insanca yaşayabilmek için toplumsal hayata, 
toplumsal hayatımızın ise doğru siyasete ihtiyacı 
bulunmaktadır. Doğru siyaset yapabilmenin tek 
yolu ise siyaseti, insan olarak, insanlar için ve 
insanlığa uygun olarak gerçekleştirmemizdir. Ma-
kamlar, menfaatler elde edilebildiği kaybedilebilir 
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ve birileri kaybederken aslında başka birileri de ka-
zanır. Ve yine kaybedilen bir gün geri alınabilir. Ama 
insanlık kaybettiğinde kaybeden tüm insanlardır ve 
bir kez kaybedilince en azından kısa ve orta vadede 
tekrar kazanılamaz. 

Siyasetle uğraşırken insani değerlere aykırı dav-
ranışlarda bulunabilenlerin genellikle bu davranış-
larını “siyasetin gereği” gibi anlamsız bir mazeretin 
arkasına sığınarak meşrulaştırmaya çabaladıklarını 
görürüz. Elbette her uğraşının, her çalışmanın ken-
di ekolojik ortamları vardır ve bu ortamlar da ken-
dilerine uyulmasını gerektirir fakat hiçbir uğraşının 
ekolojik ortamı, tüm bu uğraşların dahil olduğu asıl 
ekolojik ortama aykırı olmamalıdır. Asıl olan ekolojik 
ortam ise “insaniyet”tir. Öyle ise olması gereken in-
san için, insanca siyasettir. 
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ÖLÜM DÜRTÜSÜNE YENiDEN BAKIŞ:
OLIVLER ROY’UN ‘CiHAD ve ÖLÜM’ ÜZERiNE

SUZANNE SCHNEIDER*

1Sigmund Freud , (Medeniyet ve Hoşnutsuzluk-
ları) Civilization and Its Discontents adlı eserin-
de , insanları birbirine bağlayan içgüdüsel bir ero-
sun yanı sıra , bastırılması, yeniden yönlendirilmesi 
veya başkalarına karşı serbest bırakılması 
gereken saldırgan ve yıkıcı bir içgüdünün 
bulunduğunu varsaymıştı . Olivier Roy’un yakın za-
manda yayınlanan Cihad and Death adlı kitabında 
Freud’un “ölüm dürtüsünden” hiç söz edilmiyor ama 
bu dürtü satıraralarında gizleniyor gibi görünüyor.

Roy’un temel argümanı, çağdaş cihadın, ölü-
mün (başkalarının ama aynı zamanda daha da 
önemlisi benliğin) merkezi hedef 
haline geldiği nihilist bir fenomen 
olduğudur. Yazdığı gibi, “Teröristin 
ölümü, eyleminin yalnızca bir ola-
sılığı veya talihsiz bir sonucu de-
ğildir; planının merkezi bir parça-
sıdır.” Bu özellik, bugünün cihatçı 
militanlarını, şiddeti bir kurtuluş 
kapısı olarak gören daha ön-
ceki bir nesilden ayırıyor. Roy’un 
belirttiği gibi, bu aynı zamanda 
Sünni İslam’da “Tanrı’nın iradesi-
ne müdahale ettiği için ölüm pe-
şinde koşanları ödüllendirmeyen” 
bir yeniliği temsil ediyor.

Kitabın girişinde Roy’un 
tüm doğru soruları sorduğunu 
görüyoruz: “Son yirmi yıldır neden 
bu aktörler düzenli olarak ölümü seçtiler? Çağdaş 
İslami radikalizm hakkında ne diyor? Ve günümüz 
toplumları hakkında ne diyor?”
*  Modern Ortadoğu tarihçisi, Brooklyn Sosyal Araştırmalar Ens-
titüsü’nde müdür yardımcısı ve öğretim üyesidir. Zorunlu Ayrılık: 
Filistin’de Din, Eğitim ve Kitle Politikası kitabının yazarıdır.

Ne yazık ki Roy, okuyucuları doğru yöne yönlen-
direbilecek çok sayıda ipucu vermesine rağmen, bu 
soruları çoğunlukla cevapsız bırakıyor. Kendi oku-
mamda bu boşluk beni Freud’a ya da daha spesifik 
olarak onun eleştirmenlerine geri döndürdü. Tıpkı 
daha önceki bir okuyucu kuşağının, Freud’un ta-
nımladığı psişenin, insan doğasının temel bir özel-
liğinden ziyade kapitalist gelişmenin belirli bir aşa-
masının ürünü olduğunu iddia etmesi gibi, Roy’un 
açıklamasındaki nihilizm bir yerden geliyor. Kalıcı 
hüsran Cihad ve Ölümde Roy, belki de liberal ge-
lenekten geriye kalanları destekleme arzusundan 

dolayı, eve döndüğünde kanlı kırıntıla-
rın izini takip etmeye isteksiz görünüyor.

İslam ve şiddet hakkında kitaplardan 
oluşan kalabalık bir piyasada, Cihad 
ve Ölümü birbirinden ayıran birçok 
özellik vardır. Ancak bu kitap alanında 
önde gelen bir bilim adamı tarafından 
yazılmış, kısa, oldukça erişilebilir, ancak 
herşeye rağmen analitik açıdan titiz 
bir çalışmadır. Burada, konu hakkında 
bildiklerinin yalnızca buzdağının gö-
rünen kısmını sergileyen bir yazar var 
ve gerçekten de, zaman (ve editoryal 
standartlar) izin verirse, Roy’un her pa-
ragraf hakkında uzun uzadıya ayrıntıya 
girebileceği anlaşılıyor.

Belki de en çarpıcı olanı, Cihad ve 
Ölüm Kurandaki “Haram aylar (süre 
tanınmış dört ay) sıyrılıp-bitince (çı-

kınca) müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları 
tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini 
kesip-tutun. Eğer tevbe edip namaz kılarlarsa ve 
zekâtı verirlerse yollarını açıverin. Gerçekten Allah, 

Türkçesi: Prof. Dr. Bülent SÖNMEZ
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bağışlayandır, esirgeyendir.” (9:5) ayetini zikrede-
rek  İbn Teymiyye, Seyyid Kutub, vb.  yazarlara atıfta 
bulunarak  Cihadı “ona çok benzeyen diğer şiddet 
ve radikalizm biçimlerinin yanına”, -kitlesel katliam-
lar ve nesiller arası isyanlardan kıyamet günü kült-
lerine kadar- yerleştirmeyi seçiyor.

İddia ettiği gibi, “intihar terörizminin  El Kaide 
ve IŞİD gibi fenomenlerin Müslüman dünya tarihin-
de yeni olduğu ve basitçe köktenciliğin yükselişiyle 
açıklanamayacağını çok sık unutuluyor.”

Roy, Kur’an’ın “gerçekten” ne dediğini çözmeye 
yönelik bir başka girişimin yerine, okuyucuya yeni 
cihat içinde ölümün merkeziliğini (ve yeniliğini) 
odaklayan sosyolojik bir analiz sunuyor. “Büyüleyici 
olan,” diye öne sürüyor, “saf isyan, bir ütopya inşası 
değildir. Şiddet bu yoda bir araç değildir. Bu başlı 
başına bir sonuçtur.”

Roy, cihatçılık ile diğer gençlik kültürü ve isyan 
biçimleri arasındaki bu bağlantıları tartışırken en 
özgün olanı, birçok militanda belirgin olan öz-per-
formans unsurunu video oyunu kahramanlarına ve 
şiddetin daha geniş bir estetizasyonuna bağlıyor. 
İslami şiddet literatürüne hoş bir ek olarak, “bizim” 
şiddeti ile “onlarınki” arasında açık paralellikler çi-
ziyor, “intihar eğilimli bir psikopat ile hilafet mili-
tanı arasındaki sınırların” giderek belirsizleştiğine 
dikkat çekiyor. Özellikle, San Bernardino’daki veya 
Pulse gece kulübündekiler gibi failleri IŞİD’e bağlı-
lık iddiasında bulunan Birleşik Devletler’deki toplu 
katliamların ardından, “cihatçılar” ile sıradan yerli 
teröristler arasındaki ayrımı sürdürmenin çok daha 
zorlaştığını belirtiyor. 

Roy’un Cihad ve Ölüm’de ulaştığı sonuçlar Fran-
sa anakarasında terörizme karışmış ve/veya 1994 
ile 2016 yılları arasında ‘küresel’ bir cihada katılmak 
için Fransa’yı terk etmiş” yaklaşık 140 kişiden oluşan 
bir veri tabanına dayanıyor. Tek bir terörist biyog-
rafisi olmasa da, tekrarlayan özellikler var: ikinci 
nesil göçmenler veya küçük suçlar ve hapishane-
lerde kalma geçmişi olan ve genellikle görünüşte 
laik kültüre iyi entegre olmuş geçişler. En önemlisi, 
analiz ettiği grup arasında radikalleşme neredey-
se hiçbir zaman dini bir organizasyon çerçevesinde 
gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu bulgu, Roy’un metni-
nin daha zorlayıcı yönlerinden birine, yani cami ve 
sosyal medyanın olağan döngülerinin dışında ka-
lan radikalleşme sitelerine olan dikkatine yol açıyor. 
Aslında, “cihatçı sosyalleşmede dövüş sporları ku-
lüplerinin camilerden daha önemli olduğunu vur-
gulyarak eski militanları yeniden bütünleştirmeye 
yönelik bir karma dövüş sanatları (MMA) spor salo-

nu işleten Usman Raja gibi Avrupa bağlamında ra-
dikalleşmeyle mücadele etmek için çalışanlar tara-
fından yakın zamanda desteklendiğini iddia ediyor. 
Raja’nın yaklaşımının, dini yeniden eğitime odakla-
nan tipik programlardan istatistiksel olarak daha 
başarılı olduğunu belirten yakın tarihli bir New York 
Times profilinde “Bu aşırılık yanlılarının ondan aldığı 
en büyük şey topluluk olma bilincidir” dediğini be-
lirtiyor. Militanları IŞİD’in asker toplama videoların-
da duydukları ile Kuran’ın daha farklı “gerçekten” 
başka bir şey söylediğine ikna etmek, Roy’un iddia 
ettiği gibi, Kur’an tefsiri ile o kadar ilgilenmiyorlar-
sa, büyük ölçüde alakasızdır. Bu tür bir bulgunun 
politik çıkarımları önemlidir, şu anda militanları 
“ılımlı İslam” içinde yeniden eğitmek için tahsis edi-
len geniş kaynakların etkisiz veya basitçe önemsiz 
olabileceğini düşündürüyor. Roy, (Bordeaux imamı 
Tareq Oubrou’yu kastederek) İslam’ın “reformu” için 
çokça çağrılmasının “radikalleşmeye yer açacağı-
nı, çünkü radikallerin kutsal yazıları yanlış okuyan 
gençler değil, radikalizmi seçen ve sonra İslami bir 
paradigmaya uyduran” kişiler olduğunu anlatıyor:

Cihadiler (Cihatçılar) kutsal metinleri inceledik-
ten sonra şiddete başvurmazlar. Gerekli din kül-
türüne sahip değiller ve hepsinden önemlisi, dini 
kültüre sahip olmayı pek umursamıyorlar. Metinleri 
yanlış okudukları veya manipüle edildikleri için radi-
kal olmuyorlar. Çünkü onlar Radikal olmayı seçiyor-
lar, onlara sadece radikalizm çekici geliyor.

Roy, radikalleşmede dini metinlerin itici güç ol-
madığı konusunda haklı olabilir. Bill Maher’in Ku-
ran’dan alıntıları okumasını izleyerek acı çekmek 
zorunda kalan herkes için bu, canlandırıcı bir karşı 
görüş. Yine de kutsal metinler, şiddet içeren dav-
ranışların esin kaynağı olmaktan ziyade fiili olarak 
sonradan gerekçesi olarak hizmet etseler bile – 
bence dikkate değer bir olasılık – genç Müslüman-
ların radikalizmi sevdikleri için radikal olduklarına 
dair tatmin edici olmayan bir açıklamayla karşı 
karşıya olduğumuz söylenebilir.

Bu bizi Cihad ve Ölüm hakkındaki ana eleştirime 
götürüyor. Roy’un cihadı gençlik şiddetinin diğer 
biçimlerinin yanına yerleştirmeye yönelik övgü dolu 
arzusu, daha az zorlayıcı bir yan ürünle birlikte ge-
liyor: yani radikalizmin liberal geleneğe ters düşen 
hemen hemen her şeyi içerecek şekilde aynılaştı-
rılması. Roy terimi asla tanımlamasa da diğerleri 
arasında 21. yüzyıl cihadını, 19. yüzyıl anarşizmini, 
Maoistleri, FLN ve FKÖ gibi sömürgecilik karşıtı dev-
rimcileri ve Komintern’i karakterize etmek için radi-
kalizme başvuruyor.
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Tartışmayı sürdürmeye çalışırken, Cihad ve 
Ölüm cihat içinde nihilizmin yeniliğini olumlamak ile 
bu dürtüyü daha uzun bir gelenekte temellendirme-
ye çalışmak arasında gidip geliyor. Örneğin Roy, Mı-
sırlı düşünür Seyyid Kutub’un 20. yüzyılda klasik cihat 
kavramını yeniden formüle etmede etkili olduğunu 
ileri sürüyor ki bu oldukça tartışılmazdır. Ancak daha 
sonra Kutub’un yazılarına, Kutub’un öncülüğünün 
Müslüman toplumları canlandıracağını tasavvur 
ettiğinden Ona daha çok Hıristiyan premillenyaliz-
mini anımsatan bir nihilizm atfetmeye devam edi-
yor. “Eğer kaçınılmaz son yakınsa, kişinin çabalarını 
daha iyi bir toplum yaratmak için harcamak yerine, 
kendi kişisel kurtuluşunu düşünmesi önemlidir. Ve bu 
kurtuluş ölümle elde edilebilir, çünkü o en kısa ve en 
güvenli yoldur.” Siyasal ya da toplumsal mücadele-
den bu feragat, Kutub’un devrimci düşüncesinden 
oldukça uzaktır.

Nihilizmin argümanındaki merkeziliği göz önüne 
alındığında, Roy, kavramı felsefi ya da politik bir 
fenomen olarak tartışmaya şaşırtıcı derecede az 
zaman ayırıyor. “Radikalizmin” zaman ve mekân 
boyunca tutarlı bir biçimde var olan tarih dışı bir 
fenomen olduğuna dair tatmin edici olmayan bir 
algıya yol açan şey, belki de amaçlar sorunuyla 
bu ilişki eksikliğidir. Bu yorumda İslam, radikal siya-
setin etrafında örgütlendiği en son dönüm nokta-
sıdır. Yazdığı gibi: İki protesto biçimi (aşırı solculuk 
ve radikal İslamcılık) benzer bir yapıya sahiptir […] 
Kültür Devrimi’nden Baadar-Meinhof Çetesi’ne ve 
IŞİD’e kadar, yaşlılar devrime, demokrasiye veya 
İslam’a “ihanet etmekle”ve gerçeğe teslim olma-
makla suçlanıyor. O zaman bu, bir ulusal kurtuluş 
hareketi değil, dünya düzenine karşı toptan bir is-
yan meselesi haline geliyor. Bu küresel ideal ilk dev-
rimdir. (“üç ya da dört Vietnam” yaratarak ve Che 
Guevara’nın odak kavramına göre isyan yataklarını 
çoğaltarak, kalıcı ve dünya çapında). Şimdi, yerel 
emirliklerin çoğalması, yeni odaklar ve Batılı birlik-
leri bir bataklığa çekmek için aynı kararlılıkla cihat 
ortaya konmaya çalışılıyor.

Birçok kez kanıtlandığı gibi ISISin isyan taktikle-
ri komünist liderleri ile ilişkili önceki nesil ve bugünkü 
cihad militanlar arasında örtüşmeler konusunda 
ilginç benzerlikler var. Yine de çağdaş cihadın sol 
siyasetin mirasçısı olduğu iddiası, Roy’un bugünün 
militanlarının alternatif bir siyasi ve toplumsal dü-
zenin inşasıyla değil, yalnızca mevcut düzenimizin 
nihilist yıkımıyla ilgilendikleri yönündeki kendi iddia-
sıyla çelişiyor. Eski solcular hakkında ne düşünülürse 
düşünülsün, onların kapitalizme alternatifler hayal 
etmeye ve yaratmaya derinden bağlı oldukları ger-

çeği tartışılmaz. Bu, Roy’un soykütüğünü karmaşık-
laştırmamalı mı?

Gerçekten de Roy’un bir alternatif – ve benim 
gözümde daha inandırıcı – bir yoruma işaret ettiği 
en az bir nokta var. Batı’da aşırı solun terörist mez-
hepçiliğe battığını ve herhangi bir evrensel projeyi 
gözden kaybettiğini savunuyor olmasıdır.  Sonuç 
olarak, “bir dava arayan yeni isyancılar için piya-
sada mevcut olan tek şey” El Kaide veya IŞİD’dir. 
Çağdaş cihadın sol siyasetin varisi değil, yokluğu-
nun sonucu olduğunu iddia etmek için bu konuya 
devam edemez miyiz? Böyle bir açıklama, Roy’un 
teşhis ettiği nihilizmin daha iyi anlaşılmasına da 
yardımcı olur, ancak sonuçta açıklanmaz. Bir bi-
rey veya bir grup insan nasıl ve neden “geleceksiz 
neslin” bir parçası haline gelir ki, onlar için “[n]ihilizm 
(hepsi tarafından vurgulanan yaşamın anlamsız-
lığı) kendi mistisizminin (yaşamın anlamsızlığı) bir 
parçasıdır. Tanrı ile birlikte olmak)”? Eğer gerçekten 
– Dame Thatcher’ın ölümsüz sözleriyle – alternatifi 
olmayan bir dünyada yaşıyorsak, nihilizm tam da 
bu sivil tükenme çağında bulmayı bekleyeceğimiz 
anti-politika biçimidir.

Özetle, Cihad ve Ölüm , neoliberal çağda siyasi 
failliğin doğası hakkında çok daha geniş bir argü-
manın iskelesini öneriyor, ancak Roy nihayetinde 
bu kışkırtıcı yolları takip etmiyor. Üstelik, kitabın çok 
farklı iki okuyucu grubu arasında heyecan yarat-
tığını hayal edebileceğim temel argümanını çev-
releyen yeterince belirsizlik var. Çağdaş cihadı sol 
davalarla ilişkilendiren saygın bir bilim adamı bul-
maktan heyecan duyacak pek çok muhafazakâr 
olduğuna şüphe yok – bu nedenle, İslamcılık aslın-
da post-kızıl(komünizm ertesi) bir tehdit olarak be-
timleniyor. Oysa, eğer radikal İslamcılığın yükselişi 
kısmen ilerici alternatiflerin yokluğuyla açıklanabi-
lirse, sözde hoşnutsuzların öfkelerini Jeff Bezos’un 
insan varlığına yönelik piyasa temelli çözümlerine 
yönlendirmesi için çağrıların solu canlandırmasını 
da bekleyebiliriz.

Bu çekincelere rağmen, Cihad ve Ölüm, içgö-
rülerle dolup taşan ve ilgi çekmeye; dikkate değer 
bir analiz çalışmasıdır. Roy’un yanıtladığından daha 
fazla soru sorması, onun anlayış derinliğine bir öv-
güdür. Ve okuyucunun (bu dahil) ormanda biraz 
farklı bir yol izlememesi için hiçbir neden yok.
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ATIKSU HATLARINDA ve TESiSLERiNDE ÇIKAN 
TERESSUBAT: iSKi ÖRNEĞi

Solid Waste from Wastewater Lines and Facilities: ISKI Example

Prof. Dr. ADEM ESEN*

1ÖZET

Atıksu şebekesi ve tesisleri başta çevrenin korun-
ması ve genel sağlık açısından büyük önemi olan bir 
atlyapı sistemidir. Bu altyapının ve tesislerin kurul-
ması ve işletilmesi ciddi mali kaynak gerektirmekte-
dir. Atıksu pek çok kaynaktan beslenerek toksik bile-
şenleri içermektedir. Yine bazı sanayi bölgelerinde 
endüstriyel atıksular evsel atıksu kanalizasyon hat-
larına bağlanmaktadır.  Endüstriyel deşarj sularının 
uygun teknolojilerle arıtılmaması halinde endüstri-
den gelen ağır metaller, sentetik kimyasallar ve ara 
ürünler toksik etki oluşturmaktadır. Ayrıca evlerden 
atıksu hatlarına verilen katı atıklar, şebekede ciddi 
hasarlar oluşturmaktadır. AB Su Çerçeve Direktifi 
çerçevesindeki düzenlemeler milli mevzuatta 2004 
yılında çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 
yer almıştır. Bu çalışmada nüfusu on beş milyonu 
geçen İstanbul metropol alanında atıksu tesislerin-
den çıkan atıksu ve yağmur suyu miktarları, tesisler 
itibariyle çıkan teressubat (katı atık) türleri, bunla-
rın hatlara atılmasının nedenleri ile hatlara verdiği 
zararlar ele alınmakta ve atıksu hatlarının verimli 
kullanılması için çözümler ve öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İSKİ, Teressubat, Altyapı, Atık-
su, Atıksu Hatları.

ABSTRACT

The wastewater network and facilities are an in-
frastructure system that is especially important for 
*  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve 
Siyaset Bilimi Bölümü, (İSKİ Yönetim Kurulu eski Üyesi), adem.esen@
istanbul.edu.tr

protection of the environment and general health. 
The establishment and operation of this infrastruc-
ture and facilities require substantial financial re-
sources.  Wastewater is fed from many sources 
and contains toxic components. In some industrial 
areas industrial wastewater is connected to do-
mestic wastewater canal lines. If industrial waste 
water is not purified by suitable technologies, and 
industrial heavy metals, synthetic chemicals and 
intermediates are toxic. In addition, solid wastes 
from the houses to the wastewater lines cause se-
rious damage to the network. Regulations under 
the EU Water Framework Directive were included in 
the Regulation on Water Pollution Control issued in 
2004 in the national legislation.

In this study, the amount of wastewater and 
rain water from the wastewater facilities, the types 
of wastewater discharged from the facilities, the 
causes of these wastes and the damages to the 
lines are discussed in the Istanbul metropolitan 
area with a population of over fifteen million and 
solutions and suggestions are presented for effi-
cient use of wastewater.

Key Words: İSKİ, Solid waste, Infrastructure, 
Wastewater, Lines.

1. GİRİŞ

Ağ (şebeke) endüstrileri temelinde, doğal tekel 
oluşturan endüstrilerdir. Bir hizmetin doğal tekel ol-
masını belirleyen temel etken üretim, iletim ve tica-
retindeki teknolojidir. Elektrik, gaz, su-kanalizasyon, 
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telekomünikasyon, demiryolu, liman, havalimanı, 
köprü gibi hizmetler doğası gereği “tekelci” nite-
liktedir. Bu hizmetlerin belirli aşamalarında ya da 
bütün aşamalarında birden fazla şirketin faaliyet 
yürütebilmesi genellikle mümkün değildir. Elektrik, 
telefon, gaz, su-kanalizasyon gibi hizmetler tüke-
ticiye bir iletim hattı ya da boru hattı ile ulaştırıla-
bilmektedir. Dolayısıyla, birden fazla şirketin hizmet 
verebilmesi için, her şirketin ayrı bir iletim hattı ya 
da boru hattı sahibi olması gerekmektedir. Bu ise 
ekonomik verimlilik amacıyla uyumlu bir durum ol-
mayacaktır. Diğer yandan, teknolojinin niteliği, ve-
rimliliğin ancak “tekelci” bir sektör yapısıyla en yük-
sek düzeye çıkarılabilmesini olanaklı kılmaktadır. 

Şebeke sistemlerinin tasarlanması, yapımı ve 
işletimi önemli yatırımı gerektirmektedir. Dolayısıyla 
bunların mümkün olduğu kadar uzun süre 
kullanılması önem taşımaktadır.

2. KANALİZASYONLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

2560 sayılı İSKİ Kanununa göre, “Kanalizasyon 
şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme 
suyu alınan havzaların korunması için gereken ted-
bir ve düzenlemeler, 2872 sayılı Çevre Kanunu hü-
kümleri çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığının 
uygun görüşü alınarak Genel Müdürlükçe çıkarıla-
cak bir yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik hü-
kümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana 
getirdiği zarar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca sebep olanla-
ra ödettirilir ve su havzaları için zararlı tesis ve ya-
pılar tebligat üzerine ilgisince kaldırılır. Verilen süre 
içinde kaldırılmayanlar Genel Müdürlükçe kaldırılır 
ve giderleri ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca, kanalizas-
yon şebekesi ile içme suyu alınan havzalara zarar 
verenler ve bunları kirletenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin 
hükümlerince kovuşturma yapılır” (Madde 20).

Atıksu pek çok kaynaktan beslenmesi ile toksik bi-
leşenleri içerir. Yine, su kalitesi bazı yerlerde endüstri-
yel atıksular atıksu kanal hatlarına bağlanmaktadır. 
Endüstriyel deşarj sularının uygun teknolojilerle arı-
tılamaması halinde endüstriden gelen ağır metaller, 
sentetik kimyasallar ve ara ürünler toksik etki oluş-
turmaktadır. AB Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) 
toksik deşarjların azaltılmasının üzerinde durarak su 
kalitesi ekotoksisite izlemelerinde kullanılmak üzere 
alg veya makrofit, su piresi ve/veya balık ile akut ve 
kronik testlerden bahsedilmektedir. Milli mevzuatta 
ise 2004 yılında çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönet-
meliği çıkarılmıştır. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği-

nin 5 nci maddesine göre, “Her türlü katı atık, arıtma 
çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su  ortamla-
rına boşaltılmaları yasaktır”.

Atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların 
boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin ön-
lenmesi ile ilgili usul ve esaslarını belirlemek ama-
cıyla İSKİ’nin sorumluluk alanında bulunan mevcut 
tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul 
ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri 
kapsayan Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği çıkarıl-
mıştır. Bu yönetmeliğe göre, “İlgili mevzuatında yer 
alan tehlikeli, zehirli, zararlı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
maddeler, arıtma ve ön arıtma çamurları ve septik-
leşmiş çamurlar ile atıksu şebekesini olumsuz etkile-
yerek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her tür-
lü katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez” 
(Madde-5). Hedeflerin gerçekleşmesi yasaların ve 
diğer mevzuatın uygulanmasına bağlıdır. 

Ülkemizde kanalizasyon sistemlerinde bazı 
sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar arasında bu 
sistemlerin tasarlanması, yapımı ve işletimi 
aşamasında çalışması gereken eğitimli, deneyimli 
ve donanımlı mühendis, teknik personel ve 
işçinin bulunmaması yer almaktadır. Bunun için 
Sekizinci ve Dokuzuncu Kalkınma Planlarında 
çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, 
projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine 
ilişkin belediyelerin kapasitelerinin artırılması ve 
çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve 
kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının gerekliliği 
vurgulanmıştır. Çok büyük yatırımlar gerektiren 
kanalizasyon hizmetlerinin başarılı bir şekilde halka 
sunulması ve bu hizmetlerden halkın gerektiği ölçüde 
yararlanabilmesi hem hizmeti sağlayanların, hem de 
hizmetten faydalananların eğitim eksikliğinin gide-
rilmesiyle mümkün olabilecektir. 

Kanalizasyon bacalarını korunması önem taşı-
maktadır. Ayrıca açık bırakılan kapaklardan kana-
lizasyon sistemindeki boruların içlerine yaprak, dal, 
taş, toprak, vb. malzeme girmekte ve sistemin düz-
gün bir şekilde çalışmasını engellemektedir. Hatta 
bazen kapaksız bırakılan muayene bacaları etraf-
ta yaşayan halk tarafından çöplük olarak kullanıl-
maktadır. Bu tip durumların oluşmaması için halkın 
kanalizasyon sisteminin kullanımı konusunda eğitil-
mesi, bu gibi yanlış kullanımların ne derecede büyük 
sorunlara yol açabileceğinin halka öğretilmesi ge-
reklidir (Kentel ve Yanmaz, 2007:75).

Aşağıda İstanbul’da atıksu hatlarından çıkan 
teressubatla ilgili bilgiler yer almaktadır. Burada 
kısaca Güney Kore’de bu konuyla ilgili çalışmaları 
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özetlemekte yarar vardır. Güney Kore’de 1949 yılın-
da çıkarılan Eğitim Yasası sağlık ve hıfzıssıhha eği-
timinin geliştirilmesi için çevre mevzuatıyla ilişkilen-
dirilmiştir. Bu yasayı Cumhurbaşkanı kararnameleri 
ve diğer yönetmelikler ve yönergeler takip etmiştir. 
1986 Asya oyunları ve 1988 Olimpiyat Oyunları ka-
muoyundaki duyarlılığı artırmıştır (KWWA, 2016:12).

Kore’nin son yıllarda su ve atıksu sektöründe cid-
di başarısı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında 
siyasi iradenin güçlü ve sürekli olması yer almakta-
dır. Ülkedeki yönetimler su sorunlarını çevre, sağlık 
ve kentsel konularla entegre etmeye odaklanmış 
ve ortaya çıkan sorunları takip etmiştir. Sağlık eği-
timi, kentsel gelişme ve endüstriyel dönüşüm ile 
su sektörü ilişkilendirilmiştir. Başarılı koordinasyon 
kalkınma planlarıyla kolaylaştırılmış, enformasyon 
kampanyaları ve çevre eğitim programlarıyla su-
yun korunması ve kalitesinin geliştirilmesi üzerinde 
durulmuştur. İhtiyaç halinde hemen yatırım kapasi-
tesini artırmak yerine, mevcut kapasitenin optimize 
edilmesi üzerinde durulmuştur (KWWA, 2016:23,40).

3. İSTANBUL’DA YILLAR İTİBARİYLE KANALİZAS-
YON HİZMETİ VERİLEN NÜFUS

2017 yılında İstanbul’un resmi nüfusu 15.029.231’dir. 
Bunun birkaç milyon üzerinde olması da tahmin 
edilmektedir. Nitekim aynı dönemdeki abone sayısı 
6.303.040 olmuştur (İSKİ, 2017).

3.1. Atıksu Tesislerinin Nitelikleri (Ön Arıtma, İleri 
Biyolojik Arıtma) Oranları

Atıksudaki temel enerji kaynağı karbon (C) dur. 
Karbon, çeşitli prosesler sonucunda katı, sıvı ve 
gaz formunda enerji içeriğine sahip maddelere 
dönüştürülerek kullanılabilmektedir. Atıksu Arıtma 
tesislerinde kirlilik çamur formunda uzaklaştırılır. 
Çamur formunda uzaklaştırılırken çamur içerisinde-
ki karbon anaerobik (havasız) çürütücülerde biyo-
gaz (metan + karbondioksit)’a dönüştürülerek enerji 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Üretilen biyogaz, 
kazanlarda yakılarak ısı enerjisine dönüştürülerek 
tesis içerisinde gerekli yerlerde kullanılmaktadır. 
Devamında çamur, kurutma ünitelerinde kurutu-
larak yaklaşık %96-98 kuru madde içeriğine getir-
ilmektedir. Elde edilen kuru ürün 1800-3500 kcal/
kg kuru madde aralığında enerji içeriğine sahiptir. 
Kurutulma işleminden sonra çamur, çimento fabri-
kalarına gönderilerek katı yakıt olarak değerlendir-
ilmektedir.

İstanbul il genelinde kurulu olan 81 adet atıksu 
arıtma tesisi ile atıksu arıtma hizmeti sağlamak-
tadır. Tesislerden 10 adedi ileri biyolojik arıtma, 63 
adedi biyolojik arıtma ve 8 adedi ise ön arıtma 

niteliğindedir. Tesislerin niteliklerine göre dağılım 
oranları; %12,34 ileri biyolojik arıtma, %77,78 biyolo-
jik arıtma ve %9,88 ön arıtma şeklinde olup oranlar 
grafik olarak aşağıda sunulmuştur.

3.2. İstanbul’da Atıksu Tesisleri İtibariyle Çıkan 
Atıksu / Yağmur Suyu2

İSKİ olarak İstanbul genelinde kurulu olan 81 
adet atıksu arıtma tesisi ile yaklaşık 15.000.000’luk 
nüfusa arıtma hizmeti sağlamaktayız. Tesislerimizin 
toplam kurulu kapasitesi ortalama 5.599.995 m3/
gün olup, kurulu kapasitenin %53’ü Avrupa, %47’si 
ise Asya Bölgesi’ne hizmet etmektedir. 81 adet olan 
atıksu arıtma tesisi sayımızın, 9 adedi ileri biyolojik, 
64 adedi biyolojik ve 8 adedi ise fiziksel ön arıtma 
niteliğindedir. İstanbul genelindeki tesis sayıları ile 
arıtma tesisi kurulu kapasiteleri dağılımı Tablo 1’de 
sunulmuştur.

Tablo 1. Atıksu Arıtma Tesisleri ile Kurulu Kapasite 
Dağılımı

2    Verdiği bilgiler için İSKİ Atıksu Daire Başkanı Ali İnci ve ekibine 
teşekkür ederim.
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Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.

1994-2017 yılları arasında, şehre verilen içme 

suyu ve arıtılan atıksu miktarları Tablo 2.’de yer al-

maktadır.  

Buna göre İstanbul’da hem şehre verilen su hem 
de arıtılan atıksu miktarları nüfusunda etkisiyle ar-
tış eğilimindedir. 2017 yılı itibariyle İstanbul iline ve-
rilen içme suyu miktarı ortalama 2.796.000 m3/gün 
iken, toplamda arıtılan atıksu miktarı 3.566.000 m3/
gün mertebelerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı veri-
leri incelendiğinde şehre verilen içme suyu miktarı 
3.170.000 m3/gün iken tesislerde arıtılan atıksu mik-
tarı ise 3.302.000 m3/gün’dür. Rakamlar incelendi-
ğinde, arıtılan atıksu miktarının şehre verilen içme 
suyu miktarından fazla olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeni atıksu kollektörlerine girişim yapan yağmur 
suyu ile yer altı su seviyesine bağlı olarak gerçekleşen 
infiltrasyon debileridir. İdareye bağlı atıksu tesisleri-
ne gelen atıksuların miktarı, tesis girişlerinde yer alan 
debimetreler vasıtasıyla toplam olarak ölçülerek ka-
yıt altına alınmaktadır. Bu doğrultuda kollektörlere 
dolayısıyla atıksu tesislerine gelen yağmur suyu mik-
tarları ayrıca ölçülememektedir.

Tablo 2. İstanbul’a Verilen Şebeke Suyu ve Arıtılan Atıksu Miktarları (1994-2017)

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.

3.3. Atıksu Arıtma Tesisleri İtibariyle Çıkan Teressubat Türleri

İSKİ atıksu arıtma tesislerinin tamamında ızgara yapısı olmakla birlikte, kurulu kapasite bazında bakıl-
dığında %99,23’lük kısmında ızgara yapısı ile birlikte havalandırmalı kum ve yağ üniteleri de bulunmaktadır. 
Bu kapsamda gelen atıksuyun neredeyse tamamı kapsamlı ön arıtmaya tabi tutulmakta, ön arıtma işlemi 
sonrasında da çöp, kum ve köpük olmak üzere atıksu içerisindeki atıkların giderilmesi sağlanmaktadır.  İSKİ 
atıksu tesislerinden çıkan çöp miktarları çeşitli teressubat türlerinden oluşmaktadır. Oluşan teressubat ön 
arıtma ünitelerinin ızgara yapılarında tutulmaktadır. Tesislerden çıkan terresubatlar özellikle lifli malzemele-
rin oluşturduğu üstübü, bez barçaları, 10 mm ve 50 mm üstü kaba atıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Tesis-
lerde 2017 yılı itibariyle yıllık bazda oluşan çöp, kum ve köpük miktarları Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3. İSKİ Arıtma Tesislerinde Oluşan Çöp, Kum ve Köpük Miktarları (2017)
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Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Grafiklerdeki veriler değerlendirildiğinde 2017 yılı 
itibariyle teressubat olarak değerlendirilebilecek 
olan toplam atık miktarı 5.612 ton/yıl iken havalan-
dırmalı kum ve yağ tutucular ile tutulmuş olan kum 
miktarı ise 2017 yılı itibariyle 16.468 ton/yıl olarak 
gerçekleşmiştir.

Tablo 4. İSKİ Arıtma Tesisleri 2017 Yılı 
Çöp-Kum-Köpük Miktarı

Havalandırmalı kum tutuculardan alınan yağ 
ve köpük mahiyetinde elde edilen atıkların toplam 
miktarı ise 2017 yılında 576 ton/yıl olarak tespit edil-
miştir. Tutulan tüm atıklar tehlikeli atık sınıfına girdi-
ğinden, işletmeci firma tarafından lisanslı firmalar 
ile tesislerden uzaklaştırılarak nihai olarak bertaraf 
edilmektedir.

3.4. Atıksu Hatlarında Ortaya Çıkan Arızalar / 
Terresubatın Altyapıya Zararları

Atıksu ile birlikte tesislere kadar ulaşan terresubat 
mahiyetinde atıklar, gerek atıksu kollektör hatların-
da gerekse atıksu arıtma tesislerinde büyük oranda 
problemlere neden olmaktadır. Atıksu kollektörlerin 

geneli düşünüldüğünde; tıkanmaya sebebiyet ver-
me eğiliminde olan teressubatlar, hatlar içinde biri-
kerek tıkanmalara, kollektörlerde kesit daralmaları-
na ve hidrolik hız artışlarına ve geriye doğru atıksuyun 
kollektör içerisinde seviyesinin yükselerek atıksu ba-
calarından taşmalara sebebiyet verebilmektedir. 
Bununla birlikte atıksu kollektörleri ile atıksu bacala-
rı içinde biriken teressubatlar özellikle yaz aylarında 
atıksu içerisindeki organik maddenin ayrışmasına 
ve sonrasında koku oluşmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca kışın yağışlı havalarda, kollektör içerisinde 
biriken teressubatlar yüksek debinin süpürme 
etkisiyle yıkanarak arıtma tesislerine şok yük olarak 
gelmekte ve ön arıtma sistemlerinin performansının 
bozulmasına neden olmaktadır. Arıtma Tesisleri 
nezdinde değerlendirildiğinde ise atıksu ile birlik-
te gelen teressubat, özellikle pompa ve ızgara gibi 
hareketli mekanik ekipmanların çalışamaz duruma 
gelmesine sebep olmaktadır. Ön arıtma ünitelerinin 
uygun çalışmaması ile birlikte bakım zamanlarında 
artış, tesise uygun miktarda atıksu alamama ve de-
vamında tesisin çalışma performansının bozulması 
ile sonuçlanmaktadır. Özellikle 10 yıllık çalışma ömrü 
öngörülen atıksu pompaları öngörülen sürenin yarı-
sında ömürlerini yitirmekte, sürekli bakım ve arızalar 
nedeniyle öngörülen amortisman süreleri uzamak-
tadır. 

4. İSKİ STRATEJİK PLANINDA ATIKSU  İLE İLGİLİ 
TEMEL SORUNLAR

İSKİ Stratejik Planında atıksu ile ilgili mevcut olan 
temel sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. Tespit 
edilen sorunlar ile ilgili “geliştirilmesi gereken yönler” 
ve “2016 - 2020 dönemi ilgili stratejik hedef” ile “2016 
- 2020 dönemi ilgili faaliyetler” aşağıda tablo halin-
de verilmiştir.

Tablo 5. İSKİ Stratejik Planında Atıksu  İle İlgili Temel Sorunlar

Geliştirilmesi
Gereken
Yönler

2016-2020 Stratejik
Planı’ndaki
İlgili Stratejik Hedef

2016-2020 Stratejik Plan’ındaki İlgili Faaliyet

4.Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yete-
rince kullanılama-
ması

SH. 2.5. Yenilenebilir 
Enerji Kullanımını 
Artırmak

1. Biogazdan Enerji Elde Etme
2. Güneş enerji sistemi ve rüzgar enerji sistemi ile enerji 
üretilmesi

5.Atık suların geri 
kullanımının istenilen 
seviyede olmaması

SH. 2.1. Geri Kazanım
Suyunun Kullanımını
Yaygınlaştırmak

1. İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden tesis çıkı-
şı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekraasyon 
alanlarında, sanayide proses suyu olarak ve cadde, 
sokak yıkamalarında kullanılması.
2. Atık su arıtma tesislerine dezenfeksiyon sistemi kurul-
ması
3. Geri dönüşüm suyu projelerinin hazırlanması
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7. Atık suların geri 
kullanımının istenilen 
seviyede olmaması

SH. 2.1. Geri Kazanım

Suyunun Kullanımını

Yaygınlaştırmak

1. İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden tesis çıkı-
şı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon 
alanlarında, sanayide proses suyu olarak ve cadde, 
sokak yıkamalarında kullanılması.

2. Atık su arıtma tesislerine dezenfeksiyon sistemi kurul-
ması.

3. Geri dönüşüm suyu projelerinin hazırlanması
Kaynak: İSKİ Faaliyet Raporu, 2017

4.1. Atıksu Hatlarına Teressubat Atılmasının 
Nedenleri

Üstübü vb. teressubatlar sıklıkla, sanayi 
sitelerinden ve endüstri kuruluşlarında üretilmektedir. 
2013 yılında İSKİ tarafından yayınlanmış olan İSKİ 
Atıksuların Kanala Deşarj Yönetmeliğinde, mevcut 
tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili 
usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve iş-
lemleri tanımlamıştır. Bu kapsamda İSKİ kollektör-
lerine deşarj edilecek atıksuların kirletici limit de-
ğerleri belirlenmiştir.  Belirlenen limit parametreleri 
arasında spesifik olarak teressubat yer almamakla 
birlikte “arıtma ve ön arıtma çamurları ve septikleş-
miş çamurlar ile atıksu şebekesini olumsuz etkileye-
rek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her türlü 
katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez.” 
ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda ilgili kuruluşla-
rın bunu engellemek için gerekli önlemleri almaları 
gerekmesine rağmen, tesislere kurulacak olan arıt-
ma ünitelerinin kuruluşlara ek maliyetler getirmesi 
nedeniyle bu tür atıklar izinsiz ve yollara kollektörle-
re boşaltılabilmektedir.  

4.2. Mutfaklardan Atık Yağların Kanalizasyo-
na Verilmesi Sorunu

Kullanılmış kızartmalık yağların; evsel atıklarla 
birlikte atılması, lavaboya dökülmesi, kanalizasyon 
sistemlerine verilmesi veya kontrolsüz bir şekilde 
açık alanlara, toprağa bırakılması sakıncalıdır. Bu 
gibi çevreye zararlı etkilerinden dolayı kullanılmış 
kızartmalık yağların, çevreyle uyumlu olarak yöne-
tilmesi gerekmektedir. Lavaboya ve kanalizasyon 
sistemlerine dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar; 

Kanal sisteminde borulara yapışarak ve akış hızı-
nı engelleyerek; atıksu arıtma sistemlerinde toplam 
kirlilik yükünü artırarak ve alıcı ortamda da (toprak, 
su gibi) alıcı ortama oksijen transferini engelleyerek 
kirliliklere neden olmaktadır.  Arıtma tesisine ulaşan 
kullanılmış kızartmalık yağlar; atıksu arıtma tesisinin 
toplam kirlilik yükünün yaklaşık %25’ini oluştururlar 
ve bu yağların giderildiği tesislerin işletme ve bakım 
maliyetinin artmasına sebep olmaktadır.

Evsel atık su içinde bulunan yağları biyolojik ola-
rak arıtmak mümkün değildir. Ayrıca biyolojik arıt-
mada faaliyet gösteren bakteriler yağ ve gresle 
kaplanarak aktiviteleri engellenir.

Atık yağlar eko-toksik özelliğe sahiptir, bulundu-
ğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar 
verir. Evsel atıktan kaynaklanan su kirliliğinin %25 
oranında kaynağını kullanılmış bitkisel ve hayvansal 
yağlar oluşturmaktadır. Bu kirliliği minimuma indir-
mek için Eyup Sultan’da lisanslı firmalar vasıtasıyla 
bitkisel atık yağlar konut ve işyerlerinden toplan-
maktadır. Eyüp Sultan Belediyesi tarafından aylık 
ortalama 8 ton bitkisel atık yağ toplanmaktadır. 
Kadıköy’de işletmelerde gıda sağlığımız için, dü-
zenli olarak kızartmalık yağ ölçüm çalışmalarıyla; 
İlçede Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 
8. Maddesi gereği, yıl içerisinde 51 işletmede polar 
madde ölçümü yapılmış, ayrıca 522 işletmenin bit-
kisel atık yağ sözleşmeleri kontrol edilmiş, sözleşme-
si olmayan 153 işletmenin lisanslı firmalarla sözleş-
me imzalamaları sağlanmıştır. 2015 yılında, işletme 
ve hanelerden bitkisel atık yağların alınması yönün-
de toplam 246 adet talep Atık Koordinasyon Mer-
kezi’ne ulaşmıştır. Talepler lisanslı firmalara iletilerek, 
bitkisel atık yağların toplanması sağlanmıştır (www.
eyupsultan.bel.tr).

Bitkisel atık yağ konusunda işletmelerde yapı-
lan denetimlere paralel olarak, hanelerde ve toplu 
yaşam alanlarında bilgilendirme çalışmaları ya-
pılmakta, Gönüllü Evleri ve okullarda konu ile ilgi-
li toplum bilincinin arttırılması, konunun öğrenciler 
aracılığıyla tüm halka duyurulması amacıyla bilgi-
lendirme toplantıları düzenlenmektedir.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ve Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti ortaklığı ile yürütülen, İstanbul 
Kalkınma Ajansı ve İSKİ tarafından desteklenen “Atık 
Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddele-
rin İzlenmesi” projesi ile uyuşturucu ile mücadelede 
yol haritası belirlemede büyük adım atılmıştır. Bu 
çerçevede İSKİ’de Çevresel Toksisite Laboratuvarı 
kurulmuştur  (www.iski.istanbul).
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GENEL DEĞERLENDİRME

Kollektörlere infiltrasyon yoluyla girişim yapan 
yağmur sularının önlenmesi, arıtma tesislerine ge-
tirdiği büyük debi yükünün yanı sıra, arıtma tesis-
lerinin performansını da dönemsel olarak negatif 
olarak etkilemektedir. Bunun en büyük nedenleri, 
birleşik altyapı sistemi ve mevcut kollektörlerde 
sızıntıya sebep olan kırılmalar ve bozulmalardır. Bu 
doğrultuda birleşik olan kollektör sistemlerinin yağ-
mur suyu ve atıksu kollektörü olmak üzere ayrılma-
sı gerekmektedir. Bu sayede arıtma tesisine gelen 
aşırı debi yüklerinin önüne geçilebilecektir. 

Atıksu kollektör hatları, basınçsız hatlar oldu-
ğundan, sıklıkla betonarme muflu borular vasıtasıy-
la hızlı bir şekilde imal edilebilmektedir. Fakat ima-
lat aşaması ve/veya işletme aşamasında meydana 
gelen hasarlar nedeniyle kırılmalar ve sızdırmalar 
meydana gelebilmektedir. Bu kapsamda özellikle 
yer altı suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde 
sızdırmazlığı betonarme borulara oranla daha em-
niyetli olan koruge ve/veya polietilen bazlı borular 
kullanılmalı veya mevcut hatlarda kaplama yapıla-
rak revize edilmelidir. 

Kollektörlere zarar veren kaba atıklar ile birlikte 
limit üstü kirlilik parametrelerinin kollektörlere atıl-
masının önüne geçmek amacıyla, arıtma bedeli 
karşılığı teşvik yöntemi uygulaması gerçekleştiri-
lebilir. Özellikle endüstri kuruluşlarının arıtma tesisi 
kurması ve gerekli şekilde işletmesini teşvik etmek 
amacıyla, kullanım suyu bedelinde indirim ve/veya 
İSKİ’nin üreteceği geri kazanım suyunun kullanılması 
hususunda öncelik ve indirim uygulamaları gerçek-
leştirilebilir. Bu sayede kuruluşların kurmakla mükel-
lef oldukları tesisleri uygun şekilde işletilmesinin önü 
açılarak, evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri ile mev-
cut atıksu kollektörlerinin korunması sağlanabilir. 
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MARMARA DENiZi, MÜSiLAJ ve BURSA

ALiNUR AKTAŞ*

1Ülkemiz; Asya, Avrupa ve Afrika karalarının 
birbirine yaklaştığı, çok eski medeniyetlere beşiklik 
eden bir noktadadır. Coğrafi konumu sebebiyle, 
tarih boyunca siyasi, ekonomik ve kültürel hayatı 
şekillendirici bir rol üstlenmiştir. İnsan yaşamına 
en uygun olan ılıman kuşakta yer alıyoruz. İpek ve 
baharat yollarının kesişme noktasında, tarihî mirası 
zengin, verimli tarım arazilerini bağrında taşıyan 
cennet gibi bir vatanımız var.

Dört denize kıyısı olan tek ülkeyiz. Karadeniz’i, 
ege ve Akdeniz’e bağlayan bir içdeniz olarak bilinen 
Marmara Denizi ise dünya üzerinde tamamı bir ülke 
sınırları içinde kalan tek denizdir. Yaklaşık 240 kilo-
metre uzunluğa, 70 kilometre genişliğe sahip olan 
Marmara Denizi’nde; İzmit, Gemlik, bandırma ve Er-
dek körfezleri bulunuyor.  Marmara denizi kıyılarında; 
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale 
ve Tekirdağ yer almaktadır. Bursa’nın, Marmara De-
nizi’ne olan kıyı uzunluğu 135 kilometredir. Saydığımız 
bu yedi ilin Marmara Denizi çevresinde yaklaşık 25 
milyonluk nüfus yaşamaktadır.

İstanbul boğazı ile karadeniz’e, Çanakkale Bo-
ğazı ile Ege’ye açılan Marmara Denizi, su akışı açı-
sından hareketli bir bölgedir ve farklı canlı türlerine 
ev sahipliği yapmaktadır. Hatta bir geçiş alanı oldu-
ğundan dolayı Marmara’nın fauna ve florasına özgü 
tür sayısı, karadeniz’e göre daha fazladır. 

Marmara Denizi son zamanlarda, İstanbul kıyı-
larında görülmeye başladıktan sonra Yalova, İzmit 
Körfezi, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’nın Gemlik ve 
Mudanya kıyılarını da etkisi altına alan müsilaj sebe-
biyle sık sık gündeme geliyor.

Müsilaj, hemen hemen bütün bitkiler ve bazı 
mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapış-
kan bir maddedir. Müsilaj; biyolojik ve kimyevî bir-
çok sebebin bir araya gelmesiyle oluşmakta, “deniz 
salyası” ismi ile de bilinmektedir. Marmara denizi bir 
iç deniz olduğundan, etrafındaki iklimlerin etkisi al-
tında kalmaktadır. Karadeniz’deki yoğun yağışların 
ve akarsuların etkisi ile tuz oranı düşük olan bu sular, 
Ege’ye geçerken, Ege Denizi’nin tuzlu suları da ça-
*  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

nak kale Boğazı’ndan girerek İstanbul Boğazı’ndan 
karadeniz’e çıkar. 

Bu akıntılar nedeniyle iklim değişikliğinden fazla-
sıyla etkilenmektedir. 

Müsilaj oluşumunda; deniz suyu sıcaklığının iklim 
değişikliğinden dolayı yaklaşık 2,5  artarak ortalama 
sıcaklıkların üzerinde olması, denizdeki kirlilik oranı-
nın artması, denizin durağan olması gibi faktörler 
etkilidir. Birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan 
müsilaj, deniz yaşamını, balıkçılık sektörünü ve turiz-
mi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Marmara Denizi’ne yaklaşık 135 km uzunluğunda 
kıyısı bulunan Bursa’da, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj sorunuy-
la ilgili çalışmalara ivedilikle başlamıştır.  Bu kapsam-
da müsilaj tabakasının temizlenmesi amacıyla gerek 
amfibik gerekse deniz süpürgesi ile temizlik çalışma-
ları yapılmaktadır. Kıyıdan amfibikle, açıklardan da 
deniz süpürgesi ile toplanan atıklar vidanjör vasıta-
sıyla Buski arıtma tesislerine gönderilmektedir.

Hâlihazırda, 10.822 kilometrekare toplam hizmet 
alanı ve 125 adet atık su arıtma tesisi ile Bursa’ya hiz-
met veren Buski, yaptığı çalışmalarla müsilaj sorunu-
nun kaynaklarından biri olan kirliliğin azaltılmasına 
yönelik atık su arıtma tesislerinde günde ortalama 
362.928 metreküp, yılda ise 131.814.464 metreküp su 
arıtmaktadır.  2005 yılında 5216 sayılı Kanun’un yü-
rürlüğe girmesi ile Gemlik Körfezi’nin Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına dâhil olması 
öncesinde bölgedeki altyapı yatırımları ilçe merkez-
lerinde ilçe belediyeleri veya iller bankası, köylerde 
köy hizmetleri veya il özel idaresi eliyle gerçekleşti-
rilmiştir.

2005 yılı itibariyle Gemlik Körfezi çevresindeki 
yerleşimlerin atık suları, körfez içine yayılmış çok 
sayıda noktadan, denizin 100-200 m içine uzanan 
deşarj hatlarıyla ve herhangi bir arıtma işlemi 
uygulanmadan Marmara Denizi’ne verilmekteydi. 

Gemlik ve Küçükkumla›da 1993 yılında inşa edil-
miş ön arıtma tesisleri ve derin deniz deşarjı hatları 
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mevcuttu. 2005 yılı sonrasında öncelikle kanalizas-
yon şebekesi tamamlanarak Gemlik ve Mudanya 
ilçe merkezlerine yeni ön arıtma tesisleri ile derin de-
niz deşarjı hatları inşa edilmiştir.

Gemlik ön arıtma ve derin deniz deşarjı tesisi 2007 
yılında, Mudanya tesisleri 2008 yılında devreye alın-
mıştır. Ön arıtma tesislerinden geçirilmiş atık sular 
gemlik, Mudanya ve Küçükkumla derin deniz deşarjı 
hatları ile denizin 40 metre derinliğine ve Gemlik’te 
1640 metre, Mudanya’da 520 metre, Küçükkumla›da 
500 metre açığa deşarj edilerek sahildeki insan te-
ması en aza indirilmiştir.

2016 yılı nisan ayında inşaat çalışmaları başla-
yan Gemlik, Mudanya, Küçükkumla ve Kurşunlu ileri 
(üçüncül) biyolojik arıtma tesisleri 2018 yılı haziran ayı 
itibariyle devreye alındı. 

İleri biyolojik atık su arıtma tesisleri dere, göl ve 
deniz gibi alıcı ortamlarda alg patlamaları müsilaj 
gibi kötü sonuçlara neden olan azot ve fosfor gibi 
besin elementlerinin atık sudan %85-90 oranında 
arıtılmasını sağlayabilmektedir. 

Bu bağlamda 4 yeni ileri arıtma tesisi ile Gemlik 
Körfezi’ne ulaşan yaklaşık 52.000 m3/gün atık su, arı-
tılarak denize deşarj edilmektedir.

İleri arıtma tesislerinin devreye girmesiyle Gemlik 
Körfezi’ndeki ön arıtma tesisleri devre dışı bırakılarak 
ileri biyolojik arıtma tesislerine atık su ileten pompa 
istasyonlarına dönüştürülmüştür. 

Gemlik’te terfi hattı uzunluğu 4000 metre, Mu-
danya’da 3250 metre, Küçükkumla›da 1500 metre-
dir. Gemlik Körfezi’nde devreye alınmış olan 4 atık 
su arıtma tesisinde arıtılan atık sular, ileri biyolojik 
prosesler ile arıtıldıktan sonra Gemlik’te Karsak Çayı, 
Mudanya’da Çiftlik Dere, Küçükkumla›da Büyük-
kumla Deresi, Kurşunlu’da Engürücük Dere’ye deşarj 
kriterlerini sağlamaktadır. Ancak tesislerin çıkış su-
ları sayılan dereler/yüzey sularına verilmeden derin 
deniz deşarj hatlarına bağlanarak denizin 40 metre 
derinliğine deşarj edilmesi sağlanmaktadır.

Denize deşarj noktasında en büyük potansi-
yel, yüzde 70 civarında, nüfusundan ve mevkiinden 
dolayı İstanbul’a aittir. Bursa büyükşehir belediyesi 
olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getir-
mek anlamında son 4-5 yıl zarfında 400 milyon liralık 
yatırım yaptık. Orhangazi ve İznik yatırımlarımız ise 
ihale aşamasında. Bu iki yatırım bir buçuk yıl içinde 
devreye girdiğinde evsel atıklarla ilgili bir sorunumuz 
kalmayacak.  Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın isteği üzerine üç adet vakumlu aracımızı İstan-
bul’a gönderdik. Aracımız İstanbul’da salya temizliği 
ile ilgili hizmet vermektedir. 

Ayrıca bursa büyükşehir belediyesi olarak bir 
çevre felaketi olan müsilaj sorununa hem çözüm 
bulmak hem de oluşan müsilajı ekonomiye kazan-
dırmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi’yle birlikte 
çalışmalara başladık. Konuya ilişkin yapılan istişare 
toplantılarında, müsilajın ekonomiye kazandırılması 
ile ilgili yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ma-
saya yatırıldı ve buna göre bir yol haritası çıkarıldı. 

Bu doğrultuda bursa büyükşehir belediyesi çevre 
koruma ve kontrol dairesi başkanlığı koordinasyo-
nunda çevre ve şehircilik il müdürlüğü, bursa çev-
re mühendisleri odası, Türkiye sağlıklı kentler birliği, 
bursa büyükşehir belediyesi park ve bahçeler da-
iresi başkanlığı, bursa teknik üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi ve Buski’den temsilcilerin katılımıyla bir 
komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon tarafından; 
müsilaj oluşumuna etki eden faktörlerin belirlenerek 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve “Bursa Deniz Kir-
liliğinin Önlenmesi Eylem Planı”nın hazırlanması he-
deflenmektedir. Biz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
“Marmara Denizi Eylem Planı”nın Uygulanmasına 
İlişkin Genelgenin” ardından Marmara Denizi’ne kıyısı 
olan bütün illerde olduğu gibi sahillerimizde müsilaj 
seferberliği başlattık. Tabii konu, denizin yüzeyinin 
temizlenmesiyle kapanacak bir konu değil. Bu işin 
denizin altını da etkileyen boyutlarını unutmamak 
lazım. Dolayısıyla 22 maddelik acil eylem planı, sa-
dece bugünleri değil, gelecek 3 yılı öngören bir proje. 

Proje tamamlandığında Marmara Denizi temiz-
lenecek ve insanımız gönül rahatlığıyla denize de gi-
rebilecek, balığını da tutabilecek…

Kısacası, Marmara Denizi hepimizin bir değeri. İs-
tanbul belki bu noktada nüfusu ve ölçeği itibariyle 
en fazla deşarj yapan illerden bir tanesi ama buraya 
kıyısı olan her bir şehrimizin üzerine düşen sorumlu-
lukları var. Sorunlarla yüzleşmemek için hem kurum-
larımızın hem vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle 
hareket etmesi gerekiyor.  Biz, yeşilin ve mavinin her 
tonunun görülebildiği Bursa’mızı daha güzel yarınla-
ra taşımak için, tarım arazilerimizi korumak, orman 
varlığımızı arttırmak, suyumuzu sağlıklı kullanabil-
mek, deniz kıyılarımızı ve sahillerimizi temiz bir şekil-
de yarınlara bırakmak için yaşadığımız çevreye karşı 
duyarlı olma noktasında azami gayret gösteriyoruz. 
Şehrimize duyduğumuz saygı ve sevgi ile Bursa’mızın 
her geçen gün daha nitelikli bir bölge hâline gelmesi 
için faaliyetlerimize devam ediyoruz.  Ben bu vesi-
leyle, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak 
için tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda duyarlı 
olmaya davet ediyorum.
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TÜRKiYE’NiN PARLAYAN YILDIZI

YÜCEL YILMAZ*

1Günümüzde artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. 
Bu nedenle dünya ligindeki konumunu güçlendir-
meye odaklanan şehirlerin yerelleşme eğilimleri de 
artmıştır. Farklılıklarını ortaya koyarak yaşam stan-
dartlarını yükseltmek ve rekabet üstünlüğü elde 
etmek için yeni stratejiler geliştiren şehirler, turizm 
ve seyahat alanında da benzer bir anlayışı benim-
semiş ve sonucunda kent turizmi kavramı ön plana 
çıkmıştır. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde turizm 
odaklı kalkınmanın en önemli aktörlerinden birisi 
haline gelen şehirler, kendilerine özgü farklılıklarıyla 
dünyaca kabul görülen bir destinasyon oluşturma 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Balıkesir; doğasıyla, termaliyle, deniziyle, kültür 
ve sanatıyla, yöresel lezzetleriyle, antik kentleriyle 
çok ciddi bir potansiyele sahip. Bizler, her ilçesinin 
kendine has unsurlarıyla ön plana çıktığı ve özgün 
imajıyla dünyaca kabul gördüğü bir şehir hedefiyle 
20 ilçemizin tüm varlıklarına sahip çıkma, geliştirme 
ve dünyaya tanıtma gayreti içerisindeyiz. Ülkemiz-
de tarım ve hayvancılık dendiğinde akla ilk gelen 
illerden birisi olan şehrimizin turizm sektöründe de 
zirvede olabilmesi için “Marka Şehir Balıkesir” proje-
sini hayata geçirdik. Balıkesir olarak güç birliği yap-
tığımız projeyle şehrimizin değerlerini daha güçlü 
bir şekilde tanıtarak turizm ekonomisine dönüştü-
rüyoruz. 

Etiyle, peyniriyle, zeytin ve zeytinyağıyla lezzetin 
de başkentidir; bu tür yöresel lezzetlerimizi tanıta-
cak ve tüm yönleriyle geliştirecek yatırımları da ön-
celiklerimiz arasına aldık. Hazırlamış olduğumuz “50 
Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı ile şehrimiz, peynirde 
dünyanın en iyisi unvanını aldı. Bunun yanı sıra coğ-
rafi işaretle tescillenen Balıkesir Kuzu Eti üretiminin 
yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kalitesinin korun-
masını amacıyla birçok ilçemize Balıkesir Kuzusu 

*  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Damızlık Merkezleri kurduk. 

Şehrimizi özgün imajıyla ön plana çıkarmak için 
kırsalımızın kimliğini güçlendiriyor, bu bölgelerdeki 
yaşamı; tarımsal faaliyetleri ve doğal kaynakları 
dikkate alarak birbirinden farklı yaşam biçimi 
alternatifleri sunan yerler haline getiriyoruz. Kırsalı 
birer çekim merkezi haline getirmek amacıyla bal 
ormanı, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri başta 
olmak üzere çok farklı yatırım ve destekleri hayata 
geçiriyoruz. 

Mitolojide İda Dağı olarak anılan Kazdağları; 
eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra yüzyıllardır şifa 
aranan bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bilim otoritele-
rince “Önemli Bitki Alanı” statüsüne alınan ve doğal 
bir ecza deposu olduğu tescillenen “Kazdağları’nın 
Şifalı Bitkileri”ni ve kullanım kültürünü tespit ederek 
kayıt altına aldık. 

Sahillerinde 36 mavi bayrağın dalgalandığı, 
yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan Balı-
kesir, kıyı turizmi noktasında da ülkemizin en önemli 
merkezlerinden birisi. Büyükşehir Belediyesi olarak 
291 kilometrelik sahil şeridini baştan aşağı yeniliyor, 
birer cazibe merkezi haline getiriyoruz. Türkiye’nin 
en önemli dalış noktalarına ev sahipliği yapan ken-
timize Sualtı Müzesi kazandırıyoruz. Sahip olduğu-
muz tarihi ve kültürel zenginliği, Marmara Ada’mızın 
meşhur mermerlerinden yapılacak heykellerle an-
latacak olan Sualtı Müzesi, tamamlandığında yur-
tiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı 
bir yolculuğa çıkaracak.

Antik çağlardan başlayarak Roma, Bizans, Sel-
çuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na ev sahipliği yapan bu nedenle zengin bir tarih 
mirasına sahip olan şehrimizde; Antandros, Kyzikos, 
Daskyleion, Adramytteion antik kentlerinde devam 
eden kazı çalışmalarına Büyükşehir olarak destek 
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veriyoruz. Toprak altında kalmış köklü tarihi gün 
yüzüne çıkaracak ve kültür turizmine kazandıra-
cak çalışmalara olan desteklerimizin yanı sıra tarihi 
yapıları restore ederek yeniden kente kazandırıyor, 
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşları-
mızın kullanımına açıyoruz. Tarihi kent merkezlerin-
de yaptığımız sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla 
turizm hareketliliğini artırmayı hedeflerken günü-
müzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları 
süsleyen tescilli çeşmelerimizi de Büyükşehir olarak 
restore ediyoruz. 

Karesioğulları Beyliği’nin merkezi ve Kuvayi Mil-
liye hareketinin başladığı Balıkesir; temiz ve güvenli 

sahilleri, oksijen deposu Kaz Dağları, jeotermal kay-
nakları, arkeolojik unsurları ve yöresel lezzetleriyle 
herkesin beklentisini karşılayabilecek bir şehir. Şehir 
olarak sahip olduğumuz tüm bu zenginliklerimi-
zi bütüncül bir yaklaşımla ele alıp, 20 ilçemizde de 
gezilip görülmesi gereken muazzam değerler oldu-
ğunu tüm dünyaya anlatma gayreti içerisindeyiz. 

Ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı günümüzde 
Balıkesir›in de özgün kimliğiyle bu yarışta yer 
alması için topyekûn bir gayret içerisindeyiz. Tüm 
şehri kapsayan, katılımcı bir anlayışla ortaya 
koyduğumuz yol haritamızla Balıkesir’i vazgeçilmez 
bir turizm destinasyonu yapacak adımları atıyoruz.
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BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi OLARAK
HEM DEPREM HEM SALGINLA MÜCADELE ETTiK

SELAHATTiN GÜRKAN*

1İlimiz, 24 Ocak 2020 yılında merkez üssü Elâzığ 
Sivrice olan 6.8 ölçeğinde bir deprem yaşadı. Aka-
binde de Covid 19 salgını gibi bütün dünyayı etkile-
yen ve binlerce insanın ölümüne neden olan aman-
sız bir virüsle karşı karşıya kaldık. Malatya Büyükşehir 
Belediyesi olarak hem deprem sonrası hem de salgın 
süresince yoğun bir çalışma içerisine girerek vatan-
daşlarımızın bu iki süreci en az zararla atlatmaları 
için büyük bir gayret ve çaba sarf ettik. 

24 Ocak 2020 yılında yaşanan ve Elâzığ depre-
minde İlimizin Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi 
ve Yeşilyurt ilçelerimizde ciddi anlamda etkilendi. 
AFAD ekipleriyle birlikte Büyükşehir Belediyemize ait 
arama kurtarma ekiplerimizde deprem bölgelerine 
hareket ederek yıkılan evlerin altında kalan canların 
kurtarılması için cansiperane bir çalışma örneği ser-
gilenmiş ve vatandaşların yaralarının sarılması için 
çalışmalar başlatılmıştır. Gece saat 23.00 itibariyle 
enkaz altında hiçbir canlı kalmamıştır. 

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 5 ilçe-
mizde toplam 5000 personelimiz tarafından, 1100 
iş makinası ile deprem bölgelerinde hizmet verildi.  
Depremin hemen ardından, Büyükşehir Belediye-
mize ait tüm sosyal tesislerimiz, market şubelerimiz, 
zabıta karakollarımız, otogarlar, semt konakları, spor 
salonları ve konferans salonlarının kapıları açılarak, 
gece boyunca vatandaşlarımızın kullanımına sunul-
du. Depremden ciddi şekilde etkilenen bölgelerde 20 
bin vatandaşımıza günlük çorba, yemek, çay ve su 
ikramı yapıldı. 

Ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşanmama-
sı amacıyla yol ekiplerimiz tarafından yollarda gerek-
li önlemler alınırken, yol güzergâhı boyunca sürücüleri 
bilgilendirici uyarı levhalama çalışmaları yapıldı. MOTAŞ 
*  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

tarafından ücretsiz taşıma hizmeti verildi. Evleri hasar 
gören vatandaşlarımızın kalacakları yaklaşık 40.000 
metrekare geçici çadır alanları çok kısa süre içeri-
sinde hazırlanarak, altyapı çalışmaları tamamlandı. 
60.000 metrekare konteyner alanının zemin ve alt 
yapı çalışmaları da yine ekiplerimiz tarafından ha-
zırlanarak, konteynerlerin kurulumu sağlandı.

Deprem hemen akabinde yapılan bu çalışmala-
rımızın yanında Büyükşehir Belediyemiz tarafından, 
deprem felaketinin yaşandığı 24 Ocak tarihinden 
sonra oluşan hasarlı binalar yıkılarak enkazları kal-
dırıldı. Malatya olarak daha depremin yaralarını 
sarmaya başlamış olduğumuz bir dönemde, bu kez 
de tüm dünya ile birlikte ülkemizin de ciddi anlam-
da etkilendiği covid 19 salgını ile karşı karşıya kaldık. 
Ancak, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak salgının 
ilk emareleri diğer ülkelerde görülmeye başladığı an-
dan itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili kurumların belirle-
miş oldukları tedbirleri zaten almaya başlamış idik. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerile-
rimizin Covid 19 salgınından en az şekilde etkilenmesi 
için hijyen çalışmalarına büyük önem verdik. Vatan-
daşlarımızın sağlıklı bir ortamda güven içerisinde 
yaşamalarını, seyahat etmelerini ihtiyaçlarını kar-
şılamaları için gerekli bütün tedbirleri alarak bir bir 
hayata geçirdik. Pandemi ile ilgili almış olduğumuz 
tedbirler kapsamında;   

Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araç-
larımızın günlük dezenfekte edilmesi çalışmalarına 
hız verdik. Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduk-
ları alanlarda (Resmî kurumlar, Otobüs Durakları, Alış 
Veriş Merkezleri, Parklar, Camiler, Cem Evleri, Hava 
Alanı, Otogar, Tren İstasyonu gibi…) ilimizde ve ilçe-
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lerimizdeki tüm cadde ve sokaklar belirli periyotlarla 
ilaçlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi. 

Mezarlık İşleri Şube Müdürlüğü’nde, Covid-19’dan 
vefat edenler için ayrı bir cenaze yıkama yeri ve ce-
naze namazı kılma yeri yapıldı. 17 adet yeni cenaze 
nakil aracı alınıp, personel sayısı artırıldı. Salgının yük-
seliş göstereceği dönemler ön görülerek, çadır, hijyen 
malzemeleri, iş makineleri ve defin malzemeleri faz-
lasıyla tedarik edildi. Salgının pik yaptığı dönemlerde 
gerek normal ölümler gerekse de Covid-19 ölümleri 
cenaze törenleri, nakilleri aksamadan tüm işlemler 
yerine getirildi. Böylelikle olası daha büyük afetlere ön 
hazırlık yapılmış olundu.

İlk vakanın ülkemizde tespit edilmesinden sonra 
Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki tüm etkinlikleri 
erteleme kararı aldık. Virüsün yayılımını düşük seviyede 
tutmaya gayret gösterdik.  Sosyal Tesislerimizin 
faaliyetlerini geçici olarak durdurduk.

Başkanlık Makamı olarak yazılı bir genelge olma-
masına rağmen 12 yaşından küçük çocuğu olan ka-
dın çalışanlarımıza; engelli, hamile, kronik rahatsızlığı 
olan ve 60 yaş üstü çalışanlarımızı o dönemde idari 
izine ayırdık. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık, İçişleri ile Çev-
re ve Şehircilik Bakanlıklarımız tarafından yayınlanan 
genelgeler, ayrıca Valilik Makamının aldığı kararlar 
doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ve uygu-
lanmasına azami önem verdik.

Belediyemiz toplu taşıma araçlarının yanı sıra ti-
cari taksi ve servis araçlarının da dezenfekte edilmesi 
için çalışmalar gerçekleştirdik. Belediye otobüslerinin 
tamamına ve şehrin gerekli olan yerlerine yine dezen-
fekte kitleri bırakarak, vatandaşların hijyenine dikkat 
etmeleri sağlandı. Tüm toplu taşıma araçlarında sos-
yal mesafe kurallarına uyulması için gerekli tedbirleri 
alarak yolcu sayılarını azaltıp, sefer sayılarını artırdık. 
Ayrıca Sağlık çalışanlarının Belediyemiz toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağladık.  
Toplu taşıma araçlarımızda 65 yaş üstü vatandaşlara 
verilen ücretsiz hizmeti geçici süreliğine askıya aldık. 
Belediyemiz ve bağlı tüm birimlerin girişlerine dezen-
fekte jeller bırakarak çalışanlarımızın giriş ve çıkışlarda 
hijyen kurallarına uymalarını sağladık. 

Toplu olarak bulunulan alanlarda sosyal mesa-
fenin korunması amacıyla zemin çizim çalışmala-
rı yaptık.  Belediyemiz Zabıta personellerinin yanı 
sıra iştiraklerimizden ESENLİK, MEGSAŞ, MOTAŞ ve 
BELSOS bünyesinde VEFA TİMLERİ oluşturarak, sokağa 
çıkamayan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının 
karşılanmasını sağladık. Hafta sonu ilan edilen 
sokağa çıkma yasakları nedeniyle MEGSAŞ Ekmek 
Fabrikamızda günlük 125 bin ekmeği, talepte bulunan 
vatandaşlarımızın evlerine ulaştırdık. 

İlk günden itibaren ilgili bakanlıklarımızla koordineli 

bir şekilde salgınla mücadele konusunda alınacak 
tedbirler ile ilgili Belediyemiz reklam alanlarında 
tanıtım çalışmaları gerçekleştirirken, salgınla 
mücadele ile ilgili tanıtım video ve vtr’leri hazırlayarak 
tüm sosyal medya hesaplarımızda yayınladık. Sal-
gın kapsamında ülkemizde ve ilimizde vaka sayıları-
nın artması ile birlikte ilk etapta Kadın Kültür ve Spor 
Merkezimiz kurum içi ihtiyacı karşılamak adına maske 
üretim merkezi haline getirilerek, önce personelimi-
ze maske temin ettik. Semt Konaklarımızdaki eğitim 
gören öğrencilerimize, online eğitim verilerek, eğitim 
süreçlerinin devamı sağlandı. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan ile yaptığımız görüşme sırasında  “Malatya bir 
tekstil kentidir” deyince, Malatya’nın maske üretim 
noktasında bir merkez haline getirilmesi için gerek-
li çalışmalarımızı tamamlayarak, Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan 13 firma ile mutabakat sağladık. 
Kumaşları Büyükşehir Belediyesi olarak tarafımızdan 
karşılanan toplam 10 milyonun üzerinde maskenin 
üretimi ve dağıtımı gerçekleştirildi. 

Salgın sürecinde sıkıntıya düşen ve zor zamanlar 
geçiren esnafımıza destek olmak amacıyla Beledi-
yemiz kiracılarının kira borçlarının ertelenmesiyle ilgili 
olarak Meclis kararı aldık. Milli Eğitim Bakanlığı EBA 
uygulamasına destek vermek amacı ile Belediyemiz 
sosyal tesislerinde görevli öğretmenlerimiz tarafından 
verilen kurslar ile ilgili çekilen konu anlatımı videolar 
Youtube’dan yayınlayarak öğrencilerin kullanımına 
sunduk.   Salgınla birlikte temizlik ve hijyenin konula-
rında vatandaşlarımızın temizlik malzemelerinde her-
hangi bir sıkıntı yaşamaması için ESENLİK şirketimiz 
bünyesinde hizmet veren KİMYA FABRİKASININ üretim 
kapasitesini artırdık. Depolarımızda yeterli stok olma-
sına dikkat ederek gerekli tedbirleri önceden aldık.  
Büyükşehir Belediyemize bağlı olarak yaşlılarımıza 
hizmet vermekte olan Vefa Konağımıza kayıtlı yaşlı-
larımız ile Engelliler Merkezimize kayıtlı engelli vatan-
daşlarımızı her gün arayarak, talep ve isteklerini karşı-
layarak evde kalmalarını sağladık. 

Bu çalışmalarımızın yanında özellikle trafikte seyir 
halinde olan sürücülerimizin dikkatini çekmek adına 
sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışık yandığı zaman 
‘Evde Kal’ yazısı ile farkındalık oluşturmaya çalıştık. 

Salgınla mücadele noktasında almış olduğumuz 
tedbirlerin olumlu yansımalarını görmek bizleri ziyade-
siyle memnun etmiştir. Temennimiz ve dileğimiz odur ki 
aşılama çalışmalarında maksimum seviyelere ulaşıl-
ması ile birlikte ülkemiz ve dünya bu salgın belasından 
kurtulacaktır. Salgın sırasında Hakkın rahmetine kavu-
şanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler-
ken hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum.
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PANDEMi SÜRECiNDE ŞAHiNBEY

MEHMET TAHMAZOĞLU*

1Doğup büyüdüğüm Şahinbey’imize, Gazian-
tep’e hizmet etmek en büyük hedeflerimden biriydi 
idi ve bu çerçevede de özellikle sivil toplum hare-
ketleri ile insanımıza, şehrimize hizmet etmeye ça-
lışıyordum. 2009 Yılında Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile Şahinbey Bele-
diye Başkanlığına seçildim. İnsana hizmet noktasın-
da çok daha fazla imkâna sahiptim. Seçim telaşını 
atlattıktan sonra görevimin başına geçmek için hiz-
met binasına geldiğimde bana kendisini saray ami-
ri olarak tanıtan bir kişi ile karşılaştım, buranın saray 
değil bir hizmet binası olduğunu söyleyip görevimin 
ilk günü birçok şeyin değişmesi gerektiğini anladım. 
Cumhurbaşkanımızın: ’BELEDİYE İŞİ AŞK İŞİDİR’’ 
düsturu ile gece gündüz demeden çalışmaya baş-
ladım. Kafamdaki projelerin uygulanması nokta-
sında heyecanım artıyordu ki o dönemdeki bilanço 
tarafıma sunulduğunda çok şaşırmıştım. Evet bele-
diye başkanıydım ama kurumlara ve işçisine borcu 
olan bir belediye başkanıydım.

Hayatım boyunca hiç kimseye borcu olmayan 
birisi olarak belediye başkanlığımın ilk dönemleri-
nin bir rüya olması için çok dua etmiştim. Ancak acı 
bir tablo ile karşı karşıyaydım. Öncelikle Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)  ‘İşçinin Ücretini 
Alın Teri Kurumadan Ödeyiniz’ hadisini örnek alarak 
önce işçilere olan borçları daha sonra kurumlara 
olan borçları kapattık. Borçlu devraldığımız 
belediyenin halka hizmet edebilmesi için yeni 
projeler üretmemiz gerekiyordu.

Belediyecilik anlayışı Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanı olduğu 
dönemde evrim geçirmiş sadece yol ve kaldırım 

*  Şahinbey Belediye Başkanı

yapan belediyecilik anlayışından çıkmıştı. Kendime 
rol model aldığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve önderliğinde sade-
ce yol ve kaldırım yapan bir belediye olarak değil 
vatandaşın yaşamına dokunan hizmet anlayışı ile 
projeler üretmeye başladık. 

Ekibimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda il-
çenin en büyük sorunu olan çarpık yapılaşma ko-
nusuna çare bulmamız gerektiğini düşündük. Şehrin 
ve İlçe’nin 40 yıllık rüyası olan Özdemirbey Cadde-
si’ni iki etap halinde 2 şeritten 6 şeritte çıkararak, 
şehrin trafiğine nefes aldırdık. Ardından Yeşilvadi 
Bulvarı, Özdemirbey 2. Etap derken boşalttığımız 
eski garajlar alanını yıkarak Boğaziçi Bulvarını yap-
tık ve İnönü Caddesini rahatlattık.  Bugün ilçenin 18 
bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. 
Şehrin sorunlarından birisi olan konut sorunu ve ta-
lebi karşısında sosyal belediyecilik anlayışı ile yola 
çıkarak konut hayali dahi olmayan vatandaşlara ev 
sahibi yapalım diyerek, ilk olarak 300 evler konutla-
rını yapıp çok cüzi peşinat ve taksitlerle vatandaş-
larımızı ev sahibi yaptık. Bugün baktığımızda 5.055 
dar gelirli ailemizi kira öder gibi hatta kiradan daha 
ucuza ödeme koşulları ile ev sahibi yaptık.

Onların evlerine misafir olup bir bardak çaylarını 
içerken onları yüzündeki mutluluk çekilen yorgun-
luğun ve çilenin yükünü ortadan kaldırıyor. Vatan-
daşımızın derdi bizim derdimiz diyerek hep düşünüp 
onların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. 

Göreve başladığımız yıllardaki ilk projelerimiz-
den Hoş Geldin Bebek Projesi ile Şahinbey ilçesinde 
dünyaya gelen bebeklerin evlerinde ziyaret edil-
mesi annelere çocuk eğitimi ve sağlığı konusunda 
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bilgilendirme yapılması için ekip kurduk. Yapılan zi-
yaretlerde 132.815 bebek evinde ziyaret edip hedi-
yeler verilirken anneler çocuk büyütme konusunda 
bilinçlendiriliyor.  Sadece doğumda değil vatan-
daşların acılarında da yanında olmalıydık. Sadece 
çadır ve masa sandalye ile değil daha farklı şey-
lerle onların yanında olmalıyız diyerek 280 adet 
bay-bayan taziye evi yatık. Taziyelerinde ilk gün 
yemek, çay, şeker su gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Tüm 
bu hizmetler karşısında vatandaşlarda AK Parti hü-
kümetinin belediyecilik anlayışını daha yakından 
görmeye başladı. Belediyeyi sadece asfalt ve yol 
için düşünen vatandaşın beklentileri de değişmeye 
başladı. Bizlerde onların yaşamlarını nasıl kolaylaş-
tırabiliriz diyerek daha fazla çalışmaya başladık. 
Öğrencilerin, hanım kardeşlerimizin ve eşlerinin 
faydalandığı kısacası 7’den 77’ye her yaş grubunun 
kendi için bir şeyler bulduğu 198 sosyal tesis ve 
gençlik merkezi yaptık. Buraya gençler sadece ders 
çalışmak için gelmiyor. Spor yapabiliyor, gitar, saz 
gibi enstrümanların kurslarına gelerek zamanlarını 
daha faydalı değerlendirebiliyorlar. Sadece gençler 
ve öğrenciler mi? Tabi ki hayır hanım kardeşlerimiz 
mefruşat kurslarına ve el beceri kurslarına gelerek 
hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de 
zamanlarını daha faydalı değerlendiriyorlar. Baylar 
ise tesislerdeki spor merkezlerine gelerek sağlıklı 
yaşam için kendilerine zaman ayırabiliyorlar. 130 
ayrı branş ta hizmet veren tesislerimizden bu zaman 
kadar 807.930 vatandaşımız faydalandı ki bu bizler 
için mutluluk verici bir olay. Ancak bir yerde gözden 
kaçırdığımız bir olay vardı. Geleceğimize yön vere-
cek gençlerimize yönelmemiz gerekiyordu.

Hangi alanda olursa olsun en büyük yatırım in-
sana yapılan yatırımdır. Bu anlamda Asım Nesli de-
diğimiz neslin yetişmesi için neler yapabiliriz diye 
düşünerek ürettiğimiz ve beni en çok mutlu eden 
projelerden olan Çanakkale seferlerini başlattık. 
Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi ile Ça-
nakkale’nin 100. Yıl etkinliklerinde öğrencilerimizi 
ecdatları ile buluşturduk. Gençlerimiz o şehit top-
raklarını görerek ülkeleri, bayrağı ve milleti için daha 
fedakarca çalışmaları gerektiğini anlatmaya çalış-
tık. Baktığımızda 2015 yılında başlattığımız proje ile 
bugüne kadar 104.649 öğrencimizi ve vatandaşımı-
zı günü birlik Uçakla Çanakkale’ye götürmüşüz. 

Gençlerimiz için bu yeterli miydi? Tatbiki ol-
mazdı zaman hızla geçiyordu. Şu gün olmuş onlar 
için ne yapsak az diye düşünüyorum. Spor ayak-
kabısından, kaynak kitaba, beslenme kanından 
boyama setine, bisikletten, tablete, ödüllü kitap 
okuma yarışmalarıyla Umre’ye, ve Bosna Her-
sek’e gönderdik. 5 okul yaprak Milli eğitime dev-

rettik. Baktığımızda eğitime birçok alan da yap-
tığımız yatırımın bedeli 1.304.310.044 TL’yi buldu. 
Bulunduğunuz her yerin her işin hakkını sonuna 
kadar vermeniz gerekiyor. Sadece ben koltuğa 
oturayım gerisi nasıl olursa olsun mantığı ve an-
layışı ile çalışmak bana göre hiçbir zaman olma-
dı. Bu kadar insan size oy vermiş ve size güven-
mişse o kadar kişinin vebali sizin boynunuzadır. 
İlçemiz kırsal kesimin çok olduğu daha çok 
işçi kesiminin bulunduğu bir alan. Bu anlamda 
baktığımızda ihtiyaç sahibi vatandaşımızda 
oldukça fazla belediyemize bağlı sosyal tesisimizde 
ve aş evimizde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve 
sosyal marketimizden faydalanma imkanı sunduk. 
Vatandaşlarımız markete gelerek gayet rahat bir 
şekilde gıdadan giyime her türlü ihtiyacını karşıla-
yabiliyorlar. 

Bu arada Evlilik Okulu Projemizi de anlatma-
dan geçemeyeceğim. Sağlam toplum sağlam aile 
yapısıyla ortaya çıkar. Evlilik Okulu projemizle yeni 
evlenen çiftlere evliliğin dini, sağlık ve hukuk boyu-
tunda eğitimler veriyoruz. Çiftlerin böylece birbirine 
saygısı ve güveni arttığı gibi yeni evlenecek çiftlere 
çamaşır makinası evli çiftlere ise çay veya kahve seti 
hediye ediyoruz. Ayrıca evlenecek olan ve imkânı 
olmayan çiftlere çeyiz seti hediye ediyoruz. Benim 
için önemli olan projelerden birisi de çiftçilerimize 
verdiğimiz destekler. Üreten bir toplum olmalıyız. 
Tarım ve hayvancılığı desteklemeliyiz. Bu  anlamda 
Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüz ile ortak projeler üre-
terek çiftçilerimize buğday-arpa tohumu, gübre, 
zeytin-fıstık fidanı, meyve-sebze fidesi, silajlık mısır, 
yonca, mercimek İtalyan çimi dağıttık. Sadece çift-
çileri değil hayvan yetiştiricilerine de destek çıkalım 
dedik. Hayvan yetiştiricilerimize 3.656 adet küçük ve 
büyükbaş hayvan dağıtımının yansıra hayvan yemi, 
süt sağım makinası ve arılı kovan dağıttık.

Tüm bunları neden anlatıyorum derseniz bele-
diyecilik anlayışında yaşanan değişimin ve beklen-
tilerdeki değişimler için. Kırsalda dahi vatandaşla-
rımız bugün park değil halı saha ve yüzme havuzu 
istiyorlar. Buna köylerimizde dahil, park ve yol konu-
sunu çoktan aştık ki bu zaman kadar 635 park ya-
pıp 3.612.911 adet fidan dikimi gerçekleştirerek yeşil 
alan miktarını 15 katına çıkarttık.

Bu arada geri dönüşüm çalışmalarını da es geç-
meyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncü-
lüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan 
“Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilçemizde geri dönü-
şüm çalışmaları yaptık. İlçemizin belirli noktalarına 
Bankam Atık noktaları kurarak hem şehir hem ülke 
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ekonomisine katkı sağlıyoruz. Özellikle çöpe atılan 
fakat aslında çöp olmayan geri dönüşümle yeniden 
ekonomiye kazandıracağımız plastikleri, cam şişele-
ri, teneke kutuları, kartonları ve kâğıtları Bankam Atık 
noktalarımızda topluyoruz. Bu konuda vatandaş-
larımızı teşvik etmek için çeşitli hediyeler veriyoruz. 
Tabi bu çalışmaları yaptığımız sırada hiç hesapta 
olmayan ve tüm dünyada dengeleri alt üst eden 
pandemi dönemini yaşadık. Hiç birimizin daha ön-
ceden tecrübe etmediği ne yapacağımızı bileme-
diğimiz bir döngünün içerisine girdik. 

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması adına 
onların yanında olduğumuzu hissettiren ve onların 
sağlığını gözettiğimizi gösteren çalışmalar yaptık. 
Sık kullanılan alanları dezenfekte ile çalışmalara 
başladık. Ardından maske, mesafe ve hijyen ko-
nusunda bilgilendirmeler yaptık. Süreç ilerledikçe 
ihtiyaçlar daha da ağırlaşmaya ve yoğunlaşmaya 
başladı. Bu süreçte çalışma arkadaşlarımla birlikte 
vatandaşlarımızın yükünü nasıl hafifletebiliriz diye-
rek, esnafımıza, vatandaşımıza ve öğrencilerimize 
nakdi ve ayni yardımlarda bulunduk. 

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren sos-
yal marketimizin aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza 48.000.000 TL’lik nakdi, 40.000.000 
TL’lik ayni yardım yapılırken, 3.700 adet market 
kartı, yetim ailelerimize ise 4.000.000 TL’lik nak-
di yardımda bulunduk. Yine ihtiyaç sahibi ailelere 
19.500.000 TL’lik 111.000 adet gıda paketi, 2.393.476 
TL’lik dezenfektan dağıtımı yaptık. Bir Osmanlı ge-
leneği olan zimem defteri uygulaması ile bakkala, 

fırına borcu olan 7.020 ailemizin 708.627 TL’lik bor-
cunu ödedik. Geleceğimizin teminatı olan öğrenci-
lerimize 92.885.800 TL’lik tablet, ayakkabı, boyama 
seti ve kitap dağıtımı gerçekleştirdik. 

Pandemi döneminde iş yerleri kapanan esnafı-
mıza Mart-Aralık 2020 yılı ve Mayıs 2021 tarihinde 
toplamda 16.188.000 TL’lik nakdi destek sağladık. 
Bu süreçte kursları kapanan usta öğreticilerine, dü-
ğün salonu çalışanlarına, ramazan davulcularına 
ve iş yeri kapanan esnafın yanında çalışan işçilere 
2.696.500 TL’lik nakdi yardımda bulunduk. Vatan-
daşımızın acısı acımızdır diyerek eşlerini kovid salgı-
nından dolayı kaybeden vatandaşlarımıza ve SYDV 
tarafından belirlenen 15.395 ailemize 23.916.000 
TL’lik nakdi destekte bulunduk. 

Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan filasyon 
ekiplerine 948.000 TL’lik araç desteği ve bu süreçte 
gece gündüz demeden omuz omuza çalıştığımız 
mesai arkadaşlarımıza 7.244.849 TL’lik nakdi des-
tekte bulunduk. Bu yardımların bize şu an ki maliyeti 
282.245.072 TL. Halkımıza helali hoş olsun.

Burada anlattıklarım hizmetlerimizin bir kısmı. 
Detaylara ve diğer hizmetlere girecek olursak ne 
bu derginin sayfaları nede zaman yeter. Ancak ne 
yapıyorsak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önderliğinde ve desteği ile vatandaşı-
mız için yapıyoruz. Rabbim bizlere sağlık, sıhhat ve 
imkân verdiği sürece vatandaşımız için gece-gün-
düz çalışmaya devam edeceğiz. 
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AKILLI ŞEHiR
AKILLI ÇEVRE

Dr. ŞADi YAZICI*

1Bilim ve ürünü teknolojinin hızlı ilerleyişi ve geli-
şen kavram ile uygulamalar şimdi yeni bir konsepti 
önümüze getiriyor: 

Bir önceki yazımızda değindiğimiz “Akıllı Şehirler”..

Peki, Akıllı Şehirlerden ne kastediliyor, bundan ne 
anlamalıyız ve dahası amaç ne olmalıdır? Bu soru-
lar çok önemli. Öncelikle şunu vurgulamamız lazım; 
buradaki asıl amaç tüm kaynakların ve altyapının 
etkili ve ergonomik şekilde yönetimidir. Buna bağ-
lı olarak çevreye saygılı daha yeşil bir çevre, akıllı 
enerji yönetimi, bireye yönelik uygulamalarla yöne-
tişim (katılımcı) ve akıllı yönetişim anlayışından yola 
çıkarak, ulaşımdan sağlığa varıncaya kadar bireyi 
veya toplumu ilgilendiren uygulamalarla daha ka-
liteli yaşam koşullarını sağlamasıdır. Tüm bu tanım-
ların anlatmak istediği ortak kavramlardan yola çı-
kıldığında, akıllı kentlerin;

• Kaynakların etkin ve daha akıllıca kullanıldığı,
• Maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan uygula-

maların yer aldığı,
• Yaşam kalitesinin yüksek olduğu,
• Sağlık uygulamalarının bireye kadar indiği,
• Çevre kirliliğinin az olduğu,
• çevreye duyarlı enerji üretilmesi ve kullanıldığı,
• bilinçli olarak hem trafik hem de karbon emis-

yonu için, toplu taşımaya önem verildiği,
• Karbon salınımının düşük olduğu,
• Nötralize etmek için o2 kaynağı yeşilin çok ol-

duğu ya da artırıldığı,
• Kentlilerin kent hakkındaki kararlara katılımının 

yüksek olduğu şehirler olarak öne çıktığı görülmektedir.
Bu yazım da tüm bu bileşenlerden, Akıllı Çevre 

konusunu ele alacağız.
*  Tuzla Belediye Başkanı

Akıllı şehirler için olmazsa olmaz bir bileşen de 
akıllı çevre’dir. Akıllı çevre çalışması yoksa ise hayatın 
kalitesi düşer. Akıllı çevre; bireysel değil toplumsal dü-
şünen, yani sadece yaptığıyla kendi alacağı sonuçla-
rı düşünenlerin değil, erdemli bir davranışla, geleceği 
düşünerek her aldığına, harcadığına ya da attığına 
dikkat eden birey ve toplumların başardığı gerçek-
leştirdiği bir akıllı şehir bileşenidir. İnsana verdiği de-
ğeri pekiştirmek için insanın ihtiyaç duyduğu çevreye, 
ekolojiye, bitki ve hayvanlar dahil tüm türlere duyulan 
saygının bir göstergesidir. Batı lisanıyla, çağdaş ya da 
modern insanın en önemli kriterlerinden biridir.

Özetle, Akıllı çevre, gelişmiş toplumların ya da 
daha net bir ifadeyle düşüncesini geliştirebilmiş ve 
geleceği görebilen insanların hassasiyeti ile şekille-
nen bir akıllı şehir bileşenidir.

Akıllı çevre, şehrine kıymet veren, her şeyin o 
şehirdeki insanlara ait olduğu bilinciyle her bireyin 
soluduğu havayı ve tüm yaşam alanlarıyla beraber 
çevreye zarar vermeden bir yaşam standardı düşü-
nen yöneticilerin dikkate alması gereken, akıllı şehir 
bileşenidir.

Tabi ki Akıllı çevre, bilimsel düşünce ve uygula-
maların ortaya koyduğu çözüm yöntemlerini düşü-
nen hızlı ve pratik yaklaşımlarla hayata geçirilebile-
cek bir akıllı şehir bileşenidir.

Şimdi genel hatlarıyla bu akıllı şehir uygulamasını, 
bilimsel temeliyle birlikte hayatımızdaki yerini 
birlikte değerlendirelim:

Internet ile şekillenen akıllı şehirlerde, tüm nes-
nelerdeki sensörlerden alınan veriler,

(Havadan, sudan, nemden veya ölçülebilen 
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çevreyle ilgili tüm veriler, vs) komünikasyon  altyapısı 
ile bir bulut yada özel server ile depolanıyor ve açık 
veriyle de gerek bireysel yada gruplar ama genel-
likle toplumun tamamını ilgilendiren uygulamalar 
için işlenen bu verilerle gerçekleştirilen uygulamalar 
aracılığıyla hem şehrin daha iyi yönetimini sağla-
nırken hem de insan hayatını daha kolaylaştırıyor.

 Burada bir parantez açacak olursak, şehrin verisi 
ya da big datası önemli. Biriken verilerin açık kaynak 
koduyla, sadece kamuda değil herkesle paylaşılma-
sı, gelecek vizyonu açısından önemli. Bu çevre için 
değil aslında gelecekte tek başına ele alına bilecek 
bir konu. Konumuza akıllı çevreye dönelim.

Küresel büyüme ve artan nüfusla birlikte ekolojik 
kaynakların hızla tüketilmesi sonucunda önümüze 
birçok sorun çıkmaktadır.

Akıllı çevre uygulamalarına dünya örneklerine 
bakarsak, Barselona, Viyana, Londra, Singapur, 
Kopenhag gibi şehirler başta olmak üzere dünya-
da pek çok şehirde, karbon ayak izini azaltmak ve 
sürdürülebilirliği sağlamak için yapılan yatırımlar ve 
dijital uygulamalar, bu şehirlere “akıllı şehir” kimli-
ğini kazandırıyor. Hindistan, Güney Kore, Çin gibi 
ülkelerde ise sıfırdan inşa edilen ve altyapısı sayısal 
network ile oluşturulmuş, kaynakları etkin kullan-
maya odaklı akıllı şehir tasarımları sıfır karbon tüke-
timi yönünde çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

Akıllı çevre (smart environment) temelde; orga-
nik atıklardan veya inorganik atıklardan yada gü-
neş rüzgar, deniz dalgası, deniz dibindeki su akıntısı 
dahil alternatif ve yenilenebilir enerji elde edilmesi, 
tüketilen enerji fosil yakıtlarla salınıma neden olan 
co2 kadar o2 üretebilecek ağaç dikme dahil bir çok 
aktiviteyle karbon nötr şehirler kurulması , ürettik-
lerimiz dahil tükettiğimiz en basit bir ürünün dahil 
en yakından ve fosil yakıt kullanmadan veya pet-
rokimya ürünü olmayan malzeme kullanılması ile 
sıfır karbon salınımı yada belli bir oranda azaltmayı 
hedef alınması, daha az tüketim ile yaşam idame-
si veya üretim oluştururken, enerjinin verimliğinde 
bilinçli toplum oluşturmaya çalışılması yani akıllı 
şebekeler, veya mikro şebekeler ve de akıllı sayaç-
lar ile hayatı direk ciğerlerimizde hissettiren yaşam 
kalitesini hızlı düşüren hava kirliliğini izleme sistem-
leri kurulması, yaşam alanlarının düzenlenmesinde 
ve barındığımız evlerde çevre dostu kendi arıtması 
olan güneş ışığından fazla yararlanan, yağmursuyu 
biriktiren, güneş veya rüzgar enerjisi alabilen bina-
lar yapılması ve kent planlaması demektir.

 Vatandaşı yönlendiren şekilde olmasıdır. Verimli 
enerji, verimli akıllı sokak aydınlatmaları, ilk basa-
makta evde ayrımlaşmaya başlayan katı atık yö-
netimi, küresel boyut alan su sorununa yerel destek 

için akıllı su yönetim ve drenaj sistemleri ile evsel ve 
sanayi atıkları için özel spesifik arıtmalar kurulmalı-
dır. Evsel atıkların ayrımlaştırılması ve biyolojik atık-
ların toplanması ile arıtılması kaynaklar ve denizler 
için çok önemli çözümleri kapsamaktadır. 

Son günlerde gördüğümüz müsilaj olayı da as-
lında biyolojik arıtma ile çözülebileceğini ve sayısının 
artırılması gerektiğini bilmeliyiz. Müsilaj için ne kadar 
çok sebep sayılacak olsa da özellikle sanayi atıkları 
için kimyasal arıtmalar ve evsel atıklar ya da organik 
atıklar için biyolojik arıtmalar kurulması akıllı çevreyle 
günümüzde amaçlanan hedefler olmalıdır.

Birde teknoloji ile birlikte ekolojinin bir devşir-
mesi şeklinde ya da sentezi sayabileceğimiz eko-
lojik-teknolojik kentler kavramı var. Eko-teknolojik 
kentler ki akıllı şehir uygulamaları aslında bilim ve 
ürünü teknoloji ile doğal çevreye destek anlamında 
bu kavramı doldurmaktadır.

Ekolojik şehir veya eko-şehir (eco-city) kavramı 
ise çevresel sorunları önceleyen yeni belediyecilik 
konseptlerinden biridir. Genel olarak eko-şehir kav-
ramı, şehri ekolojik temellerle doğaya uygun olarak 
yeniden dizayn etmeyi veya iyileştirmeyi planla-
maktadır. Eko-şehir’de asıl amaç akıllı şehirlerde 
olduğu gibi yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler kur-
maktır. Eko-şehir konseptine göre doğa insanlığın 
müdahil olmadığı şartlar altında kendi dengesini 
korumaktadır. Bu denge ise şehirlerin oldukça kala-
balıklaşması ve doğanın tahrip edilerek yeni yerle-
şim alanlarının kurulmasıyla sarsılmaktadır. Bu nok-
tada söz konusu yaklaşım, doğayla birlikte gelişen 
yaşam alanlarının oluşturulmasını ve doğayla barı-
şık bir şehrin kurulmasını amaçlamaktadır.

Bu açıklama dahilindeki eko-şehir projesinin 
bazı hedefleri şu şekilde sıralanabilir: • Şehirlerin 
çevre üzerindeki etkisinin azaltılması

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
• En düşük düzeyde atık üretimi
• Geri dönüşümlü malzeme kullanımı
• Ekolojik ayak izinin en aza indirgenmesi
Eko-şehir çok ideal ve fabrika ayarlarına dön-

meyi hedeflemesiyle mükemmel. Ama gerçekçi 
olmak gerekirse, özellikle nüfusu 10 milyon ve üstü 
nüfusa sahip, hektar başına yaşayan insan sayısı 
yüksek, yoğun şehirlerde zor bir hedef. Fakat diğer 
bütün şehirlerin bu kavramla aslında şehrimize for-
mat atmaktan bahsedebiliriz. Ama ne kadar müm-
kün? Olabildiğince yapılabilmelidir… Gelecek için 
fedakârlık yapmak gerekirse burda tam bir toplum-
sal fedakârlık gerektirir.

Akıllı çevrenin en önemli konularından biri,
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Ekolojik ayak izini en aza indirgemek ve karbon 
nötr şehirler oluşturmak:

Günümüzde yaşanan iklim değişiklikleri üze-
rindeki en büyük etken, karbon salınımlarıdır. İklim 
değişikliğinin kilit noktası, dünya üzerindeki ülkelerin 
oluşturduğu karbon salınımıdır.

Ekolojik ayak izi ile gelecek nesillere sürdürüle-
bilir bir çevre bırakabilme düşüncesi açığa çıka-
rılmakta ve bunu sağlamak için de gerekli çözüm 
yolları aranmaktadır. Gelecek nesillere yaşanabilir 
bir çevre bırakma noktasında, zehirli gaz salınımını 
azaltacak çevre dostu inovatif teknolojilere ve bu 
teknolojileri ortaya çıkartacak Ar-Ge faaliyetlerine 
ihtiyaç vardır. Enerji alanında yürütülecek Ar-Ge fa-
aliyetleri sayesinde ekolojik ayak izinin azaltılması 
mümkün olabilecektir. Yani karbon dioksit salınımını 
azaltmak, havaya salınan karbondioksit miktarını 
azaltmak. Hesaplanan hedef dünyada kişi başına 
yıllık 1 ton altına indirmek.

Karbon Emisyonu: Karbon emisyonu, doğada 
oluşan karbonun atmosfere salınmasını ifade eder. 
Karbon emisyonu, çoğunlukla insan kaynaklı faa-
liyetlerin bir sonucudur. Enerjide insan, hayvan ve 
rüzgâr sonrasında, buhar ve içten yanmalı motor-
ların gelişmesiyle birlikte, petrol ürünlerinin artma-
sıyla, karbondioksit salımının artması kimyasalların 
ve üretim aşamalarının da artması da eklenince, 
atmosferdeki sera gazı yoğunluğu artış göstermiştir. 
Atmosfere salınan bu gazlar, dünyanın ortalama sı-
caklığının artmasına sebep olmaktadır. Günümüzde 
küresel ısınmada tam bunu kastediyor. Küresel ısın-
ma deyince sakın sadece ısı artışı algılanmamalı. 
Atmosferde totalde 1-2 derece artış hesaplansa 
da bunun yerel ya da lokalize yansımaları; mevsim 
normallerinin üstünde ya da altında seyreden hava 
sıcaklığıdır. Bir yıllık yağış miktarınca bir gecede yağı-
şın olması, mevsim anormallikleri, vs durumlardır.

Özellikle Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar 
olan süreçte insanların çevreye dikkat etmemesi so-
nucu, Küresel ısınma olmak üzere biyolojik çeşitliliğin 
yani flora ve faunanın değişmesi ile türlerin yok olması, 
azalması, ozon tabakasının incelmesi ile zararlı ışınlara 
maruz kalınması ve kuraklıkla gelen su kaynaklarının 
kuruması, ya da mevsim normallerinin üstünde veya 
altında seyreden hava sıcaklıkları gibi birçok çevresel 
sorunu beraberinde getirmiştir. Çözüm; daha hassas 
insanlar, yöneticiler ve akıllı çevre yönetimi..

Dünya genelinde Vahşi çevre katliamı maale-
sef devam ediyor. Tüketim alışkanlıkları ve kalıpları-
nın devam etmesi durumunda gelecekten o kadar 
umut kesildi ki, Elon Mask gibi fizikçiler “Başka geze-
gen bulmak zorundayız, aksi taktirde türümüz son 
bulacak.” söyleriyle, yaşamak için ileride bir başka 

gezegene (Mars’a) ihtiyaç duyulacağını haykırıyor-
lar. Aslında, marsa gitmek için harcanan para çevre 
yatırımlarına dönüştürülse, planlanan Mars koloni-
sinin masrafının binde biriyle dünya daha iyi hale 
getirilebilir. Bu tespiti yapmadan geçemedim. 

Katkı sağlamak yoksa o sadece ileride gösteri-
len hedef olsa da amaç bilim ve teknoloji geliştir-
mek. Konumuza dönelim.

Karbon salınımını kişi başına 1 tonun altına düşü-
rüp bu kötü gidişin önlenememesi durumunda çok 
daha kötü sonuçların bizleri beklediği unutulma-
malıdır. Susuzluk, buzulların erimesi, deniz seviyele-
rinin yükselmesi, kuraklık, insan sağlığının bozulması, 
hayvan (fauna) nesillerinin tükenmesi, bitki (flora) 
türlerinin yok olması gibi...

Bunun bilincinde olan yöneticiler, küresel ölçek-
te karbon salınımlarını azaltma ve sıfırlama ama-
cıyla “karbon nötr olma” yolunda adımlar atmaya 
başlamışlardır. Karbon nötr bir ülke ya da şehir veya 
ilçe olmak, bu tüketim toplumunda ütopik görünse 
de hiç de yabana atılmamalıdır. Bizler, daha ger-
çekçi yaklaşımlarla en azından 1. ve 2. ayak izine 
dikkat ederek belli miktarda azaltma hedefleri be-
lirleyerek daha sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam 
için çalışmak zorundayız.

Dünyada pek çok ülkede bu yönde çalışmalar 
mevcut. Şehrin yönetimi için belediyelerde bu konu-
larda birçok çalışma yürütülmektedir. Örneğin dün-
yanın yeşil şehirlerinden biri olan Kopenhag, karbon 
salınımı konusunda önemli kentlerden biridir. Kopen-
hag, bisikletli ulaşım tercihi, evsel atık ayrıştırması ve 
enerji verimli yaşam tarzı ile örnek bir şehirdir.

İstanbul Tuzla ilçesinde Birleşmiş Milletler Çevre 
Örgütü ile yaptığımız projeyle tedarik zincirimiz da-
hil sağladığımız tüm hizmetlerin kurumsal karbon 
ayak izini hesaplayarak kaynakların doğru tüketil-
mesi, sürdürülebilir olması ve 1. ve 2. karbon ayak izi-
ni azaltma doğrultusunda hedefler oluşturduk.

Sonuç olarak şehirlerin geleceği “akıllı şehir” ile 
şekillenecektir. Akıllı çevre bileşeni ise hayatımız için 
çok önemli bir faktör haline gelecektir. Yeni nesil 
kentler, akıllı şehir ve akıllı çevre üzerinden hizmet-
lerine ağırlık vereceklerdir. Akıllı şehirlerde en büyük 
katkıyı bilgi iletişim teknolojileri sağlayacaktır. Bu-
nun farkında olan ve mevcut teknolojiyi bu amaçla 
en iyi şekilde değerlendirip kullanabilen yönetici-
ler, geleceği planlamada büyük sorumluluk sahibi 
olacaklardır. Bu yöneticilere büyük iş ve sorumluluk 
düşmektedir. Bu amaçla hepimiz bilimsel metot ve 
yöntemlerle akıllı şehir bileşenleri için elimizdeki tüm 
imkanları kullanarak ne gerekiyorsa yapmalıyız.
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PANDEMi SÜRECi ve SONRASINDA
ARNAVUTKÖY

A.HAŞiM BALTACI*

1Yerel yönetimler, ülke sınırları içinde değişik bü-
yüklükte yerleşimlerde yaşayan insanların kolektif 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş kurum-
lardır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yerel yönetim-
leri kamu niteliğinde kuruluşlar olarak tanımlayarak 
“il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları, gene kanunda göste-
rilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 
kamu tüzel kişiler” olduğunu ifade etmektedir (Md 
127). Yine aynı maddede mahalli idarelerin kuruluş 
ve görevleri ile yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak düzenlenmesine vurgu yapılmıştır.

Kentleşme ile birlikte, yerel yönetimlerin öne-
mi ve işlevleri giderek artmaya başlamıştır. Çünkü 
“kent” toplum sağlığının ana belirleyici unsurların-
dan biri haline gelmeye başlamıştır. Belediyeler, bir-
çok hizmet kollarında farklı türlerde hizmetler yü-
rütmektedirler. Bu hizmet kollarından bir tanesi de 
toplum sağlığının korunmasına yönelik olan faali-
yetlerdir. Belediyeler toplum sağlığının korunması-
nı kimi zaman çevre hizmetlerinin doğru bir şekilde 
yerine getirilmesi ile sağlarken kimi zaman da yasal 
sınırları içinde yer alan vatandaşların, kurum ve ku-
ruluşların sosyo-ekonomik sorunlarının çözümüne 
destek vererek toplum sağlığının korunmasına do-
laylı olarak katkıda bulunur.

Pandemi (Covid-19) süreci dünya sağlık siste-
minin kendisini test etmesine imkan sağlarken bir 
yandan da yerel yönetimlerin toplumsal vakalara 
karşın hazırlık-uygulama ve sonuç alma noktaların-
da alt yapılarının durumunu da ortaya çıkarmıştır. 

*  Arnavutköy Belediye Başkanı

Özellikle sosyal belediyeciliğin geldiği noktanın 
test edildiği bu süreçte belediyelerimizin son 25 yıl-
da bu hizmetlerde geldiği noktayı bize göstermiştir.

Arnavutköy Belediyesi’nin pandemi döneminde 
gerçekleştirdiği faaliyetler İstanbul da son 25 yılda 
sosyal belediyecilik kavramının geldiği noktayı gös-
termesi açısından önemlidir. Belediyeler son dö-
nemde sadece şehrin fiziksel yapısı ile ilgilenen ya-
pıdan çıkarak şehirde insanların sosyal faaliyetlerini 
önceleyen bir bakış açısına geçmiştir. Bunun sonu-
cu olarak belediye yatırımları içinde sosyo-kültürel 
yatırımlar çoğu zaman fiziksel-altyapı yatırımları-
nın önüne geçmiştir. Arnavutköy İlçesinin pandemi 
döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler iyi sosyal be-
lediyecilik faaliyetleri açısından örnek oluştururken, 
aynı zamanda devam eden süreçte belediyeler 
için de doğru uygulama örnekleri oluşturması açı-
sından da önemlidir. Hazırlanan çalışmamın birinci 
bölümünde Pandemi sürecinde Arnavutköy Beledi-
yesinin farklı hizmet alanlarındaki çalışmalarına yer 
verilirken, çalışmanın ikinci bölümünde ise pandemi 
sonrasında Yerel yönetim faaliyetleri ve sosyal ha-
yat açısından olası değişimlere yönelik senaryolar 
değerlendirilmiştir.

1-PANDEMİ DÖNEMİ FALİYETLERİ

Temizlik Faaliyetleri

Ülkemizde halk sağlığı çalışmalarının temel 
kanunu olarak kabul edilen 1583 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 18-20. Maddeleri ile, il özel 
idareleri ve belediyelerin sağlık ile ilgili görev ve 
sorumluluklarını tanımlanmıştır. 
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Kanunun 20. Maddesine göre belediyelerin 
bulaşıcı hastalıklarla mücadele faaliyetlerine 
yardım etmesi ve ortak alanlarda vatandaşların 
sağlığına zarar verebilecek etkenlerin 
ortadan kaldırılması görevleri bulunmaktadır. 
Kanunun 23 ila 28. Maddelerinde ise bulaşıcı has-
talıkların kontrolü için önemli araçlardan biri olan 
umumi hıfzıssıhha kurulları tanımlanmıştır. Yerel yö-
netim ve yapıların, hizmet bölgelerindeki bulaşıcı 
hastalık kontrolü çalışmalarına katılımın en önemli 
araçlarından biri bu kurullardır. 

Umumi Hıfzıssıhha Yasası’na göre hıfzıs-
sıhha kurulları, illerde vali ilçelerde kaymaka-
mın başkanlığında oluşturulan, yereldeki halk 
sağlığı konularını gündeme alan kurullardır. 
Arnavutköy Belediyesi’nin başta temizlik hizmetle-
ri olmak üzere pandemi dönemindeki faaliyetleri-
nin temelini, Umumi Hıfzıssıhha kurullarında alınan 
kararların, belediyenin düzenli yaptığı faaliyetlerle 
birleştirilerek sahada uygulanması oluşturmaktadır. 
Bilindiği üzere pandemi döneminin en etkin müca-
dele şekli temizlik olmuştur. Kişisel temizlik ile birlikte 
çevresel temizlik pandemiye karşı verilen mücade-
lenin başarıya ulaşabilmesinde belirleyici etmenle-
rinden olmuştur.

Arnavutköy Belediyesi pandeminin ülkemiz-
de görülmesinden itibaren gerekli özellikle te-
mizlik faaliyetleri için hazırlığı yaparak etkin bir 
mücadele içinde yer almıştır. Temizlik faaliyetle-
ri çevresel ve bireysel olarak iki koldan yürütüle-
rek pandeminin yayılması önlenmeye çalışmıştır. 
Pandemi döneminde çevresel temizlik faaliyetleri 
için 2 adet 10 tonluk su tankerinin arkasına monte 
edilen püskürtme aparatları vasıtasıyla, su tanker-
leri dezenfeksiyon aracına dönüştürülmüş, İlçenin 
tüm sokaklarında düzenlik olarak dezenfeksiyon iş-
lemi yapılmıştır. Bu süreçte Yaklaşık yaklaşık 76.000 
defa cadde ve sokak dezenfeksiyon işlemi yapılmış-
tır. Bu ilçedeki her cadde veya sokağın belli aralık-
larla en az 20 defa dezenfeksiyon işlemine tabi tu-
tulduğunu göstermektedir.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı analar-
dan biri olan park alanları özel dezenfeksiyon iş-
lemlerine tabi tutulmuştur. İlçedeki park ve meydan 
alanlarının tamamı ile bu alanlarda kullanılan kent 
mobilyaları günlük olarak dezenfekte edilerek ço-
cukların ve yetişkinlerin bu alanları sağlıklı bir şekilde 
kullanmaları hedeflenmiştir.

Temizlik faaliyeti mekânların dış alanla-
rı ile sınırlı tutulmamıştır.  İlçemizdeki kamu-
sal hizmet veren kuruluşlar ile bankalar, ec-

zaneler gibi vatandaşlarımıza hizmet veren 
kurumların tamamı;bazı toplu ulaşım araçları ile 
salgın hastalığa yakalanmış kişilerin yaşam ve kulla-
nım alanları belirli periyotlarda dezenfekte edilerek 
pandemi ile etkin bir mücadele gerçekleştirilmiştir. 
Arnavutköy Belediyesi ile diğer kamu kurumlarının 
personellerine ve vatandaşlarımıza doğrudan de-
zenfeksiyon malzemesi ve maske desteği sağlan-
mıştır.

Sosyal Yardım Faaliyetler

Pandemi sürecinin yerel yönetimler-
de test ettiği temel alanlardan biri sos-
yal belediyecilik hizmetleri olmuştur. Arna-
vutköy Belediyesi güçlü sosyal hizmetler alt 
yapısının ortaya çıkardığı avantajlar ile pandemi sü-
recinde etkin bir sosyal hizmet faaliyeti yürütmüştür. 
Arnavutköy Belediyesi tarafından önceden plan-
lanmış olan ayni ve nakdi yardım harcamalarına 
ilave olarak pandemi sürecinde mağduriyet ya-
şayan vatandaşlarımıza yönelik nakdi yardımlar 
yapılmıştır. Pandemi nedeni ile ekonomik sıkıntı 
yaşayan yaklaşık 1000 aileye 1000’lik nakdî yardım 
yapılmıştır.  

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardım Marketi 
(ASYAM) tarafından hak sahibi ailelere ASYAMKART 
yoluyla her ay düzenli olarak, bedelsiz alışveriş im-
kânı sunulmaktadır. Bu kapsamda pandemi sü-
recinde de 9.200 aile ,aylık 250  limitli ASYAMKART 
hizmetinden yararlanmıştır.

Düzenli olarak ASYAMKART kullanıcıla-
rı dışında sosyal yardım desteğine ihtiyaç du-
yan yaklaşık 20.000 vatandaşımıza 250  
limitli,tek kullanımlık sosyal yardım kartları dağı-
tılarak ilçedeki anlaşmalı marketlerden ve AS-
YAM’dan ihtiyaçlarını temin etmeleri sağlanmıştır. 
Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak pandemi süre-
cinden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek uygula-
ması, ev de bakım hizmeti, karantina sürecinde olan 
vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanması gibi uy-
gulamalar etkin bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bilgi ve Teknoloji Faaliyetleri

Pandemi süreci bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin 
günlük hayattaki önemini artırmıştır. İş hayatında 
uzaktan çalışma modeli daha fazla uygulamaya 
konulmaya başlanmıştır. Ayrıca birçok işlemin uzak-
tan yapılabilmesine yönelik alt yapıların kurulması 
hızlandırılmış ve kişilerin yerinde birçok işi yerine ge-
tirmesi sağlanmıştır.
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Arnavutköy Belediyesi Ulusal Kalkınma planla-
rına uygun olarak Akıllı Şehircilik faaliyetlerinin yü-
rütüldüğü bir belediyedir. Güçlü teknolojik alt yapısı 
sayesinde pandemi sürecinde hizmetlerinin tama-
mını uzaktan verilebilecek hale getirerek vatan-
daşların belediyeye hiçbir şekilde uğramasına ge-
rek kalmadan işlemlerini yapmaları sağlanmıştır. 
E-devlet üzerinden verilen hizmet sayısı 16 adet iken, 
Arnavutköy Belediyesi tarafından 22 hizmet uzaktan 
kullanıma açılmıştır. www.turkiye.gov.tr üzerinden 
toplamda 34 adet hizmeti sunacak şekilde planlama 
yapılmıştır.

Eğitim ve Kültür Faaliyetleri

Yaşanan salgın sürecinin etkisi nedeniyle birçok 
alanda yüz yüze eğitim ve kültürel çalışmalar yapıla-
mamıştır. Ancak Belediyenin eğitim merkezlerinden 
yararlanan öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerine 
destek verilemeye devam edilmiştir. Salgın nedeni ile 
ara verilen eğitim faaliyetlerine, internet üzerinden 
YouTube kanalı açılarak devam edilmiştir. Eksik ko-
nuların anlatıldığı, tüm dersleri kapsayan 74 ders an-
latım videosu çekilmiş ve video derslere sorulan so-
rulara doğru cevap veren öğrencilerimize hediyeler 
verilmiştir. Video dersler ile birlikte öğrencilere on-li-
ne deneme sınavları yapılarak başarıları ölçülmüştür. 
Öğrencilerin on-line olarak eğitim gördüğü bu sü-
reçte Arnavutköy belediyesi tarafından 5.000 öğ-
renciye 5 GB İnternet ve imkânsızlıktan dolayı on-li-
ne derslere katılamayan 1000’e yakın öğrenciye de 
tablet hediye edilmiştir.

Yine Pandemi döneminde Arnavutköy Belediyesi 
mevcut kütüphanelerindeki kaynakların kullanıcıla-
rına ulaşması için dijital kitap uygulamasını geniş-
leterek, kişilerin uzaktan,isteği esere veya kaynağa 
ulaşmasını sağlamıştır.

Sağlık Kurumları Ve Diğer Kurumlara Lojistik 
Destek Faaliyetleri

Arnavutköy Belediyesi pandemi ile mücadelenin 
bir bütün olarak yapılması gerekliliğine uygun olarak 
çalışmalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda pande-
mi mücadelesinin baş aktörü konumundaki sağlık 
kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara destek vermiştir. 
Özellikle hastanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin,-
başta temizlik ve dezenfeksiyon olmak üzere ihtiyaç-
ları giderilmiş ve sağlık çalışanlarımıza da çalışma-
larında kullanabilecekleri bir kısım araçlar verilmiştir. 
Filyasyon çalışmaları pandemi sürecinin en önem-

li çalışmalarından olmuştur. Arnavutköy Belediyesi 
dönemsel olarak 20 civarında aracını ihtiyaç du-
yulan personeliyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 
tahsis ederek çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesine destek olmuştur.

Belediyenin Kurumsal Yapısına Yönelik Tedbirler

Belediyeler, iştirakleri ile birlikte önemli sayıda ki-
şiyi istihdam eden kurumlar niteliğindedir. Belediye 
hizmetlerinin sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütül-
mesi de bu kişilerin yine sağlıklı bir şekilde görevle-
rini yerine getirmesine bağlıdır. Yukarı belirtilen fa-
aliyetlerin tamamına yakını Arnavutköy Belediyesi 
personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 
pandemi sürecinde Arnavutköy Belediyesi hem va-
tandaşları korumak hem de kendi personelini ko-
rumak adına birçok çalışma yapmıştır. Tüm hizmet 
binalarında mesafeyi esas alan düzenlemeler, vücut 
ısısı ölçümleri, personele yönelik tarama testleri bun-
lardan bazılarıdır.

Vatandaşların bizzat gelmesini gerektiren be-
lediyenin bir kısım hizmetlerinde randevu sistemine 
geçilerek hizmet birimlerinde yoğunluğun oluşması 
önlenmiştir. Ayrıca genelgelere uygun olarak hizmet 
birimlerinde uzaktan ve esnek çalışma sistemine 
geçilmiş ve personele gerekli dijital alt yapı hazır-
lanarak işlerini uzaktan sürdürmeleri sağlanmıştır. 
Belediye personeline hizmet veren hizmet ve servis 
araçlarına alınan kararlar gereği mesafe ve hijyeni 
esas alan gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Yasal Faaliyetler (Meclis Kararlarıi İle
Yapılan Düzenlemeler)

Pandemi sürecinde yapılan çalışmaların yasal 
bir zemine oturtulması ve merkezi idare tarafından 
alınan kararların yerelde uygulanabilmesi için Ar-
navutköy Belediye Meclisi’nde gerekli kararlar alın-
mış,özelikle belediyeye ait gayrimenkuller üzerindeki  
kiracıları süreç boyunca kiradan muaf tutacak dü-
zenlemeler yapılmıştır.

 
2-PANDEMİ SONRASI OLASI
FAALİYET SENARYOLARI

 
Dijital Belediyecilik Ve Akıllı Şehircilik

COVID-19 salgını herkesi dijital dönüşü-
me yönlendiren ve bu süreci hızlandıran bir du-
rum ortaya çıkarmıştır. Bu durum tüm kurum-
ların gelecek dönemde teknoloji yatırımlarını 
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artırması ve buna uygun personel yetiştirme-
si veya istihdam etmesi anlamına gelecektir. 
Belediyeler,kamu kurumları içinde kişilerle en fazla 
temasın gerçekleştiği alanlar olması nedeniyle diji-
tal hizmete dayalı alt yapılarını en hızlı şekilde geliş-
tirmeleri gereken kurumlardır. 

Hizmetin dijital olarak verilebilmesi hem vatan-
daşı hem de kurum çalışanını koruyucu bir durum-
dur. Pandemi belediyelerin bu konuda durumlarını 
göstermesi açısından önemlidir. Eksiklerin tamam-
lanması ve mümkün olan tüm hizmetlerin uzaktan 
erişime açılması benzer olumsuzlukların yaşanması-
nın önüne geçecektir. Burada özellikle henüz bu ko-
nuda altyapısını oluşturmamış belediyelerin destek-
lenmesi çok önemlidir.

Akıllı şehirciliğe geçişin artık kaçınılmaz bir ge-
reklilik olduğu kendisini göstermiştir. Belediyeler 
çalışmalarını akıllı şehircilik kriterlerine göre değer-
lendirmeli ve tüm çalışmalarını buna göre organize 
etmelidir. Çünkü pandemide önlem olarak ortaya 
koyduğumuz çözümler akıllı şehirciliğin uygulamala-
rından başka bir şey değildir.

Personel Yönetim Sisteminde Dönüşüm

Pandemi sürecinde birçok sektör,eskiden çok sı-
cak bakılmayan evden çalışma uygulamasını geçici 
bir çözüm olarak görmek yerine günlük iş hayatının 
bir parçası haline getirmeye başlamıştır.Bu durumun 
kamu sektörü içinde de benzer şekilde değerlen-
dirilmesi kaçınılmazdır. Hizmetlerin dijitalleşmesi ile 
birlikte vatandaşların kurumlara daha az gelecek 
olması, personelin de uzaktan çalışabilmesini kolay-
laştıracaktır.

Ayrıca belediyelerin fiziki yapısı ve bu yapı içinde 
personelin çalışma ortamı dikkatlice incelenmelidir. 
Pandeminin kapalı alanlarda daha fazla yayıldığı 
gerçeğine göre çalışma alanları düzenlenmeli ve 
personele buna uygun bir ortam sunulmalıdır.

Afet Senaryolarına Hazırlık Ve Afet Planlaması

Pandemi doğal afet niteliğindeki bir salgındır. 
Afet planları genelde doğal olaylara göre yapılmak-
tadır. Oysa ki şuana kadar pandemi nedeniyle ha-
yatını kaybeden kişilerin sayısı birçok doğa olayın-
dan kaynaklı kayıpların toplamından daha fazladır. 
Bu süreç afet senaryolarına hazırlık ve afet planla-
masında, salgın hastalık gibi durumların da dikkate 
alınması gerekliliğini ortaya koymuştur.

Mali Kaynakların Yönetim Sistemi

Mali kayanların planlanması ve kullanılmasında 
genelde ön görülen işlere yönelik çalışmalar yapıl-
maktadır. Ancak Pandemi süreci ani ve öngörüleme-
yen bir şekilde ortaya çıkmış ve tüm dünyada ciddi 
ekonomik etkiler oluşturmuştur. Mali Kaynakların 
yönetiminde böyle durumların ortaya çıkabileceği 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle be-
lediye gibi vatandaşa en yakın hizmet birimlerinde, 
olası bir olumsuz senaryoya göre bütçelendirme ya-
pılmalı ve kaynaklar buna göre yönetilmelidir.

Sosyal Hayat ve İletişimde Dönüşüm

Bir toplum içerisinde yaşayan bireylerin toplum-
da gerçekleşen ekonomik, sosyal, kültürel vb. olaylar-
dan, değişimlerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Fikirler, 
inançlar, değerler, alışkanlıklar ve davranışlar hem iyi 
hem de kötü deneyimlerden dolayı gelişmektedir; 
bu anlamda Covid-19 salgınının tüm bunlar üzerinde    
bir etki meydana getireceği aşikardır. Öyle ki; bunun 
en basit örneği olarak market alışverişlerinin ve diğer 
ihtiyaçların internet aracılığıyla karşılanması giderek 
yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir.

Pandeminin psikolojik etkileri de gözardı edilme-
melidir. Hastalıkla mücadeledeki en güçlü korunma 
yöntemlerinin başında gelen sosyal izolasyonun, bi-
reyi aşırı derecede yalnızlaştırdığı düşünülerek sosyal 
çözümler üretilmelidir. 

Bireylerin sosyalleşme süreçlerinin kesintiye uğ-
raması ve buna mukabil evlerde daha fazla geçi-
rilen zamana paralel olarak, bilhassa çocuklarda 
gözlenen teknoloji bağımlılığı da geleceğe dö-
nük olarak endişe veren diğer bir sorun alanıdır. 
Sonuç olarak Pandemi süreci yerel yönetimlerin hiz-
metlerini gerçekleştirirken farklı senaryoları da göz 
önünde bulundurması gerçeğini ortaya koymuş-
tur. Her ne kadar pandemi süreci merkezi idareler 
tarafından koordine edilen bir durum gibi gözükse 
de,alınan kararların uygulanmasında ve sorunla et-
kin mücadelede yerel yönetimler oldukça önemli bir 
yere sahiptir. 

Yaşanan süreç son 25 yılda ortaya konulan sosyal 
belediyecilik anlayışının ne kadar yerinde ve gerekli 
olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
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PANDEMi ve SONRASINDA
ŞEHiR YÖNETiMi

AHMET CiN*

12020 yılı dünya genelinde Covid-19 pan-
demisinin gölgesinde geçen bir yıl olmuştur. 
Covid-19 Aralık 2019’da Çin’de görülen vakalarla 
başlayan o günden bu yana tüm dünya, salgınla 
mücadele sürdürmektedir. Ülkemizde ilk olarak 
11 Mart 2020 tarihinde görülen bu hastalık 
başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere farklı 
alanlarda hizmet veren birçok kamu kurumu 
alarm durumuna geçirerek salgınla mücadele 
konusunda olağanüstü tedbirler alınmıştır. Bu 
konudaki gayretler tüm kamu ve kuruluşlarında 
halen devam etmektedir. Ülkemiz bu anlamda 
etkin önlemleri ve örnek çalışmalarıyla pandemiyi 
en az hasarla atlatan ve süreci başarı ile yürüten 
ülkelerin başında yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun verdiği yetki-
lere dayanarak şehir ölçeğinde, vatandaşlara en 
yakın kurum olarak hizmet sunmakla görevli olan 
belediyelerin rolü ve sorumlulukları salgınlarla mü-
cadele safhasında gün geçtikçe önem kazan-
maktadır. 

Belediyeler hem vatandaşlara sundukları hiz-
metleri aksatmadan iş sürekliliği sağlamalı hem de 
pandemide meydana gelen koşullara uygun çö-
zümler üretmelidir. Bu doğrultuda ülkemizin salgını 
en az kayıpla atlatarak normale dönmesi yönün-
de yapılan çalışmalarına destek olmak en önemli 
önceliğimiz olmuştur.

Salgın koşullarına ve tedbirlere uygun olarak 
hizmetlerin dizayn edilmesini ve sunulmasını yöne-
tim anlayışımızın odağında tutarak yeni iş model-
lerinin üretilmesini ve teknolojiden azami ölçüde 
*  Pendik Belediye Başkanı

istifade edilmesini sağladık. Hükümetimiz politika-
larını ve bakanlıklarımızın çalışmalarını da destek-
leyerek Pendik’te pandemi sürecinin olumsuz etki-
lerini en aza indirmeye gayret gösterdik.

İnsan sağlığı başta olmak üzere ekonomiden 
sosyal yaşamına kadar birçok alanı olumsuz 
etkileyen covid-19 salgının ilçemize etkilerini en 
aza indirmek amacıyla stratejilerimizi belirleyerek 
uygulamaya başladık. 

Sosyal Destek Faaliyet Ağının Genişletilmesi
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Yönelik Sosyal Hiz-

metlerin Devamlılığının Sağlanması
Hijyen ve Temizlik Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
Eğitsel ve Kültürel Gereksinimlerin Karşılanması 
Sağlık Altyapısına Destek Sağlanması
Pandemi Kurallarına Uyum Denetimlerinin Sür-

dürülmesi gibi stratejilerimiz bunlardan bazılarıdır. 
Pandemi döneminde dezavantajlı vatandaş-

larımıza yanında her zamankinden daha fazla 
olmaya yönelik nakit, ayni ve gıda yardım destek-
lerimiz hız kesmenden devam etmiştir. Pandemi 
öncesi yüz yüze sosyal inceleme yapılırken salgın 
döneminde telefon ve e-devlet sistemleri üzerin-
den elde edilen verilerinden faydalanılarak ihti-
yaçlar hızlı bir şekilde tespit edilerek en kısa sürede 
giderilmesi sağlanmıştır. Nakdi yardımlarımızı SMS 
gıda yardımı ile göndererek vatandaşımızın kolay 
ulaşmasına imkan tanınmıştır. Pandemi sürecinin 
beklide en zor dönemi psikolojik alanda yaşanmış-
tır. Bu zor dönemde vatandaşlarımıza destek ol-
mak adına “Psikolojik Destek Hattı” kurularak va-
tandaşlarımıza uzman psikologlarımız tarafından 
hizmet verilmiştir.
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Pandeminin başlamasıyla birlikte uygulan-
maya başlanan kısıtlamaların etkisini azaltmak 
için 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşlarımıza 
ulaşmayı hedefledik. Bu kapsamda alanında bir ilk 
olan ve Avrupa Şehirler Ajansı (EUROCITIES) tara-
fından örnek olarak gösterilen “Vefa Sosyal Destek 
Grubunu” oluşturduk. Bu kapsamda ilçemizde so-
kağa çıkamayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaş-
larımıza Kaymakamlığımız, STK’larımız ve gönüllü 
vatandaşlarımızın desteğiyle alışveriş hizmeti ve 
erzak dağıtımı sağlanarak birlik ve beraberlik an-
lamında örnek bir dayanışma sergilenmiştir. 

Pandemi döneminde en çok etkilenen eğitim 
alanında birçok ailenin hayatına yer uzaktan eği-
tim sistemi girmiştir. Bu dönemde çocuklarımızın 
uzaktan eğitim çalışmalarında derslerinden geri 
kalmaması ve kolayca takip edebilmesi ama-
cıyla “EBA için Tablet Dayanışması” kampanyası 
düzenleyerek tablet dağıtımlarını gerçekleştir-
dik. Evlerinde kalan vatandaşlarımızın daha ka-
liteli zaman geçirmesi sağlamak amacıyla “Evde 
Kal Kampanyası” düzenleyerek vatandaşlarımızın 
evlerine ücretsiz kitap ulaştırdık. Ayrıca keman, 
ipek halı ve piyano gibi farklı branşlarda uzaktan 
eğitim dersleriyle kurslarımız devam ederken  evde 
kalan vatandaşlarımıza moral yönünden destek 
olmak amacıyla da sosyal medya üzerinden farklı 
konseptlerde yarışmalar düzenledik. Gerçekleştir-
diğimiz bu yardım ve dayanışma kampanyalarıyla 
pandemi sürecinde vatandaşına en çok yardım 
yapan ve destek olan belediyeler arasında yerimi-
zi aldık.

Sağlık altyapımızın kaynak ve tesis anlamında 
güçlü olması salgınla mücadelede kritik öneme 
haizdir. Bu noktada analiz ve tespitlerimiz sonucu 
Pendik Devlet Hastanesine Ek Hizmet Binası Yapı-
mı gerçekleştirdik. Bu sayede Pendik Devlet Has-
tanesi Acil Servisine başvuran COVİD-19 şüphelisi 
hastalardan sağlık çalışanlarına ve diğer hastala-
rımıza bulaşıyı engelleme anlamında katkı sağla-
mış olduk. 

Hizmetlerimizi sunmada ve yönlendirmede 
yeni normalin şartları olan maske, mesafe ve te-
mizlik belediyemize yol gösterici olmuştur. Özellikle 
salgının ilk günlerinden bu zamana önemle üstün-
de durulan temizlik kavramını ilçemiz genelinde 
etkin ve sürdürülebilir olarak uygulamaya önem 
verdik. Okullar, camiiler, hastaneler gibi kamu bi-
naları; duraklar, marketler, fırınlar, berberler gibi 
toplu kullanım alanları ve toplu taşıma araçları 

ekiplerimizce rutin aralıklarla dezenfekte edilmiş-
tir. Dezenfeksiyon çalışmalarının etkinliğine katkı 
sağlamak amacıyla katı atık ve geri dönüşüm atı-
ğı toplama hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülmüş 
ve kent temizliğinin devamlılığı sağlanmıştır. Bunun 
yanı sıra temizlik gereksinimlerinin bireysel olarak 
karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza hijyen kolisi yardımları yapılmıştır. 

Pandemi kurallarının etkin olarak işletilmesine 
yönelik yayınlanan genelgelere uygun maske ve 
mesafe denetimleri başta olmak üzere salgın ted-
birlerine riayet edilmesi hususundaki çalışmalar 
çok hızlı ve ektin bir şekilde sürdürülmüştür. Bunun 
yanı sıra mevzuat ve standartlara uygun olarak 
üretilmeyen ve piyasaya sürüldüğünde halkımızın 
sağlığını tehdit edecek kaçak maske ve tıbbi mal-
zemelere mani olunmuştur. 

Kurumsal anlamda da hizmet sunum model-
lerimizi kriz anlarına göz önüne alarak yapılandı-
ran bir yönetim anlayışı sergiledik. Online hizmet 
verme kapasitemizi azami kullanarak yapı dene-
tim, sosyal yardım, imar, beyaz masa başvuruları 
gibi önemli hizmetleri vatandaşlarımız evlerinden 
belediyemize gelmeden sunmaya gayret ettik. 
Belediyemiz yapı kontrol süreçleri (iskan-hakediş 
vb.) dijital platform üzerinden yürüten ve vatan-
daşların online olarak işlemlerini yapabildiği örnek 
kurumlardandır. Aynı zamanda Çağrı Merkezi’miz 
7/24 çalışarak vatandaşlarımızın belediyeye eri-
şiminin kesintisiz ve sürekli olarak sağlanması yö-
nünde önemli gayretler göstermiştir.

Pandemi dönemi proaktif olmayı yani riskleri 
önceden öngörerek tedbirleri almayı ve planla-
mayı önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar-
maktadır. Diğer bir ifadeyle kurumlar, kaos anla-
rında hem rutin faaliyetlerini sürdürecek hem de 
oluşan yeni duruma adapte olarak o anki koşulla-
ra uygun hizmetler sunacak yaklaşımlar belirlemeli 
ve planlamalıdır. Bu noktada kente yönelik pan-
demi ve sonrası koşulları temel alan bir eylem pla-
nının oluşturulması faydalı olacaktır. Pandemi ve 
sonrası dönemlerde sürecin doğru yönetimi adına 
aşağıda belirteceğimiz bazı hizmetler yol gösterici 
olacaktır. 

Belediyelerin inşa edeceği tesis, park vb. yeşil 
alan projelerindeki donatılarda (bekleme koltuk-
ları, banklar, oyun donatıları vb.) sosyal mesafe 
kurallarına uygun tasarım yapılması ve imalat ya-
pılması
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e-dilekçe, e-ruhsat(işyeri, imar-yapı kontrol) 
e-sosyal destek süreçlerinin dijital ortamdan ya-
pılması ve e-devlet entegrasyonunun sağlanması; 
e-tahsilat işlemlerinin yaygınlaştırılması

Uzman personellerden oluşturulan denetim 
ekipleri planlar dahilinde ilçe geneli tüm işletmeler 
ve sosyal alanlarda etkin denetimler gerçekleşti-
rilmesi 

İlçelerdeki kamera kayıt sistemleri artırılması ve 
ilçede kayıt alan sistemlerin yapay zeka mekaniz-
malarıyla (makine öğrenmesi algoritmaları gibi) 
desteklenmesi ile gözlem ve yerinde müdahalenin 
yapılması

Belediyeler bünyesinde 65 yaş üzeri vatandaş-
larımıza hizmet veren birimlerin oluşturulması, vefa 
grubu faaliyetlerine kesintisiz devam edilmesi ve 
gönüllülerin çalışmasına imkan tanıyan (ücret, iaşe 
vb.) düzenlemelerin yapılması 

Belediyelerin kuracağı psikolojik danışma hat-
ları standart hale getirilmesi ve kesintisiz ulaşılabilir 
olması 

Pandemi sürecinde ekonomik zorluklarla karşı-
laşan bireylere sosyal desteğin sağlanmasına ön-
celik verilmesi

Aile - çocuk eğitimleri, robotik ve deney etkin-
likleri kurslar ve atölyeler gerekli teknolojik altyapıyı 

sağlanarak pandemi döneminde moral ve moti-
vasyonu arttırıcı eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyet-
lerin yaygınlaştırılması

Pandemi çalışmalarına yönelik politika oluştur-
ma ve hizmet üretmeye yönelik belediyeler bünye-
sinde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin standart hale 
getirilmesi ve bünyesinde uzman personele yer 
verilmesi

Şehirlerde nüfus yoğunluğu aza indirerek virüs 
riskini azaltmak amacıyla yatay mimari vizyonunu 
uygulanması

Pandemi sürecinde sokak hayvanları ve yaban 
hayvanları dahil olmak üzere besleme, tedavi ve 
ilaçlama hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ile 
doğal hayatın pandemi etkilerinden korunması

Deneyimlerimiz ihtiyaçlara yönelik yerel nitelikli 
çözümler üretmenin, salgınla mücadelede kay-
nakları ve kapasitesi ne olursa olsun belediyeler 
için önemli bir misyon olduğunu göstermektedir. 
Bu misyonu yerine getirirken hızlı aksiyon alma, 
etkin iletişim kurma ve ihtiyaç alanlarını doğru 
belirlemenin hem pandeminin etkilerini minimum 
indirmede hem de vatandaşlarımızın memnuni-
yetini sağlamada anahtar faktörler olduğu gere-
ğini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte edinilen dene-
yimler kurumlara olağanüstü durumlara karşı yol 
gösterici olacaktır.  
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ŞEHiR ve SAĞLIK HUKUKU BAĞLAMINDA 
COVID-19 TEDBiRLERiNiN HUKUKi TEMELLERiNE 

KISA BiR BAKIŞ

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER*

I. GİRİŞ

Yazımızda, şehir ve hukuk ilişkisinin sağlık hukuku 
boyutunda güncel bir konu olan ve tüm dünyası ka-
sıp kavuran vaka sayısının 185 milyonu, ölüm sayısı 
4 milyonu, Türkiye’de de vaka sayısının 5,5 milyonu 
ve ölüm sayısının da 50 bin civarında olduğu co-
vid-19(yeni coranavirüs)’la mücadele kapsamında 
uygulanan tedbirlerin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu hükümleri temelinde hukuki boyutu kısaca 
ele alınacaktır

İnsanlık tarihine bakıldığında gerek bakteri ge-
rekse de virüs temelli enfeksiyon ve bulaşıcı has-
talıklar olan veba, kolera, tüberküloz, çiçek, kuduz, 
difteri, şarbon, kızamık ve benzerlerinden küçük 
büyük milyonlarca insan ölmüştür. Teknoloji birçok 
hastalığa çare bulmakla birlikte bazen de çaresiz 
kalabilmektedir. İşte teknolojinin zirvesini yaşadığı-
mız 2020 yılı başında da Çin merkezli bir virüs, tüm 
dünyayı sarmış ve hala etkisini sürdürmektedir. 

Her ülke kendi mevzuatı çerçevesinde salgın 
hastalıklarla mücadele etmektedir. Bu bağlamda 
covid-19 etkilerini göstermeye başladığında gerek 
kamu gerekse de özel hukuk çerçevesinde idari, 
siyasi ve hukuki tedbirlerin uygulamaya konulmuş 
ve hala da konulmaya devam etmektedir. Bu uy-
gulamalar, temelde merkezi yönetim tasarrufları 
olmakla birlikte, 1593 sayılı Kanun hükümlerinde ye-
relde karar mekanizmalarını da içerdiğinden, top-
lu yaşanılan birlikteliklerin bulunduğu şehir hukuku 
uygulamalarıdır. Dolayısıyla alınan koruma tedbir-
lerinin yasal dayanaklarının da bilinmesinde fayda 
bulunmaktadır.      
*  SDÜ. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, 

II. COVID-19 SALGIN HASTALIĞIYLA
MÜCADELENİN HUKUKİ TEMELLERİ 
Anayasal Temelleri

Kanuni düzenlemelerin dayanakları Anayasa-
da yer almaktadır. Sağlık hukuku yönüyle Anaya-
samızın 56. Maddesi “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin 
Korunması” başlığında sağlıklı bir çevrede yaşama 
hakkı için devlete, bireylerin beden ve ruh sağlığını 
koruma görevi vermektedir. Aynı şekilde 17 madde-
si “Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı” 
başlığında bireylerin yaşama, maddi ve manevi 
varlığının geliştirilmesiyle birlikte tıbbi zorunluluklar 
ve kanunda yazılı haller dışında vücut bütünlüğüne 
dokunulamaması, bilimsel ve tıbbi deneylere tabi 
tutulmamasını düzenlemektedir. 

Kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağ-
lanmasında Anayasamızda yer alan düzenlemeler 
gereği birçok Kanun düzenlemesi yer almaktadır. 
Anayasada yer alan yukarıdaki hükümler ile özellik-
le bu maddelere göre yürürlükte olan 1593 sayılı Ka-
nun hükümleri çerçevesinde geçmişten günümüze 
yaygın hastalıklara karşı çocuklara yapılan zorunlu 
aşıların hukuki temelleri üzerinde tartışmalar bir türlü 
bitmemekte ve yargı kararlarına konu edilmektedir.  
Bu tartışmaların üzerine bir de somut olarak covid-19 
salgın hastalığıyla mücadelede maske zorunluluğu 
ve akabinde de aşı uygulamaları başlayınca konu-
nun önemi de daha artmış olmaktadır.   

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri

1593 sayılı Kanun 1930 tarihli olup, ihtiyaçlara 
göre belli zamanlarda değişiklikler yapılmış ve hala 
yürürlüğünü korumaktadır. Ancak çıkarıldığı yıla 
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göre takdire şayan bir Kanun olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Kanun, merkezi idare anlamında Sağlık Bakanlı-
ğının görevlerini düzenlemek yanında taşra teşkilatı 
yapılanması ile yerel bazda il özel idareleri ve be-
lediyeleri ilgilendiren görevlere de yer vererek şehir 
sağlık hukukunun da alt yapısını oluşturmaktadır. 

1593 sayılı Kanunun 20/I-(10) maddesinde bele-
diyelerin bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yardım 
görevinin bulunduğu belirtilmektedir. 

Kanunun 23. Maddesinin başlığı, “Vilayetler ve 
Kazalar Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri” olup madde-
de, bu kurulların kurulma zorunluluğu ve yapısını dü-
zenlenmektedir. Özellikle 26 maddesine göre, yay-
gın ve salgın hastalık meydana geldiğinde Valinin 
daveti üzerine bu kurulların toplanma zorunluluğu 
ve 27. maddeye göre de bu salgın hastalıklardan 
korunmaya yönelik alınmış veya alınacak tedbirlerin 
yerine getirilmesi görevinin olduğu belirtilmektedir. 

1593 sayılı Kanunun 29 ve devamı maddele-
ri “Sari ve Salgın Hastalıklarla Mücadele” başlığını 
taşımakta ve ilk olarak hudut ve sahillere yönelik 
mücadele, akabinde de 57. madde ve devamında 
da “Memleket Dahilinde Sari ve Salgın Hastalıklarla 
Mücadele” başlığı altında hükümler yer almaktadır. 

Burada en önemli husus, 57. madde olup sayma 
yöntemiyle salgın hastalıkları belirlemesi ve ilgililere 
bildirim yükümlülüğü getirmesidir. 57. maddede sayı-
lan salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirler de aynı 
Kanunun 72. maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

“57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri 
zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdir-
de aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur:

 1 - Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe 
edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tet-
kikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap 
eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca ha-
nelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahaller-
de tecrit ve müşahede altına vaz’ı.
 2 - Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara 
serum veya aşı tatbikı.
 3 - Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fen-
nen intana maruz olduğu tebeyyün eden sair bil-
cümle mevaddın fenni tathiri.
 4 - Hastalık neşreden haşarat ve hayvanatın itlafı.
 5 - Memleket dahilinde seyahat eden eşhasın icap 
eden mahallerde muayenesi ve eşyalarının tathiri.
 6 - Hastalığın sirayet ve intişarına sebebiyet veren 
gıda maddelerinin sarf ve istihlakinin men’i.
 7 - Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri zuhur 
eden umumi mahallerin tehlike zail oluncaya kadar 
set ve tahliyesi.”

Ayrıca aynı Kanunun 76 maddesine göre İl Hıf-
zıssıhha Kurulu kararıyla salgın hastalıkla ilgili geçici 
süreli meslek ve sanatın icrasının tatili, 77. maddeye 
göre de Sağlık Bakanlığının tasvibiyle alınacak ka-
rar doğrultusunda tüm ülkede yasaklama tedbiri 
alınabileceği belirtilmektedir. 

Covid-19 hastalığının salgın ve yaygın bir hasta-
lık olduğu hususunda bir şüphe bulunmamaktadır. 
Ancak 72 madde, 57. maddedeki hastalıklara atıf 
yapmaktadır. Bu durumda 57. maddede covid-19 
sayılmadığı için acaba covid-19’la mücadele için 
alınan tedbirlerin yasal dayanaktan yoksun mudur? 

Yukarıdaki soruya verilecek cevap yine 1593 sayılı 
Kanunun 64 maddesidir. Söz konusu maddeye göre,   

“57 nci maddede zikredilenlerden başka her 
hangi bir hastalık istilai şekil aldığı veya böyle bir 
tehlike baş gösterdiği takdirde o hastalığın veya 
her hangi bir hastalık şeklinin memleketin her ta-
rafında veya bir kısmında ihbarı mecburi olduğunu 
neşrü ilâna ve o hastalığa karşı bu kanunda mezkür 
tedabirin kaffesini veya bir kısmını tatbika Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaleti salahiyettardır.”

Salgın ve yaygın hastalıkla mücadele için 1593 
sayılı Kanun her ne kadar hastalıkları sayma yönte-
miyle belirlemiş ve alınacak tedbirleri de sayılanlara 
göre göstermişse de, yine de kanuni bir dayanak 
yukarıda verdiğimiz 64. Madde yeterli sayılabilir. Bu 
maddeye göre Sağlık Bakanlığı, yeni zuhur edecek 
benzer bir hastalığı da Kanunda sayılan hastalıkla-
ra uygulanan tedbirleri alabilecek, uygulayabilecek 
ve ilan edebilecektir. Ayrıca Kanunun 87. maddesine 
göre Sağlık Bakanlığına, 57. maddede yazılı hasta-
lıklarla mücadele tedbirlerine ilişkin Yönetmelikle 
düzenleme yetkisini de verdiği görülmektedir. 

1593 sayılı Kanunun 87 maddesi uyarınca Sağlık 
Bakanlığı 2007 yılında “Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans 
ve Kontrol Esasları Yönetmeliğini” yayımlamıştır. Bu 
Yönetmelikte bulaşıcı hastalıklar listelenmiştir. Yönet-
meliğin Ekinde yer alan 80 adet bulaşıcı hastalığa 
22.04.2020 tarihinde covid-19 (yeni coronavirüs has-
talığı) da eklenmiştir (22.04.2020 T. Ve 31107 sayılı RG). 

Bu durumda, artık 1593 sayılı Kanunun 64 ve 
87.maddeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı co-
vid-19’u bulaşıcı ve salgın bir hastalık ilan ettiği ve 
Yönetmeliğe koyduğu için, her ne kadar 57. madde-
de açıkça adı yazmasa da, Kanuni dayanakla Yö-
netmelikte yer aldığı için bulaşıcı bir hastalık olarak 
kanuni dayanağına kavuşturulmuştur. Dolayısıyla 
Kanunda yazan tedbirlerin alınabileceği ve 72/I-(2) 
maddesinde yazılan aşı uygulamasının bunlardan 
biri olduğu söylenebilecektir. Aşı dışında aşı henüz 
bulunmadan, 57. maddede yazılı tecrit, yasakla-
ma, tatil, sokağa belli saatlerde çıkma yasağı gibi 
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tedbirler de bir tartışma olmasa da özellikle aşı gibi 
maske uygulamasından da tartışmalar yapılmış ve-
rilen idari para cezaları yargıya taşınmıştır.

1593 sayılı Kanunun 282. maddesi ve devamın-
da ceza hükümlerine yer verilmiştir. Özellikle 282. 
maddeye göre, Kanunda yazılı yasaklara ve zorun-
luluklara uymayanlara idari para cezasının uygu-
lanacağı, 284. maddeye göre, 57. maddede sayılı 
hastalıklar hakkında tetkikata bulunmaya yetkili 
kimselere muhalefet edenlere TCK m. 195’in uygu-
lanacağı belirtilmektedir. Kanunun ceza hükümleri 
içeren devam eden diğer maddelerin çoğunda Ka-
bahatler Kanununun 32 maddesine göre cezalan-
dırılacağı belirtilmektedir. 

1593 sayılı Kanunun atıf yaptığı TCK m. 195’in 
başlığı “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı 
Davranma”dır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin 
önemi gereği kamunun sağlığına karşı suçlar içinde 
özellikle düzenlenmiş bir suç olarak, covid-19’la ilgili 
mücadele tedbirlerine aykırı davranışlar nedeniyle 
karşılaşılabilecek bir suçtur.  

Yaygın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele ted-
birlerinin 1593 sayılı Kanunla bağlantılı olarak yasal 
temelleri ile kişinin hak ve özgürlüklerinin kullanımı 
yönüyle karşılaştırma yapılabilmesi bakımından ay-
rıca 4721 sayılı Tük Medeni Kanun’un 23. Maddesinin 
de bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Söz konusu 
madde “Kişiliğin Korunması” başlığı altında; 

“Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa 
vazgeçemez. 

Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları 
hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz. 

Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik mad-
delerin alınması, aşılanması ve nakli mümkündür. 
Ancak, biyolojik Madde verme borcu altına girmiş 
olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî 
ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz.” hük-
münü içermektedir. Burada kişiliğin dışa karşı ko-
runması kadar içe karşı da korunmaktadır. Bir diğer 
anlatımla kişiye rağmen devlet, kişiyi korumaktadır. 
Hastalık salgın niteliğinde olmasa bile kişi, kimse 
bana karışamaz ister ölür ister yaşarım diyemeye-
cektir. Dolayısıyla kişi istemese bile, kişinin hukukça 
korunması gerekmektedir. Burada hukuk, özgürlü-
ğün özellikle insan sağlığı ile karşılaştırılmasında ki-
şinin varlığının sağlıklı korunması ve sürdürülmesini 
istemektedir. Covid-19 ile mücadele, kişinin isteme-
mesine rağmen kişinin hem kendisinin korunması 
hem de salgın hastalık olması nedeniyle toplumun 
korunması gerekliliği öne çıkmaktadır. 

Bir diğer bilinmesi gereken husus, 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunun 49 ve devamı maddeleridir. Borç-
lar hukukunun haksız fiil düzenlemelerine göre, bir 
başkasına ihmalen dahi olsa verilen zararların zarar 
veren tarafından giderilmesi gerekmektedir. Haksız 
fiilin cezai sonuçları bir tarafa, hukuki sorumluluk 
anlamında gerek devlet birimlerinin gerekse de özel 
ticari kişiliklerin covid-19 tedbirlerine uymama neti-
cesinde bir kişinin covid-19’a yakalanması, bu kişiye 
karşı bir haksız fiil teşkil edebilir. Hastalığa yakala-
nan kişi, tedbirleri almayan veya uymayan kişi veya 
kuruma karşı tazminat davası açılabilir. Dolayısıyla 
covid-19 tedbirleri kapsamında aşı olmayan bir ki-
şinin ya da aşı dışındaki diğer tedbirlere uymayan 
bir kişinin bir başkasına bu anlamda hastalık bu-
laştırması, her ne kadar ispatı konusunda zorluklar 
bulunsa da ispat edildiği takdirde bir haksız fiil sa-
yılabilecektir. 

III. ZORUNLU AŞI GİBİ ALINAN TEDBİRLERE 
UYMAMAYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI

Genel Olarak

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı başından itibaren 1593 
sayılı Kanunda yer alan sınırları kapatma, ulaşımı 
durdurma, karantina, tecrit gibi bir takım korunma 
tedbirlere hemen başvurmuş ve Nisan 2020 itiba-
riyle de Kanunu yetki çerçevesinde Yönetmeliğe 
covid-19’un bulaşıcı hastalık olduğunu eklemiştir. 
Hayat Eve Sığar (HES) sloganı ile yazımızı ilgilendi-
ren kısmıyla ilgili olarak özellikle maske zorunluluğu 
da getirmiştir. Dünyadaki gelişmeler neticesinde 
2021 ocak ayı sonu itibariyle 6 aylık süre içinde ithal 
iki aşı bakımından uygulama başlatmış ve sayfasın-
daki bilgilere göre bugüne kadar ilk dozda 37 mil-
yona yakın, ikinci dozda 16 milyondan fazla olmak 
üzere toplamda 55 milyondan fazla doz aşı uygula-
ması gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar, aşı da bir zo-
runlu uygulama yapılmadığı görülmektedir. Ancak 
yaygın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede 1593 
sayılı Kanunun 88. maddesi, çiçek aşısının zorunlu 
aşılardan olduğunu belirtmektedir. İşte Kanunda 
bir tarafta genel itibariyle 72. maddede aşı tedbiri 
yer almakta iken diğer taraf da ayrıca çiçek aşısının 
zorunlu aşı olduğunun belirtilmesi, diğer aşılar ba-
kımından böyle bir zorunluluğun olmadığı şeklinde 
tartışmalar yapılmaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin Zorunlu Çocuk Aşılarına 
İlişkin Kararı

Bu bağlamda, çocukluk dönemi aşıları bakı-
mından aşı yaptırmama üzerine uygulanan tedbir 
nedeniyle Anayasa Mahkemesine 2013/1789 baş-
vuru no ile yapılan bireysel başvuru sonucu verilen 
11.11.2015 tarihli Halime Sare Aysal kararı önemli bir 
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karardır(24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı RG).  Bu Ka-
rar, konuyu detaylı bir şekilde değerlendirdiği için 
önemli karardır. Bu kararda, 1593 sayılı Kanun hü-
kümleri ile Bu Kanunun Sağlık Bakanlığına verdiği 
yetki uyarınca çıkarılan düzenlemeler, Çocuk Ko-
ruma Kanunu hükümleri, Biyoloji ve Tıbbın Uygu-
lanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysi-
yetinin Korunması Sözleşmesi(Biyotıp Sözleşmesi) 
hükümleri, Hasta Hakları Yönetmeliği, Anayasasının 
13, 17 ve 44. maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinin 8 maddeleri ayrıntılı olarak değerlendi-
rilerek, çiçek aşısı bakımından kanunilik unsuru bu-
lunduğu halde diğer aşılar bakımından 1593 sayılı 
Kanunun 57 ve 72. maddelerinin tek başına kanunilik 
şartını yerine getirmediğine karar vererek başvuru-
cunun Anayasanın 17. Maddesinde yer alan hakkının  
ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararı, çocuk aşılarına ilişkin 
bir karar olarak, özellikle başkasına sirayeti genellikle 
olmayan sonuçları sadece gelecekte çocuk üzerin-
de doğacak aşılar açısından değerlendirmek gerekir. 
Kanaatimce hastalık covid-19 gibi bulaşıcı ve yaygın 
çok ve kısa sürede çok sayıda ölümlere yol açtığı 
takdirde, zorunlu aşı uygulaması başlatılsa, olaya 
Anayasa Mahkemesinin aynı bakış açısıyla bakılması 
mümkün olmayacaktır. Ancak böyle bir sonucun çık-
ma ihtimaline karşı, 1593 sayılı Kanunda da düzen-
lemelerin yapılması gerekmektedir. Çünkü bir taraf 
da hastalıklar sayılmış ve sadece bu hastalıklara uy-
gulanacak tedbirler gösterilmiş, diğer tarafta da, 64 
ve 87 maddelerde benzer hastalıkların tespiti, ilanı 
ve Yönetmelikle belirleme yetkisi Sağlık Bakanlığına 
verilmiştir. Bu iki husus birbirini tamamlıyor olsa da, 
başka bir madde olan 88 ile de, çiçek aşısının zorunlu 
aşı olduğu düzenlenmiştir. Tüm bunlar bir araya ge-
tirildiğinde bir karışıklık bulunduğu açıktır. Kanaatim-
ce hastalıkların tek tek Kanunda sayılmasına gerek 
bulunmamaktadır. Ne zaman hangi hastalığın bula-
şıcı ve yaygın hastalık olarak zuhur edeceği belli ol-
maz. Bu yüzden 1593 sayılı Kanunun 64. maddesi, 57. 
maddenin bir fıkrası haline getirilmeli ve 88. madde 
hükmü kaldırılarak Kanun kendi içinde uyumlu hale 
getirilmelidir. Ya da her benzer hastalık vukuunda 57. 
maddeye ilaveler yapılmalı ve ayrıca da 88. madde-
deki zorunluluk kaldırılmalıdır. Böylelikle zorunluluk 72 
maddeden doğmalıdır.  

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin
Maske Takmamaya İlişkin Kararı

Covid-19’un bulaşıcı ve yaygın bir hastalık olarak 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli yakın-
lıkta iletişimde diğer kişilere bulaşan bir hastalık ol-
masıyla ilk tedbirler arasında maske kullanımı uygu-
lamaya konulmuştur. Özellikle şehir hukuku ilişkilerinin 
gerçekleştiği alanlarda tedbirlerin uygulama kont-

rollerinde maske kullanmayanların tespiti üzerine 
idari para cezaları uygulanmıştır. İşte bu noktada 
verilen idari para cezalarına Sulh Ceza Mahkemele-
rine yapılan itirazlarla bazı para cezalarının kaldırıl-
dığı görülmüştür. Bunun üzerine Adalet Bakanlığının 
kamu yararına bozma talebini değerlendiren Yar-
gıtay 19. Ceza Dairesinin 14.12.2020 T. Ve 2021/627 E, 
2021/465 K sayılı ilamı bu alanda ilk olacak bir içtihat 
niteliğindedir. Söz konusu karara göre, maske kullanı-
mı 1593 sayılı Kanun uyarınca bir tedbir olduğundan 
ilgili Kanuna bu anlamda muhalefetin aynı Kanu-
nun 282. maddesi uyarınca mahallin en büyük mülki 
amirince verilebilecek bir idari para cezası olacaktır. 
Benzer nitelikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32 
maddesine göre maske takmamaya yönelik güven-
lik güçlerinin doğrudan idari para cezası uygulama-
yacağı, tutanağın bildirimi üzerine mülki amirlikçe 
düzenlenmesi gerektiği şeklinde içtihat oluşmuştur. 
Gerçi söz konusu Yargıtay kararında doktriner bir 
karşı görüş bulunduğunu da belirtelim. 

III. COVID-19 TEDBİRLERİNİN ŞEHİR HUKUKU 
İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

Şehir hukuku, hukuki ilişkilerin gerçekleşme ala-
nıdır. Temel ihtiyaçlarımız başta olmak üzere hukuki 
ilişkilerimizin çoğunu şehir içinde diğer kişilerle bir-
likte yapmaktayız. Bir arada olma, covit-19 virüsü 
taşıyan kişiden bulaşma riskini ez aza indirmedikçe 
neredeyse otomatik bulaşma nedeni haline gelmiş-
tir. Bu yüzden hem bir şehirli olarak kendimize hem 
de devlete birçok görevler düşmektedir. Devletin 
bireyi sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sağlaya-
bilmek için, üzerine düşen görevleri yapması aynı 
zamanda almış olduğu mevzuata uygun tedbirle-
rin kontrolünü de yapmasını gerektirmiştir. Seyahat, 
kültürel faaliyet, spor, dinlenme, eğitim, çalışma 
gibi anayasal hakların kullanıldığı şehirdeki kamusal 
alanlar, borç ilişkilerinin kurulup yürütüldüğü kamu 
ve özel alanlarda, zorunlu veya iradi yapılacak hu-
kuki işlemler öncesinde covid-19’dan korunmaya 
yönelik ilk başta başlatılan HES KODU uygulaması 
yerinde bir uygulama olarak yerleşmiş durumdadır. 
Ancak bu uygulama tek başına yeterli olmayacak-
tır. Çünkü bir bankaya para yatırmak için giden bir 
kişi, hasta veya temaslı kaydı bulunmamakla birlik-
te, şayet bir başkasından temas almış ve hastalık 
emarelerinin henüz olmadığı süre içinde hes kodu 
engeli ile karşılaşmadan işlemlerini başkalarının bu-
lunduğu ortamda yapabilecektir. İşte bu eksikliğin 
kapatılması da onun, maske ve mesafe tedbirine 
uyması ile sağlanabilecektir. 

Burada hukuki sorumluluk veya haksız fiil sorum-

2dergi sablon.indd   89 28.07.2021   15:10



90

luluğu anlamında, hukuki işlem öncesinde içinde 
bulunulacak alanlarla ilgili olarak özel veya kamu 
işyeri yetkilileri covid-19 lu birinin buraya girmesine 
izin vermemesi veya hes kodu uygulamasını usulü-
ne uygun yapması, hes kodu uygunsa giren kişilere 
yönelik maske ve mesafe tedbirine uyumunu kont-
rol etmesi en azından ihmal derecesiyle kusurunun 
ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Kişilerin kişilerle 
hukuki ilişkileri bakımından da dürüstlük kuralı söz-
leşme öncesi sorumluluk anlamında devreye gire-
cek ve şayet bu şekilde ispatlanabilir bir bulaş ya-
şanmışsa hukuki sorumluluk doğabilecektir.  

Bulaş riskini azaltma toplumda belli bir oranda 
bağışıklık kazandırmada aşı en önemli tedbir olarak 
gözükmektedir. Gelinen noktada aşı uygulamasın-
da bir zorunluluk kararı alınmamışsa da toplumda 
gerekli hassasiyet ve bilincin oluştuğunu görmek 
güzel bir durumdur. Ancak, kanaatimce asıl olma-
sı gereken, hiç hukuki tartışmalara yol açmadan 
aşıda zorunluluğun getirilmesi gerektiğini düşü-
nenlerdenim. Çünkü covid-19 hastalığı kişi ile sınırlı 
kalmamakta, kişinin en yakınları başta olmak üzere 
hukuki ilişki ağına dahil olmuş herkese anında bula-
şabilmektedir. Dolayısıyla bu hastalıkta alınan ted-
birlerin kamu yararı gerektirdiği ve kamu düzenini 
ilgilendirdiğini unutmamak gerekir.    

Aşı zorunluluğu olmasa da mevcut halde, maske 
takma ve hes kodu uygulaması gibi, AŞI KARTI uygu-
laması da yerinde olacaktır. Bu uygulama uluslara-
rası seyahatlerde şu an zaten kullanılmaktadır. Aynı 
şekilde ülke içinde de hukuki sorumluluktan kurtul-
mak için kişi yada kurumların, hukuki işlem yapmak 
isteyen kişilerden aşı kartı beyan zorunluluğu getir-
mesi de mümkün olabilecektir ve olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı yakın tarihte “Covid-19 Salgın Yö-
netimi ve Çalışma Rehberini” yayımlamıştır. Bakanlı-
ğı ve Danışma Kurulunu tebrik etmek gerekir. Çünkü 
Rehberde. Bireylerin temel ve isteğe bağlı ihtiyaçla-
rına yönelik işlem yapacakları şehir hukuku bakımın-
dan kamu ve özel işyerlerinde alınması gereken ted-
birler tek tek anlatılmaktadır. Ekonomik olarak geçen 
süreçte sosyal devlet ilkesi gereği devlet bir takım 
can simidi destekleri de vermiştir. Buna rağmen bir 
bütün olarak tekrar aynı zorluklarla karşılaşmamak, 
toplumsal bilinç oluşturmak bakımından bu Rehberin 
sadece yayında kalmaması, uygulanır hale getirilme-
si ve sahiplenilmesi gerekmektedir. Covid-19 bize ge-
çen bir buçuk yılda en azından kurallı toplum olmayı 
öğretti diyebilmeliyiz. Zaten şehir hukukunun nihai 
amacı da hukuk şehri olabilmektir. 

IV.  SONUÇ

Hasta olmayınca sağlığın kıymeti bilinmez de-

nilir. İnsanoğlu yüzyıllar boyu milyonlarca ölümlerin 
gerçekleştiği salgın hastalıklara müptela olmuş ve 
olmaktadır. Mehmet Akif’in “tarih tekerrürden iba-
rettir derler hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi” 
dediği gibi, acaba bizler her gün ölümleri gördükçe 
hem devlet hem de bireyler olarak salgın hastalık-
larla mücadelede üzerimize düşeni yapıyor muyuz. 
Covid-19 salgın hastalığı, bireyden bireye, ülkeden 
ülkeye tüm dünyayı    kısa sürede saran bir hastalık 
olarak tabiri caizse teknolojiye kafa tutan bir has-
talık olarak hala önemini sürdürmektedir. 

Türk hukuku açısından salgın hastalıklarla ilgili 
anayasal temelde 1593 sayılı Kanunda gerekli dü-
zenlemeler ve alınması gereken tedbirler yer al-
makta ve Sağlık Bakanlığı bu anlamda sınır kapı-
larının, hava yollarının kapatılması, tecrit, faaliyet 
durdurma, kapatma, sokağa çıkma yasağı, maske, 
mesafe ve temizliğe ilişkin 14 kural gibi birçok tedbiri 
uygulamaya geçirmiştir. Kanunun merkezi idareye 
ve yerel kurullara verdiği yetkiler kullanılmış ve kul-
lanılmaya devam ediyor.  Hastalıkla mücadele ted-
birlerinin dayanağı, 1593 sayılı Kanun olmakla birlikte 
kamu düzeni, kamu sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren 
diğer mevzuat hükümleridir. Burada covid-19 dolayı-
sıyla uygulanan tedbirlerin hukuki temellerinin, açık 
ve anlaşılır olması en önemli konudur. Buna ilaveten 
bu tedbirlerin, kamu sağlığı için gerekliğinin, kamu 
yararı ve kamu düzeninden doğmasıdır. 

Her ne kadar çocuk aşıları bakımından 1593 sayılı 
Kanunun 57, 72, 64 ve 87. Maddelerinin yeterli olmadı-
ğı yargı kararlarında yer alıyor olsa da, covid-19 bakı-
mından aynı şeylerin söylenmesi kanaatimce tek ba-
şına doğru olmayacaktır. Ancak Kanunun düzenlenişi, 
sayım ve her hastalığa ilişkin ayrı düzenleme esasına 
dayandığı için, karışıklığı ortadan kaldırmak, ileri de 
benzer durumlarda tekrar tartışma yaratmamak için 
1593 sayılı Kanunun 64. maddesi 57. madde içine alın-
malı, çiçek aşısı için düzenlenmiş 88. maddedeki zo-
runluluk kaldırılmalıdır. 

 Özellikle aşı zorunluluğu, 72. madde çerçevesin-
de Sağlık Bakanlığına verilen yetki içinde kalmalıdır. 
Ancak bunun için toplumun yeterli derecede bilgilen-
dirilmesi, açık ve anlaşılır düzenlemelerin yapılmasına 
bağlı olduğu da unutulmamalıdır. 

Son sözümüz, covid-19 ve benzeri salgın has-
talıkları bir daha yaşamamak veya hafif atlatmak 
istiyorsak, gecikmeden gerekli tedbirleri alması-
nı devletten beklemek hakkımız olduğu kadar, en 
azından başkalarına hastalığı bulaştırmamaya yö-
nelik davranışları (aşı olmak gibi) gerçekleştirmekte 
şehir hukuku içinde birer yükümlülüğümüz olmadır.  
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COVID-19 PANDEMiSiNE KARŞI
ŞEHiRLERiN ACiL UYGULAMALARI

Dr. KEMAL KAYA*

ÖZET

2020, 2021 yılları, milyonlarca insanı barındıran 
tüm dünya şehirlerinin zorlu zamanlardan geçtiği, 
dünya çapında kriz yılları olarak hafızamızda ka-
lacak ve tarihe geçecek. Doğumundan ölümüne 
kadar birçok alanda insanların hayatına etki eden 
birçok işin planlayıcısı ve uygulayıcısı ve sınırlı kay-
naklara sahip olan Yerel yönetimler, sahip oldukları 
konum, yani vatandaşa en yakın hizmet birimleri 
olmaları sebebiyle, ortaya çıkan böylesine bir or-
tamda kendilerini bir anda tuhaf ve zor bir durum 
içinde buldular. Ayrıca benzeri görülmemiş düzey-
lerde yeni sosyal ve ekonomik sorun biçimleriyle 
karşılaştılar. 2 

Bu çalışmada öncelikle, Covid-19 pandemi-
si döneminde, AB üyesi ülkelerdeki ve Türkiye›deki 
yerel yönetimlerinin acil önlemler anlamındaki 
çalışmaları incelenmiş ve aşağıda çıkarılan sorula-
ra cevap aranmıştır.

Bu kapsamda, şehir yönetimleri, şehirlerde al-
mak zorunda kaldıkları acil durum önlemleriyle na-
sıl hareket ettiler ve hayatı normale döndürmek için 
kısa dönemde ne tür müdahaleler gerçekleştirdiler?

Ve daha da önemlisi, krizden ne öğrendiler ve 
orta ve uzun vadede kentsel yaşamı nasıl iyileştir-
meye çalışıyorlar? Diğer bir ifade ile, “İyi bir krizin 
boşa gitmesine asla izin vermeyin” (Winston Chur-
chill)3  sözünden hareketle; böyle bir krizin değişiklik 
*  Dr. Kemal Kaya, Pendik Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, kkaya14@
gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8741-7516
2  https://www.duyurugazetesi.com.tr/salgin-hastaliklar-kure-
sel-felaketler-ve-akilli-sehirler-7440yy.htm (Erişim tarihi: 
23.06.2021)
3  1940-1945 ve 1951-1955 dönemi Birleşik Krallık Başbakanı.

yapmak ve gelişmek için iyi bir fırsat olduğunu ka-
bul edersek, şehir yönetimleri kentsel yaşamın yan-
lış olan ve krize katkıda bulunan yönlerini nasıl ele 
almaktalar? Ayrıca çıkardığımız dersler temelinde 
kentsel yaşam nasıl değiştirilebilir ve iyileştirilebilir?

Şehirler yaşamı daha da değiştirmek ve 
iyileştirmek için gerçekleştirdikleri projelerin ve bu 
durumun uzun süreli sonuçları neler olabilecektir? 

Kısaca, çalışmanın temel hedefi, salgın-
la mücadele konusunda Türkiye’de ve dünyada 
önemli bir yere sahip olan yerel yönetimlerin sal-
gınla mücadeleye yönelik uygulamalarını tespit 
ederek, çıkarımlarda bulunmak, kısa ve uzun vade-
de bu alana yönelik ilgili tüm tarafların izleyecekleri 
politikalarına katkı sunmaktır ve ayrıca bu alanda 
yapılacak literatür çalışmalarına katkı yapması 
beklenmektedir.

Anahtar kelimeler; Pandemi, Sürdürülebilirlik, İyi-
leştirme çalışmaları, yenilikçi çalışmalar,  

ABSTRACT

The years 2020, 2021 will remain in our memory 
and go down in history as the years of worldwide 
crisis, when all the world’s cities with millions of pe-
ople went through difficult times. 

Local governments, which are the planner and 
implementer of many works that affect people’s li-
ves in many areas from the birth of people to their 
death, and with limited resources, find themselves 
in a strange and difficult situation in such an envi-
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ronment that has arisen due to their location, that 
is, they are the closest service units to the citizens. 
They also encountered unprecedented levels of 
new forms of social and economic problems.

In this study, firstly, the studies of local govern-
ments in EU member countries and Turkey in terms 
of emergency measures during the Covid 19 pan-
demic period were examined and answers were 
sought to the questions below.

In this context, how did the city administrations 
act with the emergency measures they had to take 
in the cities and what kind of interventions did they 
take in the short term to return life to normal?

And more importantly, what have they learned 
from the crisis and how are they trying to improve 
urban life in the medium and long term? In other 
words, based on the phrase “Never let a good crisis 
go to waste” (Winston Churchill); If we accept that 
such a crisis is a good opportunity for change and 
improvement, how do city governments deal with 
aspects of urban life that are wrong and contribu-
ting to the crisis? Also, how can urban life be chan-
ged and improved based on the lessons we learn?

What will be the long-term results of the proje-
cts that cities carry out to change and improve life 
even more?

In short, the main objective of the study is to 
determine the practices of the local governments, 
which have an important place in the fight against 
the epidemic in Turkey and in the world, to make 
inferences, to contribute to the policies to be fol-
lowed by all parties in this area in the short and 
long term, and also to contribute to the policies to 
be followed in this area. It is expected to contribute 
to the literature studies.

Key words: Pandemic, Sustainability,
İmprovement works, innovative studies, 

GİRİŞ

Dünyadaki yüz milyonlarca insan, çok da alışık 
olmadıkları bir şekilde modern zamanın bina yığın-
ları içinde kapana kısılmış gibi çaresizliğin ve acizli-
ğin tehdidi altında, zamanlarının büyük çoğunluğu-
nu ikametlerinde geçirmek zorunda kaldılar.4

Covid-19 Pandemisinin, doğrudan sağlık sorun-
larının yanı sıra, ekonomik ve sosyal sonuçları da yıkı-
cı olmuştur. Diğer bir ifade ile, Pandemi ekonominin 
4  https://www.duyurugazetesi.com.tr/salgin-hastaliklar-kure-
sel-felaketler-ve-akilli-sehirler-7440yy.htm (Erişim tarihi: 23.06.2021)

birçok sektörünü durma noktasına getirdi ve bunun 
sonucunda işsizlik de dramatik bir şekilde arttı.5 
Virüsün yayılmasını durdurmak için getirilen farklı 
türdeki kapanma politikaları, vatandaşların yaşam 
şekil ve şartlarını önemli oranda değiştirdi. Böylece 
daha önce var olan sosyal ve ekonomik sorunları 
daha da kötüleştirirken yenilerini de yarattı. Bu 
durumdan en çok etkilenenler, hâlihazırda yoksul-
luk ve işsizlik riski altında olan kişiler olmuştur. Ofis 
çalışanların çoğu, uzaktan istihdamda veya ev ofis 
tarzı çalışmalarla önlem alınarak hayatına devam 
ederken, üretimde çalışanların büyük bir kısmı için 
ise, alınan birçok önlem ile enfekte olma riskini en 
aza indirmek için büyük bir mücadele verilmiştir.

Ortaya çıkan sorunların önde gelenleri olan, ko-
runma önlemleri, barınma, evsizlik, beslenme gibi 
problemler, kamusal alanların yeniden düzenlen-
mesini gerektirdi. Alınan acil önlemler ve şehirlerin, 
bunları daha uzun vadede nasıl ve ne ölçüde uygu-
layabileceği konusu önemli hale geldi. Burada yerel 
ihtiyaçlara karşı yerel yönetimler tarafından geliş-
tirilen özgün, hızlı ve etkili çözümlerin önemi bir kez 
daha anlaşılmıştır6 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kent-
lerde yaşadığı düşünüldüğünde; giderek artan ve 
çeşitlenen hizmet beklentileri, devletleri, kamu yö-
netimlerini ve yerel yönetimleri, geleneksel yöntem-
lerle verilen hizmetlerin verimsizliğinden hareketle, 
şehirleri daha iyi çözümlemeye, sınırlı kaynaklarını 
ileri teknoloji desteğiyle verimli kullanmaya zorla-
maktadır. 

Yaşanan süreç, dünya ve dünyadaki şehirler için 
bir stres testi ve gerçek zamanlı bir deneyim ol-
muştur. Özellikle yerel yönetimlerin, vatandaşlara 
en yakın hizmet birimleri olması sebebiyle, küresel 
zorluklara, felaketlere ve acil durumlara karşı, şehir-
lerimizi, gelecekteki risklere karşı dayanıklı kılma ve 
şehir yaşamlarını iyileştirmenin yeni yollarını bulma 
konusunda, daha donanımlı olmaları gerektiğini 
ortaya çıkarmıştır.

Diğer bir ifade ile, yerel yönetimlerin, bilinçli bir 
şekilde hareket ederek, kentsel yaşamın sürdürü-
lebilir ve daha müreffeh kılınmasını sağlamak, ge-
lecekteki risklere karşı acil, etkili çözüm bulmak ve 
şehirlerimizi daha korunaklı hale getirme nokta-
sında, yenilikçi yollar bulmanın ne kadar yaşamsal 
olduğu anlaşılmıştır. Geleneksel yöntemlerle verilen 
5  Kaya, Dilek Göze. “Koronavirüs pandemisinin küresel ekonomide-
ki izleri: kamu finansman dengesi, ticaret hacmi, enflasyon, işsizlik 
ve ekonomik büyüme”, www.asead.com ASEAD Cilt 7 Sayı 5 Yıl 2020, 
S 221-237(Erişim tarihi: 23.06.2021)
6  https://www.istanpol.org/post/pandemide-ve-sonras%C4%B-
1nda-yerel-%C3%B6netimleri%CC%87%C3%A7in-politi-
ka-%C3%B6nerileri(Erişim tarihi: 23.06.2021)
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hizmetler ve yapılan işler hem yavaş hem maliyetli hem de hatalara açıktır. Buna karşı, ucuz, şeffaf, daha 
hızlı, etkili ve şehirlerde yaşanan sorunların minimize edilmesi için çözümler ortaya koyan yenilikçi çözümler, 
özellikle bilgi teknolojileri ve yönetim alanında yaşanan güncel gelişmelerle popülerlik kazanan akıllı kent 
yaklaşımlarıdır.7 

Buradan hareketle, insan hayatını kolaylaştırması, iyileştirmesi ve olumsuzlukların çaresi olarak tasarla-
nan yenilikçi projelerin ve faaliyetlerin şehirlerin geleceğinde önemli bir rolü olacağı düşünüldüğünde ivedi 
bir biçimde risklere karşı güçlü tedbirleri alan şehirlerin diğerlerine kıyasla doğal olarak gelecek yıllarda söz 
sahibi ve üstünlüğe de sahip olacağı aşikârdır. Ayrıca, bu tür proje ve faaliyetlerin diğer yerel yönetim birim-
lerine tavsiye niteliğinde sunulması yerinde ve faydalı olacaktır.8

Bu pandemi’nin kısa ve uzun vadede derin etkileri olabileceği konusunda büyük endişeler mevcut. Özel-
likle sağlık ve sosyal hizmetler konusundaki sorunlar ülkelerin ve şehirlerin gücünün ötesine geçti. Yaşlılar, aile 
içi şiddet riski altındakiler, evsizler, akıl sağlığı hastalığı olanlar dahil olmak üzere tüm savunmasız gruplara 
karşı, şehirler ve ülkeler hayati hizmetler yaptılar. Ulusal hükümetlerin yaptıklarından ayrı olarak, yerel yöne-
timler de doğru araçlar ile bu krizde insanları ve yerel ekonomileri desteklediler ve krizi yönetmede en ön 
saflarda yer aldılar.9 Birçok şehir, acil duruma müdahale etmek için hizmetlerini genellikle yenilikçi modellerle 
uygulamaya aldılar.

COVİD-19’A KARŞI ŞEHİR YÖNETİMLERİNİN  ACİL UYGULAMALARI10,11

ŞEHİR ACİL ÖNLEM UYGULAMALARI

NİCE

Sağlık otoriteleri tarafından önerilen koruma ve hijyen önlemlerini içeren bir inter-
net sitesi kurdu.

Vatandaşlar için psikolojik destek hattı oluşturuldu.

Engelliler için özel bir yardım hattı oluşturuldu.

Herkesin son gelişmeleri ve tavsiyeleri takip edebilmesini sağlamak için otomatik, 
sesli transkripsiyon ve işaret dili gibi çeşitli araçlar sundu.

Sağlık çalışanlarının ve hizmet sağlayıcıların çocukları için gündüz bakım hizmeti 
sağlanmakta.

Gıda alışverişleri, ilaç dağıtımı, yaşlılarla iletişim ve evcil hayvanların bakımı konu-
larında gönüllü faaliyetler için açık platformlar oluşturdu.

Kültürel online platformunu hizmete açtı; Filmlerin, konserlerin, tarihi yerlerin gö-
rülebildiği sergilerin ve konferansların olduğu 20 civarı online hat hizmete açtı.

Aile içi şiddet için çeşitli önlemler aldı. Bunun için bilinen ve şüpheli vakalar için özel 
bir telefon hattı ve e mail adresi oluşturdu. Evlerinden ayrılmak isteyen kadınlar 
için özel barınma yerleri oluşturuldu.

Bir şehir mutfağı oluşturuldu ve günlük 200 kişiye yemek sağlandı.

7  https://www.duyurugazetesi.com.tr/salgin-hastaliklar-kuresel-felaketler-ve-akilli-sehirler-7440yy.htm(Erişim tarihi: 23.06.2021)
8  https://www.ituvakif.org.tr/dergi/sayi_77.pdf (Erişim tarihi: 23.06.2021)
9  Genç, Fatma Neval. “Kriz Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği”, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/875923 
(Erişim tarihi: 23.06.2021)
10  https://eurocities.eu/latest/ (Erişim tarihi: 26.05.2021)
11  https://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/covid-19/belediyelerimizden-covid-19-haberleri/ (Erişim tarihi: 26.05.2021)
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TERRASSA
Müze, fotoğraf sergileri vb. gibi hizmetlerin sağlandığı çevrim içi bir online plat-
form oluşturdu.

Gençleri, evlerinde kaldıkları süreler içinde deneyimlerini paylaşmak için ödüllü ev 
tabanlı kısa filimler yapmalarını isteyerek evde kalmaya teşvik etti.

PESARO
İnsanlar evlerinde, karantina altındayken etkinlikler sağlayan 2 Facebook grubu 
oluşturuldu. İçeriği: spor, mutfak, eğitim faaliyetleri, müzik ve kültürel faaliyetler. 

Bu hizmet ayrıca, sağlık sorunları hakkında bilgi istemek, yiyecek ve diğer ihtiyaç-
ları doğrudan evlerine ulaştırabilecek mağaza, restoranlarla iş birliği içine girdi.

MADRİD

2000’den fazla aileye dağıtılmak üzere gıda kartları dağıtıldı. Yaklaşık 7000 aileye 
yemek dağıtımı yapıldı. 

80 bin katılımcısı olan bir online platform oluşturuldu. Bu platform, gençlerin sa-
nat, sağlık, spor, kişisel bakım, dayanışma, hukuki danışmanlık, bilim ve yeni tek-
nolojiler gibi temalar altında evlerinden yapabilecekleri 40 tan fazla etkinlik uy-
gulamaya alındı.

Yaşlı ve evlerinde karantinada kalan kişilerin çöp gibi atıklarının taşınması ve gün-
lük ihtiyaçları için bir gönüllü platform oluşturuldu.

STUTTGART Gençlerin ve çocukların sanat yoluyla eğlenmesini ve umutlu kalmalarını sağla-
mak için resim yarışmaları düzenliyor. Daha sonra bu resimler belediye salonların-
da sergilendi.

NANTES Şiddete maruz kalan kadınlar için travma merkezi kurdu. Bu merkez kadınlara, 
çocuklara, tıbbi, psikolojik ve maddi destekler sağlıyor.

AMSTERDAM Şehir 50 milyon Euro luk önlem paketi açıkladı. Bu bütçe daha çok yoksul aile ço-
cukları için bilgisayar ve sağlık çalışanları için ücretsiz park sağlandı.

CARDİF

İşletmeler için 20 milyon sterlin hibe sağlandı. 

Gönüllüler portalı oluşturuldu. Yardım etmek isteyen insanları, yardıma muhtaç 
olanlara, güvenli yönetilen bir şekilde eşleştirme yapıldı.

Şehir merkezindeki 2 otelde kalacak yeri olmayanlar ve barınaklarda yaşayanlar 
için, virüs taşıyan veya riskli olanların kendi kendilerini izole edebilmelerini 
sağlamak için ek konaklama yeri imkânı sağlandı. Bu kişilere 3 öğün yemek ve 
yeteri kadar hizmet sağlayacak personel ayarlaması yapıldı.

Bir online fotoğraf yarışması düzenlendi. Sanal sergilerde sergilendi.

TALLİNN

Belediye işlerini yapan firmalar ve şehirde hayati faaliyetler sürdüren firmaları 
desteklemek için bir dizi destek önlemleri aldı.

Reklam vergilerini %50 azalttı. Bina kenarlarındaki reklamları ödemeden muaf 
tuttu.

Şehirdeki Spor kulüplerinin faaliyetlerini online desteklerle yardımcı oldu.

BUDAPEŞTE

Vatandaşların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı önemli güzergâhlarda al-
ternatif ve güvenli bisiklet yolları açıyor.

Daha büyük ölçekli müdahalelerden biriside, hafta sonları Tuna nehrinin kıyıların-
dan birinin geçici olarak kapatılması ve yoğun olan yolun bisikletçilere ve yayala-
ra devredilmesiydi. Budapeşte belediyesi, evsizleri barındırmak için belediyeye ait 
bazı mülkleri açmayı planladı.

LİNZ Kültürel ve sportif alanların verimli çalışmasını sağlamak için hibe programı dü-
zenledi.

Belediye mülklerini kullanan kulüpler veya derneklere kira muafiyeti getirildi.
DÜSSELDORF

Dijital müzik dersleri platformu oluşturdu.
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VALLADOLID İmkânı kısıtlı olanlar ve esnafın sıkıntılarını azaltmak için 120.000 Euroluk bütçe ayırdı.

NURÜNBERG
Mülteci ve göçmenler için mobil rehber hazırlandı. Bu rehberin içeriği, yerel ih-
tiyaçlara göre uyarlanmış bilgileri içermektedir. Rehber 7 dilde hazırlanmıştır. 
Amaç, anadilleri ve geçmişleri ne olursa olsun tüm vatandaşları en iyi şekilde bil-
gilendirmek.

SOFYA

İnşaat izinleri, planlama ve e-hizmetler için haber bilgi ve tavsiyeler sağlayan7/24 
çevrim içi iletişim il e hizmet verildi. 

Savunmasız kişilere yardım etmek için vatandaşlara gönüllülük çağrısı yapıldı. 

İşletmelere yardım konusunun nasıl olacağı ve uygulama için bir konsey oluşturuldu.
ZAGREB Engellilerin rehabilitasyonunu ve eğitimini ilgilendiren konularla ilgili bir özel ekip 

oluşturuldu. 

LJUBLİJANA Yurt dışından gelen vatandaşlarını karantinaya alma ve ihtiyaçlarını ücretsiz gi-
derme noktasında bir oteli hizmete sundu. Ayrıca sağlık çalışanlarının konakla-
ması için başka bir oteli hizmete aldı.

BİLBAO

Kriz sırasında alınan önlemlerle ilgili bir broşür oluşturdu.

Konakla ve yatak sayısını artırmak için belediye spor salonları yatakhanelere dö-
nüştürüldü.  Çevrim içi online spor uygulamaları başlatıldı,

Belediye meclis üyeleri tarafından halka danışmanlık hizmeti sağlanmakta.
TURKU Şehirde konuşulan yaklaşık 100 dil için pandemi hakkında bilgi içeren broşür ve 

yayınlar hazırlayarak dağıttı.

ATİNA

Atina belediyesi, temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımı, çok dilli bilgilendirme bro-
şürlerinin dağıtımı için zabıta görevlilerini hizmete sundu.

Psikolojik ve ekonomik yardım hatları oluşturdu.

Şehri işgal eden, kirleten arabaların etkilerinden temizlemek için fırsattan istifade 
ederek, yaklaşık 50.000 metrekarelik alanı yürüyüşe ve bisiklet sürüş alanı olarak 
tahsis edildi. Planın merkezinde, tarihi merkezdeki arkeolojik alanları birleştiren, 
dört km. uzunluğundaki Büyük Atina Yürüyüş yolu vardı.

BOMBARG Öğrenciler için egzersiz ve çalışma materyalleri içeren bir platformu hizmete sundu. 
Temel endüstrilerde personel sıkıntını gidermek için bir açık platform oluşturdu.

DEBRECAN
Yerel bir TV kanalıyla, ünlü Rock grubunun gösterisini canlı bir Youtube platfor-
munda düzenledi. 24000 kişi bu konsere katılım sağlamış.

Geçici olarak kapanmaya zorlanan belediyeden kiralama yapan  işletmeler için 
30 hazirana kadar kira ücretlerinde %90 civarında indirim yapıldı. 

ESPOO Şehirdeki herkesin ulaşabileceği uzaktan eğitim modelini hizmete sundu.

TURİN Yaşlılar için özel hizmet kanalları oluşturuldu.

VARŞOVA
Yaşlılar için komşu dayanışması platformunu hizmete aldı.

Girişimciler için destek paketleri açtı.

Şehirde yaşayan yabancılar için çok dilli etkinlik platformları oluşturdu.
RENNES Yayın yapmak isteyenler, öykü yazmak isteyenler, video oluşturanlar, vb . için onli-

ne platformlar oluşturuldu.

GİJON Karantina döneminde, küçük işletmelere destek olundu.

LAHEY Düşük gelirli aileler için dizüstü bilgisayar temin edildi.
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ZARAGOZA

Belediyeye ait büyük bir spor merkezi evsizler için büyük bir yatakhaneye dönüş-
türüldü. Burada konaklayanlara sağlık yardımı, üç öğün yemek ve sosyal hizmet 
desteği sağlandı.

Genç profesyonel gönüllülerden oluşan bir grupla zihinsel engelliler için faaliyetler 
gerçekleştirmekte. Bu yolla sadece problemli olanlara değil aynı zamanda pro-
fesyonellerde motivasyon oluşturmakta.

KOBİ ve küçük esnaflar için ticaret konusunda kurslar düzenlendi. Bu kurslar: Dijital 
pazarlama, internette reklam, web analitiği, perakende satış teknikleri vb.)

BERLİN

Berlin’de “oyun sokakları” adı verilen ilginç bir uygulama gerçekleştirildi. Bir cad-
denin en az yedi sakininin talep etmesi halinde, ilçe belediyesi caddenin trafiğe 
kapalı olarak kapatılmasını düşünerek burayı geçici bir oyun alanına dönüştürdü.

Şehir ayrıca, sakinlerin çocuklar için gündüz bakımı üstlenmeyi taahhüt etmek is-
teyenlere lojistik yardım sağladı.

MİLAN

Bisiklet ve yaya altyapısını genişletmek için radikal müdahaleler yapmaya karar verildi.

Toplam 35 kilometre uzunluğundaki sokaklar araç trafiğini azaltmak için, kaldı-
rımları genişletilerek ve yeni bisiklet şeritleri oluşturularak yeniden tasarlandı.

Buna paralel olarak, güvenlik için 30 km / s hız sınırı getirildi.

Kısa vadede, şehir yöneticileri bunun, sakinlerin işe döndüklerinde araba 
kullanımının yeniden canlanmasını önleyeceğini öngörüyorlar.

BRÜKSEL

Şehir merkezindeki birçok yol yayalara ve bisikletlilere açılarak sosyal mesafe dü-
zenlemelerine uyum kolaylaştırıldı.

Yeni trafik düzenlemesiyle şehir içinde tüm araçlar 20 km / s hız sınırına tabi 
tutulurken, yayalar ve bisikletliler önceliğe sahip hale getirildiler.

Belediye idaresine göre, bu tedbirin amacı şehir merkezindeki arabaları yasakla-
mak değil, mevcut kamusal alanı daha rasyonel bir şekilde kullanmaktır.

Kamusal alanların gözle görülür şekilde yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, şehir-
de, pandemiden en çok etkilenen insanların sorunlarını çözmek için birçok başka 
müdahale başlatıldı. Örneğin: Konut: tahliyelerde moratoryum, kira artışlarında 
sınırlamalar (kiracıları ve ev sahiplerini desteklerken), ipotekli olanlara yardım gibi 
önlemler alındı.

Evsizler için, barınakların kapasiteleri ve güvenliği artırıldı. Ayrıca en yoksullar için otel 
odaları da dahil olmak üzere alternatif konaklama imkanları sunmaya odaklanıldı.

Diğer yandan, savunmasız insanlar için, acil müdahaleleri desteklemek için AB 
Bölgesel kalkınma fonunun desteklediği URBACT1 dan da faydalanmak için ça-
lışmalar yapıldı.

Kalacak yeri olmayan göçmen ve evsizler için 2 oteli hizmete aldı

BİLBAO Toplumun savunmasız üyelerini, özellikle de yaşlıları korumak için vatandaşlarla 
işbirliği yapıldı.

VİYANA Yerel referandum yaparak araçsız cadde vizyonu geliştirildi. 

PARİS

Belediye, şehir hayatını daha yerel ve yavaş tempolu hale getirmek için planlar yaptı.

Ayrıca insanların kalabalık olmadan hareket etmeleri için yeni bisiklet yolu planları 
ve ıslah edilmiş sokaklar düzenlendi.

Ayrıca, vasıflı çalışanların ofislerine haftada sadece iki kez veya ayda birkaç gün 
gideceği varsayılarak “15 dakikalık şehir” fikri geliştirilmiştir. Buradaki fikir, daha az 
trafik ve kirlilik ile şehirlerin aslında daha da çekici hale gelebilmesidir.
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BARSELONA
  Vatandaşların katılımını sağlamak amacı ile Kurulan çevrimiçi bir platform olan 
Decidim2 ile, vatandaşların karar alma sürecine katılması sağlandı. Şehrin veri 
setlerinin açılması ile yerel işletmeler ve sivil girişimler canlandırılmaya çalışıldı. 

HELSİNKİ Evsizler için 9 bölgede gıda dağıtım noktası oluşturuldu.

ANTALYA
Halkı bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için şehirdeki tüm trafik ışıklarında sü-
rücülere yeşil ışık yandığında ‘Eve Git’, kırmızı ışık yandığında ise ‘Evde Kal’ mesajı 
verilmiştir.

MANİSA Şehirdeki tüm camiler, park ve bahçeler, çocuk oyun alanları ve otobüs 
duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

PENDİK

Belediye Pandemi sürecinde teknolojiyi kullanarak kültür-sanat faaliyetlerini, sa-
nat söyleşilerini İnstagram üzerinden yaptı. 

Pendik Belediyesi, bir ilke imza atarak Koronavirüs Salgını’na karşı asansörlerde 
teması en aza indirecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Asansörler tuş kulla-
nımı yerine sesli komutla çalıştıran Yapay zekâ teknolojisi kullanıldı.

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren 56 bireysel amatör 
spor salonu antrenörüne maddi destek verdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde görevi başında bulunan polis ve sağlık çalışanları 
ile Pendik Devlet Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikram etti.

Salgın Döneminde Maskeli Yaşam Fotoğraf Yarışması ’’ düzenlendi. 

MARDİN
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da evinde kalan ilköğretim öğrencilerine “100 temel eserden seçmeler” kitaplarını 
hediye etti.

MALATYA

Vefa Konağı ve Engelliler Merkezi sistemlerine kayıtlı toplam 3.400 altmış beş yaş ve üstü 
olan vatandaşlar ile engelli vatandaşlar tek tek telefonla aranarak; korona virüs tedbir-
leri çerçevesinde evde kalmaları, acil ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olundu. 

Acil olarak 3 milyon maske üretimi yapılması ile ilgili üretenlere destek olundu.. Va-
tandaşların maskelere kolay ulaşım sağlayabilmesi için toplu taşıma araçlarında 
ve Malatya’nın her noktasında üretilen maskeler ücretsiz olarak dağıtıldı.

 Ticari taksilerin dezenfekte edilme işlemleri yapılıyor.

KADIKÖY

Sokakta yaşayan ve salgın nedeniyle desteğe daha fazla ihtiyaç duyan sokak 
hayvanlarını beslemek için mama bırakılmaya başlandı.

Salgının yayılmasını önlemek, vatandaşların evde kalmasını sağlamak ve sokağa 
çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile çocukların evde geçirdikleri sü-
reçlere destek olmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek muhtemel sağlık riskleri 
konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla sosyal medya hesapları 
aracılığıyla çok sayıda online etkinlik gerçekleştirildi. 

BURSA

Covid 19 ile mücadele sürecinde evde kalanlar için internet üzerinden birçok sos-
yal aktivite gerçekleştiriyor. 

Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlı-
ğı, Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları ‘hafta içi her gün internet üzerinden onli-
ne canlı yayınlarla evde kalanlar için mini konserler veriyor. Türk Halk ve Türk Sanat 
Müziği sanatçılarının yanı sıra Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile Büyükşehir 
Belediye Bandosu  ‘Evde Kal Müziksiz Kalma’ sloganıyla sevilen eserleri Bursalılar 
için seslendiriyor. İnternet üzerinden canlı yayınlanan mini konserler daha sonra 
Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapların-
dan yayınlanıyor.  Online yayınlarda çocuklar da unutulmadı.  ‘Çocuk Saati’ progr 
amıyla evde kalan minikler de çocuk şarkılarının seslendirildiği müzikal eğlence ile 
hoşça vakit geçiriyor. 

2dergi sablon.indd   97 28.07.2021   15:10



98

KONYA
Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında belediye ait toplu ulaşım araçlarının yanı 
sıra resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel 
servislerinin de ücretsiz dezenfeksiyonunu yapıyor.

KAYSERİ

Kayseri’de şehir merkezindeki farklı bölgelerde kedi, köpek ve kuşların beslenme-
si için su, mama ve yem kapları bırakan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan 
sahipsiz hayvanlar için de ilçe belediyeleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine 
mama gönderiyor.  

AĞRI Belediye sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalana-
bileceklerini duyurdu.

BALIKESİR

Dünyayı etkileyen salgın nedeniyle üreticilere olan destekleri artıran Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi; 600 dönümlük belediye arazisinde Belediye eliyle üretimi baş-
latacaklarını, yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin 
yüzde 50’sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağının müjdesini verdi, “Siz yeter ki 
üretin, biz destek olacağız.” dedi.

Tarımsal ve hayvansal desteklemelerini artırdı. 

DİYARBAKIR
Salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla evde kalması zorunlu olan 20 yaş 
altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 2 farklı kategoride “Hayat Eve Sığar” te-
malı fotoğraf yarışması düzenledi

Tabloda, Covid-19 virüs salgın durumunun bu zor 
zamanlarında, yerel yönetimlerinin, sosyal hizmet-
lerin koruyucusu olduğunu en savunmasız insanla-
rı korumak için hareket ettiğini görüyoruz. Ayrıca, 
pandeminin sonuçlarının en görünür olanlarından, 
kentsel yaşamın geleceği hakkında farklı uygula-
malardan biri ise araçların hâkim olduğu kamusal 
alanların değişen kullanımı; ilk önce geçici olarak, 
sonrasında bunları kalıcı olarak tutma potansiye-
line sahip yeni bisiklet yollarını belirlemek şehirlerin 
yaygın bir uygulaması haline gelmiştir.

Diğer yandan, pandemi, dünyadaki mevcut 
ekonomik modelin muazzam çelişkilerini ve krizle-
rinin sorgulanmasını sağlamıştır. Yönetimleri taktik 
ekonomik ve sosyal müdahaleler ve daha sonra 
bunların düzenlenmesi için de yeni çabalara giriş-
meye itmektedir. Dolayısı ile yerel bazda, şehirlerin 
sahip oldukları haklarını çok daha cesur kullanma-
ları gerektiği, yani; imar, planlama, vergilendirme, 
kamu alımları için koşulları belirleme, vb. konularda 
yenilikçi çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikâr hale gel-
diği anlaşılmıştır.12

DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, Yerel Yönetimler, bu tür krizlerde, 
insanları ve yerel ekonomileri değişik araçlarla daha 
etkin destekleyebilmektedir. Hali hazırda krizin acil 
aşaması geride kalmış gibi gözükse de birçok yerel 
12  https://mri.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/SAJ-
ujevi-kepeslap-2020-20201231-ki.pdf (Erişim tarihi: 26.05.2021)

yönetim, COVID-19 krizinin insanlar, işletmeler ve ye-
rel ekonomi üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini 
azaltmak için proaktif önlemler alıyor ve aynı zaman-
da iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin amacı, kısa değil, 
aynı zamanda uzun vadeli etkileriyle de mücadele 
etmek için birbirlerinin uygulamalarını ivedilikle öğre-
nip, krizle en etkili şekilde mücadele etmektir. 

Dolayısıyla şehir yöneticileri, yeni durumu, sal-
gın öncesinde düşünülemeyecek değişiklikle-
ri başarmak için bir fırsat olarak görmelidirler. 
Şehirlerde hayatın kolaylaştırılması, iyileştirilmesi ve 
problemlerin çözümü olarak görülen yenilikçi proje-
leri geliştirmeyi ve kullanmayı başaran ülke ve şehir-
ler daha da yaşanabilir olacaklardır.  

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi süre-
cinden ders alarak, insan hayatını kolaylaştırması, 
iyileştirmesi ve olumsuzlukların çaresi olarak tasar-
lanan proje ve faaliyetlerin takibi, incelenmesi, şehir 
yaşamının geleceğinde önemli bir rolü olacağı ve 
bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı bir 
gerçektir. 

Buradan hareketle, şehirleri ilgilendiren birçok 
projenin ve kurumsal faaliyetin araştırılması ve ince-
lenmesi ile oluşan bu çalışma yerel ve merkezi yöne-
tim birimlerine tavsiye niteliğinde sunulması faydalı 
olacaktır. Yenilikçi/yaratıcı faaliyetler ve projeler 
geliştirmeyi ve kullanmayı başaran ülke ve şehirler, 
diğerlerine kıyasla doğal olarak gelecek yıllarda söz 
sahibi ve üstünlüğe de sahip olacaklardır.  Bir başka 
deyişle, belediyelerin farklı alanlarda geliştirdikleri 
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yenilikçi faaliyetler, insan hayatını kolaylaştırmadık-
ça, iyileştirmedikçe ve olumsuzlukların çaresi olma-
dıkça ve sürdürülebilirlik ile bütünleşmedikçe sağla-
nan çıktılar anlamlı olmayacaktır.  

Yukarıda vurgulandığı gibi günümüzde şehirler 
yeni işlev ve görevler yüklenmektedir. Bu çerçevede 
belediyelerin, yukarıdaki tabloda örnekleri verilen 
çözümleri etkili bir şekilde kullanarak ve geliştirerek, 
kamusal hizmetlere hız ve etkinlik kazandıran, eri-
şim kesintisi yaşamayan, güvenli ve sürdürülebilir bir 
kent kurmaları önem taşımaktadır. 

Diğer yandan, özellikle Türkiye’deki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler (Sektörsel olarak turizm, se-
yahat, restoran ve kafeteryalar vb.), salgın has-
talık vb. krizler sebebiyle, önemli bir gelir kayıpları 
yaşamakta, dolayısıyla ekonomileri en çok bozulan 
kesimler olmaktadırlar. Özellikle genç istihdamının 
yüksek olduğu bu işletmelerin kapalı kaldığı 
sürelerin uzaması işsizlik ve sosyal sorunların giderek 
artmasına yol açmaktadır. Krizlerden en çok etkile-
nen kesimlerden olan küçük ve orta boy işletme ve 
esnaflara yerel yönetimler tarafından yapılabilecek 
proje ve yardımlarla destek olmanın kritik önemi 
olabileceği görülmektedir. 

 Türkiye’deki yerel yönetimlerin kısa ve orta va-
dede önlem olarak yapabileceği işlere örnek olarak 
aşağıdaki öngörüler uygulamaya geçirilebilir.

1. Kriz süresince ve sonrasında halkla ilişkiler çalış-
maları normal zamandan daha çok önem kazanan 
ve daha fazla ihtiyaç duyulan bir faaliyet halini al-
maktadır. 
2. Küçük işletmelerin kriz yönetimi ve gelecek plan-
laması noktasında bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. 
Bundan dolayı, bu işletmelere yönelik eğitim faali-
yetlerinin araştırılması ve artırılması gerekmektedir. 
Örneğin; Kriz yönetimi, finansal planlama, insan 
kaynakları yönetimi, e-ihracat, inovatif ürün geliş-
tirme, online satış, dijital pazarlama ve iş geliştirme 
vb. konularda eğitimler organize edilebilir.
3. Küçük işletmelerin dijital dönüşüm çalışmaların-
da korku ve endişenin hâkim olması sebebiyle, di-
jitalleşme yavaş ilerlemektedir.  Bu bağlamda, bu 
işletmeleri bir araya toplayan dijital bir platformda 
tecrübe paylaşımına ve iş birliğine yönelik bir oluşum 
kurulmasına yardımcı olunabilir. Ayrıca, Sektörsel 
bazda dijital dönüşüm iyi uygulama örnekleri ortaya 
konulabilir ve hayata geçirilmesi hususunda destek 
sağlanabilir.
4. Tedarikçi işletmelere şartname ve sözleşme hazır-
lama, standart oluşturma gibi konularda eğitimler 
verilebilir ve kurumsal kapasiteleri geliştirilebilir.

5.  İşletmelerin rekabet öncesi iş birliği, ağ oluştur-
ma, Ortak Ar-Ge ve tasarım, ortak tedarik ve pazar-
lama faaliyetlerini geliştirici eğitimler verilebilir.
6. Tarımsal faaliyet gösteren bölgelerde, koopera-
tifler kurdurularak, ürünlerin satışı, pazarlanması, 
depolanması vb. konularda destek olunabilir.
7. Tüm bu önlemlere yönelik olarak yapılacak proje-
ler için, Kalkınma Ajansları veya KOSGEB ile iş birlik-
leri kurulabilir. 

Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonucunda 
dünya şehirlerinde geliştirilen ve uygulanan acil 
faaliyet ve etkinliklerin bir resmini çizmeyi amaçla-
mıştır. Bu çalışmaların, belediyelerin değişen sorum-
lulukları ve görevleri yaklaşımı çerçevesinde daha 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

KAYNAKÇA

https://mri.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/SAJ-
ujevi-kepeslap-2020-20201231-ki.pdf (Erişim tarihi: 26.05.2021)

https://eurocities.eu/latest/ (Erişim tarihi: 26.05.2021)

https://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/covid-19/belediyeleri-
mizden-covid-19-haberleri/ (Erişim tarihi: 26.05.2021)

https://www.istanpol.org/post/pandemide-ve-sonras%-
C4%B1nda-yerel-y%C3%B6netimleri%CC%87%C3%A7in-poli-
tika-%C3%B6nerileri

https://www.duyurugazetesi.com.tr/salgin-hastaliklar-kure-
sel-felaketler-ve-akilli-sehirler-7440yy.htm

https://www.ituvakif.org.tr/dergi/sayi_77.pdf

Kaya, Dilek Göze. “Koronavirüs pandemisinin küresel 
ekonomideki izleri: kamu finansman dengesi, ticaret hacmi, 
enflasyon, işsizlik ve ekonomik büyüme», www.asead.com 
ASEAD Cilt 7 Sayı 5 Yıl 2020, S 221-237

Genç, Fatma Neval. “Kriz Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Uy-
gulanabilirliği”, https://dergipark.org.tr/en/download/artic-
le-file/875923 (Footnotes)
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SALGINLARIN ŞEHiRLER ÜZERiNDE
SOSYOLOJiK ve PSiKOLOJiK ETKiSi

ABDÜLKADiR COŞKUN*

Ülkemizde ve dünyada yüzyılda bir rastlanan 
salgın hastalıklar 21.yüzyılda kendini göstermiş 
ve tüm hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Tıbbın, 
teknolojin ve iletişimin önceki yüzyıllara göre 
daha gelişmiş olması ülkelerin karşılaştığı bu 
salgın hastalıkla mücadele etme yeteneğini üst 
seviyelere çıkarması sağlamıştır. Dünya tarihine 
baktığımızda en önemli salgınların başında veba 
ve kolera gelmektedir. Veba 1937 yılında yine Çin 
ve Orta Asya’da başlayarak Avrupa nüfusunun 
üçte birinin ölümüne yol açmıştır. Günümüzde 
halen etkisini gösteren bu hastalıklar halk sağlığı 
için küresel bir tehdit olmaya devam etmektedir 
ve eşitsizliğin ve sosyal gelişim eksikliğinin bir gös-
tergesidir.

Salgınla birlikte hayatımıza giren pandemi ke-
limesinin daha önce duyulmamış olması salgının 
insanlar üzerindeki psikolojik etkisini artırmıştır. 
Pandemi kavramı TDK sözlüklerinde henüz tanım-
lanmış durumda değildir. Fen bilimleri ve tıp söz-
lüklerindeki karşılığı ile salgın kavramı, “bir hastalı-
ğın veya zararlı başka bir durumun yaygınlaşması 
ve çok kısa sürede veya aynı anda birçok canlıya 
bulaşması” olarak ifade edilebilir.2 Dünya sağlık 
örgütüne göre pandemi, yeni bir hastalığın dün-
ya çapında yayılmasıdır. Küresel olarak yayılan ve 
yüksek morbidite (hastalık) ve mortalite (ölüm) 
insidansıyla sonuçlanan enfeksiyon (yeni ve daha 
önce kontrastsız) son 300 yıldır “salgın” olarak ta-
nımlanmıştır.3 

*  Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü
2  Cihan GÜLÇİÇEK, Koronavirüs Salgınının Küresel Güvenlik Ve 
Yönetişim Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Bahçeşehir Üniversitesi, 2021,s.26.
3  Fadime ÇINAR ve Berrin ÖZKAYA, “Koronavirüs (COVID-19) 
Pandemisinin Medikal Turizm Faaliyetlerine Etkisi” ,Sağlık ve Sosyal 
Refah Araştırmaları Dergisi, (2020) Cilt 2, Sayı 2, s. 35-50, s.35

Birden fazla ülkede, kıtalarda ve hatta tüm dün-
ya üzerinde aynı anda veya çok kısa zaman içinde 
geniş bir coğrafi alanda yayılması sonucunda nü-
fusun büyük kısmını etkileyerek insanlığı tehdit eder 
hâle gelen epidemik salgın hastalıklar olarak ta-
nımlanabilir. Günümüzde ise, genel bir tanımlama 
ile pandemi, virüsün aynı anda kıtalar arası 
yayılabiliyor olması şeklinde ifade edilmektedir.4

Salgınların şehirlerde yaşayan insanlar üzerin-
deki kişisel ve toplumsal anlamdaki psikolojik etkisi 
korunma psikolojisi başlamıştır. Korunma reflek-
si ile başlayan salgın sürecinde belirsizliklerinde 
artmasıyla birlikte insan psikolojisi derinden et-
kilenmeye başlamıştır. Covid-19 virüsü ile yapılan 
uluslararası mücadele sürecinde konunun ne ka-
dar ciddi olduğu ve neler yapılması gerektiği ko-
nusunda yetkililerin ve uzmanların net açıklamalar 
yapamaması insanları derinden etkilemektedir. 
Virüsün insanlara nasıl geçtiği, nasıl korunması ge-
rektiği (maskeyi kimlerin ve nasıl takması gerekti-
ği vb.) veya Covid-19’un ne zaman ve nasıl etkisiz 
hale getirileceği konusunda doğal belirsizlikler söz 
konusu olabilmektedir. Bu belirsizlikler çerçevesin-
de bireyler rasyonel olmayan kararlar verip uygun 
olmayan davranışlar sergileyebilirler.5

Pandemi sırasında ortaya çıkan psikolojik tep-
kiler aşırı korkudan kayıtsızlığa, kaderciliğe kadar 
giden bir çeşitlilik gösterebilmektedir. Bazı insanlar 
tehdide uyum sağlayabilmekte ve bu da daha az 
endişe yaşamalarını sağlamaktadır. 

4  Cihan GÜLÇİÇEK, s.27.
5  Coşkun TAŞTAN, Kovid-19 Salgını Ve Sonrası Psikolojik Ve Sosy-
olojik Değerlendirmeler, Polis Akademisi Yayınları: 90 Rapor No: 
35,Nisan 2020, s.13
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Bazı durumlarda psikolojik etkiler şiddetli ve 
uzun süreli olabilir. Salgınlarda psikolojik tepkiler şu 
başlıklar altında toplanabilir : 

Hastalanma ve ölüm korkusu, 
Tedavi gereken durumlarda hastalığı kapma 

endişesiyle sağlık kurumlarına başvurmaktan çe-
kinme, 

Geçim kaynaklarını kaybetme, izolasyonda iken 
çalışamama, işten çıkarılma korkusu, 

Hastalıkla ilişkilendirilip toplum tarafından dışlan-
ma ya da temaslı olarak değerlendirilip karantina al-
tına alınma korkusu, 

Sevdiklerini koruyamama, onlara virüs bulaştırma 
ve virüs yüzünden sevdiklerini kaybetme korkusu,  

Karantina uygulaması nedeniyle sevdiklerinden 
ve bakım verenlerden ayrı tutulma korkusu, 

Ebeveynleri veya bakım verenleri karantina altına 
alındığı için yanında refakatçisi olmayan ve onlardan 
ayrı tutulan çocuklar, engelliler veya yaşlılarla ilgilen-
meyi hastalık kapma korkusuyla reddetme

İzolasyon koşullarından dolayı çaresizlik, sıkıntı, 
yalnızlık ve depresif hissetme6

Salgın sonucu oluşan bir diğer olumsuz bo-
yut ise toplumsal yönde kendini göstermektedir. 
Birçok insanın hayatında ilk defa karşılaştığı bu 
salgın hastalığın kişiler üzerindeki algısı ve yönetimi 
çok farklı olmuştur. Şehirlerin insanların bu algısına 
tepkisi gün geçtikçe salgının ne kadar önemli 
olduğunu bizlere göstermiştir.  Salgının ilk günlerin-
de gıda raflarının boşalması, evlere kapanma, her 
bedensel duyumun COVİD-19 belirtisi olarak yo-
rumlanması, sosyal medya paylaşımları ile zihinlerin 
kirli bilgi sağanağına maruz kalması, internet ve te-
levizyonlarda uzun saatler salgına dair programlar 
izlemek, korku ve paniği artırmıştır

Özellikle salgının ilk zamanlarında cesetlerin 
hızla ve rastgele gömülmesi, kimi ülkelerde sokak 
ortasında topluca ve acımasızca yakılması 
milyarlarca insan tarafından dehşetle izlenmiştir. 
Kamuoyundaki tartışmalar, “korkmayanları” 
korkutmaya yaramakla kalmayıp, zaten 
endişeli/kaygılı insanları daha da korkuttuğu 
düşünülmektedir.

İlk şokun ardından gelen kabullenme ile 
gerçekçi bir algı, kendini ve ailesini koruma dönemi 
başlamaktadır. Devlet otoritelerinin uyguladığı 
kısıtlama ve yasaklara uyum artmıştır. 

6  Dr. Raşit TÜRKEL, Covıd-19 Pandemi Sürecinde Ruh Sağlığı, 
COVİD Pandemisi Değerlendirme Raporu,s.608

Küresel düzeydeki ruh hali korku ve belirsizlik olmuş 
ve bu durum insanları türbülansta sürüklendikleri 
hissine sokmuştur. Belirsizlik ve hastalık endişesiyle 
hissedilen korku, mutsuzluk, ümitsizlik, çaresizlik gibi 
duygular yoğun bir zorlanma yaratmaktadır7

Salgının insan sağlığından sonra en önemli etkisi 
şüphesiz ki sosyo-ekonomi üzerinde olmuştur. Şe-
hirler salgının yarattığı ekonomi alanındaki olumsuz 
süreci yönetmekte bir hayli zorlanmışlardır. Bura-
daki etken yine sürecin belirsizliğinden kaynaklan-
maktadır. Pandemi sonrasında birçok ülkenin gün-
deminde işsizlik sonrası yoksullaşma, Covid-19’un 
sosyo-ekonomik etkisi, mültecilerin durumu gibi 
konular olacaktır. Birleşmiş Milletler Covid-19’un 
neden olduğu ekonomik etkilerin dünya genelinde 
40-50 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürükleyeceğini 
belirtmiştir8

Bazı ülkelerde temel gıda ihtiyaçları dışında 
üretimin durması, bazılarında ise durma noktasına 
gelmesi küresel gayrisafi hasılayı olumsuz etkile-
mektedir. Sınır kapılarının kapatılması, uluslarara-
sı uçuşların askıya alınması ve ülkelerin bazı ürün 
grupları ile ilgili getirdiği ihracat yasakları küresel 
tedarik zincirlerini koparmaya devam etmektedir. 
Ulusal ve uluslararası talebin düşmesi de üretimin 
durması ile beraber oldukça ciddi işsizlik rakamla-
rına neden olmakta ve işsizlik ile beraber yaşanan 
gelir kaybı ve gelirini kaybeden bireylerin ihtiyaç-
larının karşılanamaması riski beraberinde sosyal 
sorunlara neden olmaktadır. Bununla birlikte sağlık 
altyapısı yetersiz ve sosyal güvenlik sistemlerinde 
kapsayıcılık sorunu olan ülkelerdeki halkların olası 
tepkileri hükümetlerin önünde bir risk olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Bir yandan salgınla mücadele küresel iş birliği-
ni hiç olmadığı kadar önemli hale getirirken diğer 
yandan salgın süresince ciddi yara alan ekonomi-
lerin salgın sonrası rekabetçiliğini koruma içgüdüsü 
küresel sistem için yeni bir “dehşet dengesi ”ni mey-
dana getirmekte olduğu söylenebilir.9

Salgın sonrasında yeni hayata geçiş bir diğer 
ifade ile yeni normale geçişin insanlar üzerindeki 
bunalımın etkisiyle kolay olmayacaktır. 

7  Rüstem AŞKIN, Yasemin BOZKURT ve Zekiye ZEYBEK, Covid-19 
Pandemisi: Psikolojik Etkileri Ve Terapötik Müdahaleler, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler 
Özel Sayısı Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek), s. 308
8 Erdal Eroğlu “Covid-19’un Ekonomik Etkilerinin ve Pandemiyle 
Mücadele Sürecinde Alınan
Ekonomik Tedbirlerin Değerlendirilmesi”, International Journal of 
Public Finance, 5(2), 2020, 211-236.
9  Mehmet Levent YILMAZ, Kovid-19 Salgını Ve Sonrası Ekonomi 
Boyutu İle İlgili Değerlendirmeler, Polis Akademisi Yayınları: 91 Rapor 
No: 36, Nisan 2020, s.43-44.

2dergi sablon.indd   101 28.07.2021   15:10



102

Covid-19’la birlikte küresel düzeyde yaşananlar 
ve yaşanması muhtemel gelişmeler gösteriyor ki, 
bütün dünya bir bunalım döneminden geçiyor. Bu-
nalım dönemlerinin yarattığı krizler, hep yeni dal-
galanmaları beraberinde getirmiştir. Bu dönemde 
de bir dalgalanma yaşanmaya başlandı ve devam 
ediyor. Dolayısıyla dünya ölçeğinde yaşanan diğer 
dalgalanmalarda da görüldüğü gibi yaşadığımız 
süreçle birlikte bir takım toplumsal altüst oluşlar 
gerçekleşecek ve belirli bir sürede yeni bir düzen 
kurularak yeni bir toplumsal denge bulunacaktır. 
Kurulacak düzen ve bulunacak toplumsal dengeyi 
ise pandemi sürecinde toplumsal hayatın farklı bo-
yutlarında yaşanan ve yaşanacak gelişme ve de-
ğişmeler belirleyecektir. 

Bu kapsamda insan sağlığı ve hastalık sistemleri, 
ekonomik yapılar, siyasi yapılar, bireysel ve toplum-

sal yaşama biçimleri, kültürel yaşam, uluslararası 
ilişkiler, eğitim yapıları ve aile yapıları gibi alanlar-
daki yeni durumlar sürecin şekillenmesini sağlaya-
caktır.10

Şehirlerde salgın sonrasında oluşan tüm 
değişkenler dikkate alındığında kişisel, toplumsal, 
sosyal ve psikolojik anlamda oluşan ihtiyaçların 
bir gereklilik olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
İhtiyaçların belirli bir süre içerisinde olgunlaşıp 
yaygınlaşmasından sonraki sürecin doğru 
yönetilmesi ise şehir sakinlerinin ve yöneticilerin 
birlikte karar alması ve uygulaması ile mümkün 
olabileceğini bizlere göstermiştir. 

10  Mehmet KARAKAŞ, Covid-19 Salgınının Çok Boyutlu Sosyolojisi 
ve Yeni Normal Meselesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 
40(1): 541–573, s.570.

2dergi sablon.indd   102 28.07.2021   15:10



103

PANDEMi SONRASI
NASIL BiR ŞEHiR?

ENDERUN KURUMSAL DANIŞMANLIK*

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını-
nın ekonomiden siyasete, psikolojiden sosyolojiye 
kadar insanı ve toplumu ilgilendiren her alanda 
çarpıcı etkileri yaşandı ve halen yaşanmaya de-
vam etmektedir. İnsanların sadece ikamet ettikle-
ri mekânlar olmanın ötesinde, günlük yaşamlarını 
sürdürmeye, geleceklerini inşa etmeye çalıştığı yer-
ler olan şehirlerin bu süreçten etkilenmemesi düşü-
nülemez. Birçok alanda olduğu gibi şehirler için de 
Pandemi sonrası farklı gelişmelerin yaşanması da 
kaçınılmazdır. Ancak hemen belirtelim ki kimi kestir-
meci yaklaşımlara dayalı yorumların yani Pandemi 
sonrası şehir hayatının çekiciliğini yitireceği değer-
lendirmelerinin gerçekleşmesi beklenmemelidir.

İnsanoğlu binlerce yıllık tarihi boyunca farklı 
zamanlarda, farklı şiddet ve yaygınlıkta salgınlar 
(1918-19 yıllarında yaşanan, 50 milyon civarında 
insanın hayatını kaybettiği İspanyol Gribi gibi) çok 
ciddi krizlere yol açan pandemiler yaşamıştır. An-
cak hiçbir Pandemi süreci sonrası şehirlere olan ilgi 
ve şehirlerin büyüme trendi orta ve uzun vadede 
akamete uğramamıştır. Elbette bazı kişiler bu süreç 
sonrası kırsala taşınmış ama onlardan boşalan yer-
ler kırsaldan gelen göçlerle doldurulmuştur. Dolayı-
sıyla şehirlerdeki küçülme kısa vadede yaşanmışsa 
da orta ve uzun vadede aksi istikamete gelişmeler 
yaşanmıştır. Covid 19 salgını sonrası da böyle bir 
süreç yaşanması beklenmektedir. Yani kısa vadede 
şehirlere ilgi azalır gibi olacaksa da orta ve uzun 
vadede bu ilgi eskiyi aratmayacaktır. 

Kaldı ki, şehirden uzaklaşmanın ilk tercihi daha 
çok yine şehir çeperleri olacaktır ki, bu da nüfusun 
*  Enderun Kurumsal Danışmanlık Eğitim ve Araştırma Hizmetleri

şehir içinde daha geniş alana yayılması ama 
totalde kayba uğramaması anlamına gelmektedir. 

Şehir insanı Pandemi sürecinde birçok gerçeğin 
farkına varmıştır ve bu farkındalığın ilk sırasında her 
halde evler bulunmaktadır. Günlük hayatın keşme-
keşinde sadece geceleri ikamet edilen mekânlar 
gibi algılanmaya başlanan evlerin aslında yaşamı-
mızda çok daha farklı fonksiyonlara sahip olması 
gerektiği görülmüştür. Bırakınız bahçesini, balko-
nu bile olmayan ve hatta pencereleri açılamayan 
evlerde aylarca sokağa çıkmadan yaşamaya 
mahkûm olan insanlar bu fonksiyonların ne kadar 
önemli olduğunu yaşayarak gördüler. Hatta evle-
rin iç yüksekliğinin ne kadar önemli olduğu bile bu 
süreçte bir kez daha anlaşıldı. Elini uzatsan tavana 
değebildiğiniz, küçük ama küçük olması yetmezmiş 
gibi eşyalarda doldurulmuş mekânlara sıkışan ev 
halkı adeta konserve kutularında yaşamanın verdi-
ği sıkıntılarla boğuştu. 

“Hayat eve sığar.” Pandemi sürecinin popüler 
sloganı, insanlara, zorunlu kalmadıkça sokağa çık-
mamaya, hayatı evlerinde yaşayabileceklerini an-
latmaya çalışmaktaydı. Ancak artık evler hayatın 
sığamayacağı kadar daralmış; insanların alışkan-
lıkları evlerine sığamayacak kadar gelişmişti. Çünkü 
yeme-içme, eğlence, boş vakit geçirme kültürü ev 
dışında gerçekleştirilme üzerine kurulmuştu. Bu sı-
kıntının üzerine bir de online eğitim, evden çalışma 
zorunlulukları da ayrı sorunlar oluşturmaya başladı. 
TV’lerdeki skeçlerde, evin içinde bir yanda bilgisa-
yardan eğitim alan öğrenci, bir yanda bilgisayarı 
başında mesaide olan evin bir üyesi, bir yanda cep 
telefonu ile arkadaşıyla uzun telefon görüşmesi ya-

2dergi sablon.indd   103 28.07.2021   15:10



104

parak iletişim ihtiyacını karşılamaya çalışan bir bi-
rey ve bütün bunların seslerinden oluşan kakofoni 
izleyicileri güldürse de yaşanan sıkıntıların mizah 
yoluyla anlatılmasından başka bir şey değildir. 

Pandemi süreci sadece evlerimizin sahip olma-
sı gereken fonksiyonları göstermekle kalmadı; Aynı 
zamanda eskiden adına mahalle dediğimiz yerle-
şim planlamasının ne kadar önemli olduğunu da 
gösterdi. “eskiden adına mahalle dediğimiz” ifade-
si yanlışlıkla yazılmamıştır; elbette günümüzde de 
adı mahalle olan yerleşimlerimiz vardır ama ismi ile 
müsemma değildir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
3. Maddesine göre mahalle, belediye sınırları için-
de, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren 
ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî 
birimi ifade eder. Dolayısıyla mahalleler, komşuluk 
ilişkilerinin bulunduğu yerleşim yerleridir. Komşuluk 
ilişkisi de ister istemez dar bir alan ve küçük nüfus 
gerektirir. Hatta bu sebeple, günümüzdeki belediye 
sınırları içindeki mahalleler kadar bile nüfusu olma-
yan kimi köylerde mahalleler bulunur. Çünkü belirli 
büyüklüğe ermiş köy yerleşimleri bile komşuluk ilişkisi 
için fazlaca büyüktür. 

Mahallenin en önemli özelliği komşuluk ilişkisi ol-
makla beraber aynı zamanda günlük rutin sosyal 
hayatın kendi içinde yaşanabildiği mekânlar olma-
sı da önemli bir özelliktir. Mahallenin çocuklarının 
kendi aralarında oynayabildiği, kadınların, yaşlıla-
rın bir araya gelebildiği, sosyal ilişkilerini yürüttükleri 
mekânlar bulunmalıdır.  Elbette günümüz mahalle-
lerinde de bu fonksiyonlar vardır ama nasıl? 30 bin 
nüfuslu, bir ucunda diğerine arabayla gidilen ma-
halleleri, kültürümüzde var olan mahalleler değildir. 
Çünkü mahalle, yürüme mesafesinde sosyal haya-
tın yaşandığı mekânlardır. 

Pandemi süreci, şehir insanına, yürüme mesafe-
sinde sosyal ilişkilerin yürütülebilir olmasının önemini 
açıkça göstermiştir. Birkaç saatlik kısıtlı sürede so-
kağa çıkabilen insanlar, oturup nefeslenebilecekleri 
küçücük park alanlarına sıkışmak ya da yol kenar-
larında, kaldırımlarda yürümekle yetinmek zorunda 
kaldılar. Hatta bu yokluklar karşısında kimi insanlar 
marketlerde saatler geçirmeyi sosyal bir etkinlik 
olarak görür oldular. 

Günümüzde şehirlerin hızla gelişmesi, ika-
met-iş-dinlenme alanları arasında mesafenin her 
geçen gün açılması farklı arayışları gündeme ge-
tirmiştir. Bu arayışlar Pandemi sürecinde daha da 
yoğunlaşmış görülmektedir. Örneğin, “15 dakikalık 
Şehir” modeli, kendi kendine yetebilen fonksiyon-
lara/donatılara sahip olan ancak insanların bu 

imkânlara 15 dakikada yürüyerek veya bisikletle 
ulaşabilecekleri bir mekân planlaması yaklaşımıdır. 
Yani, sakinlerin işe, dinlence-eğlence alanlarına, 
yeşil alanlara, sağlık hizmetlerine, okullara ve küçük 
işletmelere araba kullanmadan erişebildikleri ma-
halle düzeyinde bir tasarımdır. Aslında eski mahal-
le kültürünün yeniden hayata geçmesine dair bir 
özlemin şehir planlamasında uygulama çabasıdır. 
Benzer bir yaklaşım “20 Dakikalık Mahalleler” kon-
septi ile geliştirilmektedir. 

Mahalle kültürüne dönüş özlemi her ne kadar 
akılcı ve masum görünse de, doğru yönetilmediği 
takdirde şehirlerdeki gettolaşmanın artmasına se-
bep olacağı da unutulmamalıdır. Özellikle son on 
yıllarda hızla yaygınlaşan, işyeri, konut ve alışveriş 
merkezlerinin bir arada bulunduğu site tarzı yerle-
şimler çok rağbet görmektedir. Ancak bu tarz ya-
pılanmalar mahalle kültürünün tekrar yaşatılması 
değil, belirli gelir düzeyine sahip toplumsal kesimin 
yalıtılmış yaşam merkezlerinde öbekleşmesine yol 
açmaktadır. Hele ki gelişmiş teknoloji ve pahalı 
malzeme kullanımı ile birlikte bu gibi yerlerde yaşa-
manın gerektirdiği bütçeler, ortalama bir kent sa-
kininin hayalini bile kuramayacağı rakamlara ulaş-
mışsa –ki, mevcut durum budur- toplumsal kesimler 
arası kaynaşma değil tam bir ayrışma hali ortaya 
çıkmaktadır. Burada yaşayanların çocuklarını özel 
okullara göndermeleri ile bu ayrışma kapanamaz 
bir kopuşa yol açmaktadır. Dolayısıyla toplumsal 
kesimlerin ayrımcılığa uğramadan bir arada yaşa-
yabileceği mekânlar özelliğine sahip olmadığı süre-
ce, ister 15 dakika ister 20 dakika densin, bu mekân-
lar mahalle fonksiyonuna sahip olmayacaktır.

Pandemi sürecinde özellikle şehir çeperinde, 
doğa ile yan yana, bahçeli sitelerle ilgili reklamların 
arttığına şahit olmaktayız. Oysa bu sağlıklı ve sür-
dürülebilir bir şehirleşme için tehlike çanlarının çal-
ması anlamına gelmektedir. Her şeyden önce top-
lumun tüm kesimlerinin veya önemli bir bölümünün 
bu tür sitelerde yaşaması matematiksel olarak da 
ekonomik olarak da mümkün değildir. Kaldı ki bu 
gelişme, şehirlerde zaten iyice azalmış olan, tüm 
şehirlilere hizmet etmesi gereken alanların küçük 
bir kesimin hizmetine münhasır kılınması anlamına 
gelecektir ki, bu çok daha vahim bir gelişme ola-
caktır. Unutulmamalıdır ki, geçmiş tarihlerde kıyıla-
rın özellikle zengin kesimlerin adeta tekeline geçen 
mekânlar olması gibi bir yanlış çok uzun çabalar 
sonucu giderilebilmiştir. Denize sıfır malikâneler ve 
bunlar tarafından sahillerin kamuya fiilen kapatıl-
mış olması toplum hayatı yönünden kabul edilemez 
bir durumdu. Ancak kıyıların kamu kullanımına açıl-
ması, buralarda zorunlu tesisler dışında yapılaşma 
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olmaması uzun süreçlerden geçerek yasalaşabil-
miştir. 7 Eylül 1956 tarihinde yayınlanan 6785 sayılı 
İmar Kanunu ile kıyılarda 10 metreden az olmamak 
şartıyla, Bakanlıkça belirlenecek bir bant içerisinde 
“hususi şahıslarca umumun istifadesine ayrılma-
yan” yapıların yapılamayacağı hükmü yer almıştır. 
18 Ocak 1975 tarihinde çıkartılan yönetmelikle kı-
yıların herkesin eşit ve serbest bir şekilde yararlan-
masına açık sahalar olduğu ve üzerinde hiç bir yapı 
yapılamayacağı belirtildikten sonra, kara yönünde 
en az 30 metre içinde hiç bir yapı ya da duvar, çit, 
parmaklık, tel örgü, hendek gibi engeller konulama-
yacağı, yönünde düzenleme yapılmıştır. Yalnızca kı-
yıları konu alan ilk yasal düzenleme ise 1984 yılında 
çıkarılan 3086 sayılı Kıyı Kanunudur. 

Kıyıların, toplumun sadece belirli bir kesiminin 
hizmetine sunulduğu mekânlar olmaktan çıkarıl-
ması, herkesin hizmetine sunulması üzerine 1950’li 
yıllarda bir gazetenin Attığı manşet ilginçti: “Halk 
plajlara hücum etti vatandaş denize giremedi.” Kor-
karız, yakın zamanda da “Halk ormanlara hücum 
etti vatandaş rahatsız” manşetleri atılacaktır. 

Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı, daha doğ-
rusu zaten bilinen ancak Pandemi ile birlikte varlı-
ğını daha da belirgin kılan sorun, toplu taşıma hiz-
metleridir. İnsanların balık istifi gibi yığılmak zorunda 
kaldıkları toplu taşımanın virüs salgınında ne kadar 
büyük bir risk taşıdığı açıkça görülmüştür. Bu riskten 
kaçınmak isteyen insanların özel araç kullanımına 
yönelmesi ile birlikte zaten problem olan trafik ar-
tık katlanılamaz noktaya ulaşmıştır. Pandemi süreci 
sona erse bile özel araç kullanımında azalma bek-
lenmemelidir. Bir yandan salgın korkusunun uzun 
süre devam edecek olması ve diğer yandan da özel 
araç sahipliğindeki artış ile birlikte şehirlerimizin 
ulaşım/trafik sorunu katlanarak artmaya devam 

edecektir. Bisiklet yolları gibi açılımlar, özellikle de 
metropollerde soruna sorunun çözümünde etkili 
olamayacaktır. 

Pandemi sonrası toplu ulaşımın nitelik ve nice-
lik olarak geliştirilmesi kaçınılmaz olmakla birlikte 
soruna etkin çözüm olmayacaktır. Bu sorunun tek 
ve sağlıklı çözümü, ikamet-iş-dinlenme alanları 
arasındaki mesafeyi kısaltıcı planlama çalışmala-
rının hayata geçirilmesidir. Bunun için, özellikle de 
deprem riski sebebi ile yürütülen kentsel yenileme/
dönüşüm çalışmalarında bu mesafenin dikkate 
alınması gereklidir. Aksi takdirde şehirler artık yaşa-
mın durduğu mekânlar olacaktır. Hele ki şehir çe-
perlerinde doğru kaçsın hızlanmasıyla birlikte ev-iş, 
ev-okul mesafesi daha da uzayacak ve bu da trafi-
ğe ilave yükler getirecektir. 

Pandemi sonrası şehirlerimizi bekleyen en büyük 
sorunlardan birisi de toplumsal barış olacaktır. Bu 
durum sadece şehirlerimizi değil tüm ülkeleri etki-
leyen bir sorun olacaktır. Pandemi sürecinde ve bu-
nun sosyolojik, psikolojik etkilerinin devam edeceği 
süreçte bazı sektörlerde ciddi kazançlar elde edilir-
ken bazı sektörlerde (ağırlıklı olarak hizmet sektörü 
ile küçük işletmeler) yaşanan iflaslar ve hızla artan 
istihdam sorunu ciddi bir risk taşımaktadır. Bu so-
runun ağırlıklı olarak merkezi yönetim politikaları ile 
çözülmesi gerekmekte ise de, özellikle zincir mar-
ketlerin örümcek ağı gibi sardığı şehirlerimizdeki 
bakkal, fırın, kasap, kırtasiye, oyuncak, manifatura 
gibi iş kollarında bir isyan kapıya kadar dayanmış 
görünmektedir. Artık şehirlerimizdeki, hatta orta ve 
büyük şehirlerde bölgesel bazda, belirli işyerleri ile 
ilgili mesafe, nüfus kriterlerine dayalı planlamaların 
yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Her ekonomik kriz özellikle de belediyelere yö-
nelik sosyal destek taleplerinde patlamaya yol aç-
makta, yönetimleri, bu alanda ayırdıkları kaynakları 
artırmaya zorlamaktadır. Kısa vadede sorunların yol 
açtığı şiddetli travmaların hafifletilmesine bir neb-
ze olumlu katkı sağlasa bile bu, yangına bir kova su 
dökmekten öteye geçememektedir. Balık vermek 
yerine balık tutmayı öğretmek daha önemlidir ama 
elbette bu arada balık tutulabilecek mekânların da 
korunması gerekmektedir Bu sebeple şehir yöne-
timlerimizin artık imardan altyapıya, sosyal-kültürel 
hizmetlerden ekonomik faaliyetler ve istihdama ka-
dar tüm hayatı ilgilendiren konularda bütünsel yak-
laşımlara yönelmeleri gerekmektedir. Şehirlerimizin 
ve şehirlilerimizin gelecekleri bu bütünsel yaklaşımla 
tasarlanmalı, bunun için de sürdürülebilirlik politika-
ları eşliğinde, ekonomik, kültürel, sosyal, demokratik 
yerel kalkınma çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
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Her kriz beraberinde fırsatlar barındırır ve pan-
deminin sebep olduğu krizler de beraberinde fır-
satlar barındırmaktadır. Bu fırsatlar iyi tanımlan-
malı ve hayata geçirecek politikalar belirlenmelidir. 
Ancak bu politikaların temeline insan konulmalıdır. 
İnsan için şehir, insan için yönetim anlayışı, insan 
için mekânın talanı değil aksine insan için mekânın 
insanca planlanıp kullanılması olmalıdır. Kısa va-
deli rantlar uğruna insanın geleceğini ipotek altına 
alma politikalarından vaz geçilmelidir. 

Bugün adına devlet dediğimiz, ancak tarih bo-
yunca insanların bir arada yaşamalarının kaçınılmaz 
kıldığı, farklı beklenti ve menfaatlerin toplum ortak 
yararı adına çözümünü sağlayacak müessesenin asli 
görevi, kısa vadeli sonuçlara odaklı çözümler sunmak 
değil, orta ve uzun vadeli sonuçları dikkate alan ça-
lışmalar yapmaktır. Devler bu görevini kamu kurum ve 
kuruluşları eli ile gerçekleştirir ve adına da kamu hiz-
meti denilir. Kamu ise ülke halının bütünü için kullanı-
lan bir kavramdır. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin te-
melini belirli bir kesimin çıkarları değil tüm toplumun 
menfaati oluşturur. Belediyeler de kamu hizmetlerinin 
yerel düzeyde gerçekleştirildiği müesseseler olarak 
şehir insanının bütününe yönelik yerel hizmetleri plan-
lamalı ve sunmalıdır. Bu hizmetlerin planlamasında 
şehir halkının ihtiyaçları, talepleri, bunların önem de-
receleri ile bunların birbiri ile olan etkileşimleri dikka-
te alınmalıdır. Hiçbir ihtiyaç bir diğerinden tamamen 
yalıtılmış değildir. Örneğin, istihdamın artırılması bir 
ihtiyaçtır ama bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tah-
sis edilen mekanlar sosyal, kültürel ihtiyaçlardan ya-
pılacak kesintilerle ortaya çıkacaktır, çünkü mekân 
sınırsız bir kaynak değildir. Bu sebeple, sınırlı kaynak 
olan mekânın, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik 
talep ve ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacak 
şekilde planlanması zorunludur. 

 “Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıy-
la döşenmiştir” diye bir deyiş vardır. İyi niyetin tek 
başına yeterli olmadığını, iyi düşünülmemiş, önü 
ardı hesap edilmemiş karar ve eylemlerin n hiç de 
istenmeyecek sonuçlara yol açabileceğini anlatan 
veciz bir ifadedir. Ne yazık ki şehirlerimizin de çoğu 
zaman iyi niyetle ancak orta ve uzun vadeli sonuçları 
hesaplanmamış planlamaların, girişimlerin sonucu 
yaşanamaz mekanlara dönüştüğünü görmekteyiz. 
Örneğin şehrin cazibesini artırmak, şehrin 
değerini yükseltmek adına çok masum görünen 
planlamalara başvurulabilmektedir. Bu çerçevede 
arazinin ve binaların değerinin çok artmasına yol 
açan düzenlemeler yapılmakta, daha üst gelir 
gruplarının şehre gelmesi özendirilmekte fakat 
bunun sonucu sosyal barışın ortadan kalkacağı 
ortamlara yol açılmaktadır. Benzer bir iyi niyetli 
fakat sonuçları itibarıyla yanlış olan uygulama/
politika örneği de çevreyi/doğayı koruma adına, 

havza, orman ve benzeri yerleri kullanıma kapayan 
yaklaşımlardır. Koruma/Kullanma dengesi ile top-
lumsal hayatın hizmetine sunulması gereken yerle-
rin “yasaklama” politikaları ile kullanıma açılmama-
sı bir yandan buradaki mülk sahiplerinin haklarının 
gaspına yol açarken diğer yandan da şehirliler için 
doğanın yaşanan değil seyredilen mekanlar olarak 
kalmasına yol açmaktadır. Elbette bu gibi alanla-
rın talan edilmesi, bina işgallerine maruz bırakılması 
gibi -geçmişte sıklıkla yaşanan- cinayetler bu tür 
yasaklamaları “haklı” çıkarıyor gibi ise de Mecelle 
kaideleri arasında yer alan “sui misal emsal olmaz” 
ifadesinden hareketle, “sui misal mazeret olmaz” 
diyebiliriz. Şehirlerimizin koruma/kullanma dengesi 
ve imkanların tüm topluma adil olarak sunulma-
sı çerçevesinde doğa ile bütünleştirilmesi belediye 
yönetimlerinin yeni dönemdeki en önemli faaliyet-
leri arasında yer alması gereklidir. 

Pandemi sonrası şehirlerimizi ve şehir yönetim-
lerinin çözüm geliştirmesi gereken en önemli hu-
suslardan birisi de sosyal destek çalışmaları ola-
caktır. Uzun süren Pandeminin ekonomik etkilerini 
çok şiddetli olarak yaşayan kimi sektörlerin bazıları 
elbette zaman içerisinde yaralarını sarmayı başa-
racaktır ancak bazı sektörlerde değişim/dönüşüm 
kaçınılmaz olacak, bazı sektörlerde de daralma ya-
şanacaktır. Bu sektördeki girişimcilerin ve çalışanla-
rın yeni sektörlere yönlendirilmesi için çalışmaların 
planlanması kaçınılmazdır. Bu çerçevede gelişim 
gösterecek sektörlere yöneltme, gerekli olan eği-
timlerin verilmesi faaliyetleri başta olmak üzere ge-
niş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.  

Pandemi bir süre sonra sona erecek olsa bile bu 
kadar uzun süren sürecin travmalarının atlatılması 
da uzun süreceğinden özellikle insanların hassa-
siyetleri yönünden tedbirlerin alınması gereklidir. 
Konunun uzmanları ile yapılacak çalışmalar neti-
cesinde okullardan kültürel tesislere kadar toplum 
hayatını yakından ilgilendiren donatılarda yeni po-
litikalar belirlenmeli, uygulanmalıdır. Bu çerçevede 
psikolojik danışmanlık hizmetlerinin de artırılması 
kaçınılmaz olacaktır.

Pandemi bir kez daha sağlıklı ve sürdürülebilir şe-
hirleşmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.  
Bu sebeple iklim değişikliği, çevre koruma, enerji ve-
rimliliği, kent sağlığı gibi konularda etkin politikalar 
belirlenmesinin vakti gelmiş de geçmektedir. Yeni 
dönem, sağlıklı ve sürdürülebilir şehirleşme döne-
mi olacaktır. Ancak sürdürülebilirliği sadece doğal 
kaynaklara indirgeyen değil, doğal çevrenin yanı 
sıra sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği de 
kapsayan bütünsel yaklaşımlara ihtiyacımız bulun-
maktadır. 

2dergi sablon.indd   106 28.07.2021   15:10



107

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan şehrinde or-
taya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan vi-
rüs salgını sebebi ile ülkemizde de ilk vakanın görül-
düğü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bilindiği 
gibi pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya 
kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gös-
teren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. 

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasakları, ki-
şiler arasında mesafe gibi çok sayıda önlemler bir-
biri ardına alınırken, beraberinde de ekonomik ve 
sosyal hayat adeta durdurma noktasına gelmiştir. 
Bu önlemler sebebi ile işsiz kalanlardan gerekli sos-
yal-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamada zorlanan 
çok geniş bir nüfusun ortaya çıkmasına sebep ol-
muştur. Bir yandan başta hijyen malzemeleri ol-
mak üzere salgına karşı ihtiyaç duyulan malzeme-
lerin temini, diğer yandan ise insanların iş, eğitim, 
dinlence ve benzeri sebeplerle bir araya geldikleri 
mekanların, binaların temizliğine kadar geniş bir 
alanda merkezi ve yerel yönetimlerden beklentiler 
artmıştır. Bu gelişme karşısında merkezi idare ve 
belediyeler ellerindeki imkanları seferber ederek 

pandeminin olumsuz etkisini azaltmak için takdire 
şayan çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu kurum-
lardan birisi de hiç şüphesiz ki 160.000 nüfusa sahip 
ilçede hizmet veren Nazilli Belediyesidir. 

Nazilli Belediyesi pandemi sürecinde bir yan-
dan gıda yardımlarından hijyen hizmetlerine kadar 
salgına karşı alınması gereken önlemlere destek 
verirken bir yandan da sokağa çıkma yasaklarını 
avantaja çevirerek ilçe genelinde yol yapım ba-
kım onarım çalışmalarını da gerçekleştirmeye özen 
göstermiştir.  Belediyenin yaptığı çok sayıda hizme-
tin bazıları aşağıda özet olarak sunulmuştur:

Koronavirüs robotu NAZBOT-1

Nazilli Belediyesi tarafından tasarlanan ve Mil-
li Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen yapay 
zeka robot NAZBOT-1, ilçe genelinde Kovid-19 ile 
mücadele çalışmalarına destek vermektedir. 

3 ana fonksiyon termal kamera ile ateş ölçümü 
yapabilen, anlık veri kaydeden, çift taraflı pulve-

PANDEMi SÜRECiNDE
NAZiLLi

NAZiLLi BELEDiYESi
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rizasyon ile virüslerle dış ortamda mücadele ede-
bilen, UVC lambalar ile iç ortam virüs ve bakteri 
dezenfeksiyonu yapabilen, kimyasal kullanmadan 
ibadethanelerde hızlı zemin dezenfeksiyonu sağ-
layan, yörünge ve rota planlama yazılımına sahip, 
engelleri algılayabilen ve yüzde yüz yerli yazılımla 
geliştirilen NAZBOT-1, Türkiye’de ilk olma özelliği ile 
de büyük önem taşıyor.

 Semt pazarlarında tedbirler artırıldı

Yoğunluğun azaltılarak sosyal mesafenin korun-
masını sağlamak amacıyla aynı gün 4 ayrı noktada 
semt pazarı kurulması için Nazilli Belediye Başkanı 
Kürşat Engin Özcan tarafından talimat verildi. Ku-
rulan Pazar yerleri belediye zabıta ekiplerince de 
sıkı denetim altında tutuldu. HES kodu, maske ve 
mesafe kontrolü ile yönetmelik kapsamında dene-
time uymayarak tezgahlar arası mesafe aşımı ya-
pan esnaflara gerekli uyarıların yapıldı.

 
Sokak Sokak Temizlik Yapıldı

Bir şehir ilin temizlik her zaman çok önemlidir an-

cak pandemi sürecinde şehrin temiz olması diğer 
zamanlara göre  çok daha önemli hale gelmişti. Bu 
sebeple Nazilli’yi daha temiz bir görünüme kavuş-
turmak ve vatandaşların taleplerine daha hızlı ya-
nıt vermek amacıyla Belediye Başkanı Kürşat Engin 
Özcan’ın talimatıyla Mobil Temizlik Ekibi kuruldu.  Bu 
ekip, tüm ilçede sokak sokak temizlik gerçekleştirdi. 

Tüm Okullar Dezenfekte Edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek pro-
jelere imza atmaya devam eden Nazilli Belediyesi; 
ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon 
çalışması gerçekleştirdi.

Okullara Dezenfeksiyon Standı Kuruldu

Çalışmaları yakından takip eden Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Pandemi 
döneminin ilk gününden bu yana sürdürdüğümüz 
hijyen seferberliğini bugün de devam ettiriyoruz. 
Nazilli Belediyesi olarak halk sağlığının korunması 
için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.
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Çocuklar İçin Tüm Parklar Dezenfekte Edildi

Nazilli Belediyesi tam kapanma sürecinde de çocukların sağlık-
larını düşünmeyi ihmal etmedi. Eş zamanlı olarak çalışan ekipler Na-
zilli’de ki tüm parklarda temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdi. 
Parkları kuru otlardan arındırma, ot biçme ve süpürme işlemlerinin 
yanı sıra park içerisinde yer alan oyun grupları ve fitnes aletleri de 
tek tek deterjanlı su ile yıkanarak pırıl pırıl bir hale getirildi.

22 Merkez Mahallede Tüm Binalar Dezenfekte Edildi

Nazilli Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Haziran ayında ku-
rulan ve ilçede bulunan tüm binaları dezenfekte etmek üzere ha-
rekete geçen Korona Timi yürüttüğü hijyen çalışmalarıyla tarihi bir 
çalışmaya imza attı. Kovid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günden 
bu yana başarılı bir çalışma yürüten Nazilli Belediyesi kurduğu 35 
kişilik ekiple her gün yaklaşık 300 binayı dezenfekte etmeye de-
vam ediyor.

15 Bin Adet Hijyen Kiti Dağıtıldı

Nazilli belediyesi kişisel hijyen seti dağıttı. Vatandaşların virüse 
karşı korunabilmeleri amacıyla hazırlanan hijyen setlerinin dağıtı-
mını yapan personeller, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ‘ın 
selam ve iyi dileklerini iletti.
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Kentin Pek Çok Noktasında
Maske Dağıtımı Yapıldı

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden 
bu yana; pazar alanlarından okullara, kırsaldan 
merkeze tüm noktalarda maske dağıtımı yapan 
ekipler, tedbirler konusunda da vatandaşları bilgi-
lendirdi.

Nazilli’den Vefa Rekoru

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 
20 yaş altı vatandaşlara serbest dolaşım yasağı 
getirilmesinin ardından kurulan Nazilli Vefa Sosyal 
Destek Grubu bugüne kadar 110 bin 362 vatandaşın 
gıda, market, fatura, banka ve eczane ihtiyacını 
karşıladı.

Grubun çalışmalarını yakından takip eden Nazilli 
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Covid-19’un 
ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren ciddi bir 
çalışma başlattık. Kaymakamlığımız, tüm kamu 
kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak bu sü-
reçte onlara destek verdik. Belediyemizin çözüm 
merkezini sosyal destek hattı yaparak 2 ay gibi bir 
sürede yaklaşık 60 bine yakın vatandaşımıza ulaştık. 
Yeni tip koronavirüs ile mücadelede hem ülkemizde 
hem de Nazillimiz’de başarılı bir çalışma yürütmeye 
devam ediyoruz. Gelecek güzel günler yakındır. Va-
tandaşlarımız bir süre daha sosyal mesafe kuralına 
uymaya ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çık-
mamaya devam etsin” diye konuştu.

Ekonomik Zorluklar Birlikte Aşıldı

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar-
la vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, 
ramazan ayı boyunca İşletme ve İştirakler Müdürlü-
ğü bünyesinde 500 kişilik iftar yemeği hazırlayarak 
vatandaşların evlerine teslim etti.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki 
tesislerde, usta aşçılar tarafından steril koşullarda 
hazırlanan yemekler, özel şekilde paketlenerek 
vatandaşların iftar sofralarıyla buluştu.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorlukla-
rın birlik ve beraberlikle aşılabileceğinin altını çizen 
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; bu tür 
çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Başkan Makam Aracını Tahsis Etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 
koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve 
test sonuçları negatif çıkarak taburcu edilen bir 
vatandaşı makam arabası ile hastaneden alarak 
Yıldıztepe Mahallesi›ndeki ikametine bıraktı.

Sabah saatlerinde 444 1 391 numaralı hattı ara-
yan bir vatandaş, koronavirüs şüphesiyle kaldığı 
Nazilli Devlet Hastanesi›nden testlerinin negatif 
çıkması sonucu taburcu edildiğini ve evine gitmek 
için yardım istediğini bildirdi.

Durumu haber alan Nazilli Belediye Başkanı Kür-
şat Engin Özcan, 09 NB 001 plakalı makam aracı 
ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne giderek yardım tale-
binde bulunan vatandaşı Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 
evine makam arabası ile bıraktı.

Nazilli‘De Covid-19 Aşı Merkezi Açıldı

Mülkiyeti Nazilli Belediyesi’ne ait olan ve kent 
merkezinde yer alan sosyal yapı, İl Sağlık Müdür-
lüğü’ne tahsis edilerek Covid-19 Aşı Merkezi olarak 
hizmete açıldı.

Nazilli Belediyesi’nden Pandemide
Topyekün Çalışma

Nazilli Belediyesi’ne bağlı 224 kişilik ekip koronavirüs 
salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlama-
ları süresince ilçe genelinde temizlik, peyzaj, yol bakım, 
onarım, budama ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleş-
tirerek topyekün bir çalışmaya daha imza attı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, so-
kağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği hafta so-
nunda 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle birlikte 
yürütülen çalışmaları, bizzat yerinde inceledi. 
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Pandemi süresince Nazilli Belediyesi olarak ba-
şarılı çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan 
Özcan; “Geçmiş dönemlerde Nazillimizde yapılma-
yanı yaptık. Uzun yıllardır el değmeyen noktaların 
tüm eksiklerini büyük bir titizlikle giderdik. Bu an-
lamda daire müdürlerimize ve personel arkadaşla-
rımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 
Pandemi süreci ile ilgili şu değerlendirmelerde bu-
lunmaktadır: 

Pandemi dünyamızda, ülkemizde ve dolayısıyla 
şehirlerimizde yaşamı; bunun temelinde vatandaşla-
rımızın talep ve beklentilerini değiştirdi. Yeni normal 
süreç devletimizin her kademesinin kontrol ve dene-
timinde yaşanırken, doğrudan vatandaş ile muha-
taplık kuran yerel yönetimlere hem kuralların toplum-
sal olarak sürdürülmesi hem de bizlere ek önlemler 
almamız hususunda yetki ve sorumluluklar yükledi.

Bu çerçevede Nazilli Belediyesi olarak ulusla-
rarası ölçekte alarm verildiği günden itibaren acil 
eylem planımızı hayata geçirdik. Sorumluluk alanı-
mızın her bir metrekaresinde virüs ile mücadele için 
etkin bir mücadeleye giriştik. Ve alınan tedbirlerin 
uyulması hususunda her bir vatandaşımızın yaşam 
hakkını odak alarak kamu kurumlarımız ile iş birliği 

içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük.

Devletimizin halkla birebir ilişki kuran Vefa ekip-
lerinin Belediyemiz merkezli kurulmasına, araç ve 
personel desteği verilmesi ile ana yüklenici olarak 
çalışmalara öncülük ettik. Çünkü biliyoruz ki mem-
leket söz konusu ise, insanımız söz konusu ise gerisi 
teferruattır. Ve devletimizin aldığı koronavirüs ön-
lemlerini şehrimizde, Hıfz-ı Sıhha kurullarımızın or-
tak aklıyla uyguladık.

Bu çalışmalar esnasında İçişleri Bakanlığımızın 
ve dolayısı ile İller Bankamızın belediyemize gön-
derdiği bütçeler ile yetindik. Çünkü tüm gelirlerimizi, 
vergilendirmeleri ve alacaklarımızı zaman mefhu-
mu gözetmeden, devletimizin şefkatli elini vatan-
daşımıza yansıtarak erteledik ya da sildik. Pande-
minin ilk 3 ayında kesintilerin ortadan kalkması bu 
bağlamda iş yapma kapasitemizi ve virüsle etkin 
mücadelede elimizi gerçekçi olarak rahatlatmıştır. 
Bu uygulamanın sürmesi, devletimizin koronavirüs 
sürecinde yaptığı hamlelerin sonuca ulaşmasına 
mutlak surette etki edecektir. Bu uygulamanın 
devam etmesi devletimizin ve milletimizin yararına 
olacaktır.

Son olarak; pandemi döneminde canları paha-
sına çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere 
tüm kamu çalışanlarımıza, yöneticilerimize, idare-
cilerimize iş birliği, etkin mücadele ve disiplinli süreç 
yönetimi için şükranlarımı sunuyorum.

Yeni normal sürecin hizmet anlayışının değiştiği, 
insan ve toplum sağlığının ön planda olduğu yeni 
bir dönemin başındayken, sağlıklı, huzurlu şehirler 
inşaa edeceğimiz günler olmasını temenni ediyo-
rum.
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iNSANLIĞIN ORTAK MiRASI ŞEHiRLER:
KYOTO

Dr. FATMA ESRA GÜLEÇ*

1Giriş

Tarihi süreç içerisinde insanlar şehirleri, şehirler 
millet,  kültür, sanat ve medeniyeti, medeniyetler de 
ülke ve hatta farklı millet ve ülkeleri içerisine alarak 
imparatorlukları doğurmuştur. 

Yirminci yüzyılın başlarında ticaret ve sanayi 
alanındaki ilerlemeler, doğal zenginliklerin, iş gücünün 
ticaret ve sanayi alanlarına doğru hareketliliğini 
sağlamış, bu durum da netice itibarıyla buralarda 
imal edilen ürünlerin hem üretilen şehirlerden dışa 
doğru genişleyen halkalar şekilde pazarlanması, 
yani tersine bir hareketliliği eş zamanlı olarak ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum önce imparatorlukların dağıl-
ması ve ulus devletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yapıldığı şehirler gi-
derek önem kazanmıştır.

Ancak, yirminci yüzyılın sonlarından itibaren baş-
layan ve günümüzde devam eden süreç içerisinde, 
sermayenin küreselleşmesi, ulaşım, iletişim lojistik 
alanındaki gelişmeler sayesinde ulus devletlerin bas-
kınlık durumu azalarak şehirler öne çıkmaya başla-
mıştır. Özellikle turizm alanında yaşanan gelişme ve 
hareketlilik sonucunda da sanayileşme ve kapitalist-
leşme süreci ile birlikte geriye düşmüş gözüken kültür 
ve medeniyet üreticisi şehirler tekrar ön plana çık-
maya ve değer görmeye başlamışlardır.  

Biz bu yazımızla başlayan ve bundan sonraki 
sayılarda da devam etmesini umduğumuz bir yazı 
dizisi serisiyle kültür ve medeniyet üreticisi olarak 
değerlendirilen UNESCO Dünya Tarih Mirası liste-
sine adını yazdırmış şehirleri ele alarak tanıtmaya, 
öne çıkan özelliklerini ortaya koymaya, şayet varsa 
Türk ve İslam Medeniyetiyle ilgi ve alakasını vurgu-
* Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi.

lamaya çalışacağız. Bu bağlamda ele alacağımız 
ilk şehir, yazarın toplam 16 yıllık Japonya hayatının 
son 8 yılını geçirdiği, şehir dokusu ve kültür hayatını 
yakından tanıdığı Kyoto şehri olacaktır. 

Tarihi Önemi 

Kyoto, kuzeyden güneye doğru uzanan Japon-
ya’nın yaklaşık 4000 km uzunluğundaki coğrafya-
sında orta kesimde yer alan, nüfusu yaklaşık 1.5 mil-
yon olan bir şehirdir. 

Kyoto, 794 yılında İmparator Kammu tarafın-
dan ülkenin başkenti olması öngörülerek kurulmuş, 
kuruluşundan itibaren dini inanış ve ritüellerin şe-
killendirdiği bir şehirdir. Kuruluş planında model alı-
nan şehir ise aynı dönemde Çin İmparatorluğunun 
hem dini hem de siyasi başkenti olan ve ipek yolu-
nun başlangıcı olarak kabul edilen Xi’an’ın eski şehir 
merkezi Chang’an’dır. 

Bu nedenle nazire olsun diye Kyoto’nun ilk ku-
rulduğu şimdiki şehir dokusu içerisinde eski şehir 
olarak kalan kısma Hei’an ismi verilmiştir.  Hei’an 
kuzey-güney hattında yaklaşık 5 km, doğu-ba-
tı hattında ise yaklaşık 4,5 km genişliğindedir. Şe-
hir planı, genel olarak kuzey tarafından geldiğine 
inanılan kötü ruhlara karşı siper olsunlar diye kuzey 
doğudaki Hieizan olarak adlandırılan dağ ile kuzey 
batıdaki Atagoyama olarak adlandırılan Atago 
dağının eteklerine yaslandırılmış, doğu tarafında 
Kamo nehri, batı tarafında ise Katsura nehirleri do-
ğal koruyucular olarak alınmıştır. Şehir, merkezine 
İmparatorluk sarayı ve bahçesini alarak kuzey-gü-
ney ve doğu-batı istikametinde uzayan gayet ni-
zami cadde ve sokakların kesiştiği ızgara düzenine 
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sahiptir. Şehir içerisindeki mahalle ve sokak isimleri 
yine bu imparatorluk sarayına göre olan konumları 
esas alınarak kuzey, güney, doğu, batı olarak isim-
lendirilmiş, nüfusun çoğalması ve yeni mahallelerin 
kurulmasıyla farklı isimler bunlara ilave edilmiştir.2 

Japonya’da din olarak yaygın şekilde mevcut 
olan Shinto ve Budizm’e ait sayıları binlerle ifade 
edilen bilumum mezheplere ait tapınakların mer-
kezi genel olarak Kyoto’da kurulmuştur. Bu sebeple 
bugün Japonya’yı oluşturan 47 vilayette bulunan 
bütün tapınak zincirleri bir şekilde Kyoto ile bir bağa 
sahip olduklarından, bütün Japonların gönlünde 
Kyoto kutsal bir öneme sahiptir.  On yedinci yüzyıl-
da Shogun Tokugawa ile birlikte askeri başkentlik 
görevini, on dokuzuncu yüzyıl sonlarında İmpara-
tor Meiji’nin Kyoto’dan Tokyo’ya taşınmasıyla res-
mi ve fiili başkentlik unvanını Tokyo’ya kaptırsa da, 
kuruluşundan bugüne üstlendiği bu dini ve kültü-
rel sıfatıyla Kyoto halen gönüllerin başkenti olarak 
kalmaya devam etmektedir. 

Şehirde tamamen yatay bir mimari hâkim-
dir.  İmparatorluk sarayı Kyoto Gosho başta olmak 
üzere, Nijo kalesi gibi askeri ve Heian, Yasaka gibi, 
Shinto Tapınakları ve Kyomizu, Kinkakuji, Ginkakuji, 
Doğu ve Batı Honganji Ryoanji, Tenryuji, Toji gibi Bu-
dist Tapınakları olmak üzere sayıları iki bini aşan dini 
mekânları ile şehir her an dini ve kültürel hüviyetini 
muhafaza etmektedir. Şehrin fiziki atmosferini ko-
rumak için şehir idaresi tarafından sıkı bir şekilde 
imar, görünüm ve koruma düzenlemeleri hayata 
geçirilmiş ve sıkı bir şekilde takip edilmektedir. 

Coğrafyası

Şehir üç tarafı dağlarla çevrili olup, güneybatıda 
Osaka şehrine açılan vadiye sahiptir.  Şehrin güney 
tarafında büyük okyanus, kuzey tarafında Japon 
denizi yer alır. Dağları ormanlarla kaplı olmasına 
rağmen, iklim olarak yazları sıcak ve nemli, kışları 
soğuk ve yağışlıdır. Yaz kış nem oranı yüksek oldu-
ğundan hem sıcaklık hem de soğukluk termomet-
redeki gösterilen değerlere göre daha fazla olarak 
hissedilir. 

Ekonomik Yapısı

Kyoto Japonya’nın sanayi ve ticaretinin ana 
omurgasını oluşturan Tokyo –Osaka- Fukuoka 
hattının ortasında bulunması açısından şanslı bir 
2 https://www.swanngalleries.com/news/maps-and-atlas-
es/2014/05/taking-a-closer-look-a-map-of-kyoto-as-the-im-
perial-capital-of-japan/, 15.07.2021.

konuma sahiptir. Bu hattaki hareketlilik Süper hızlı 
tren (Shinkansen) hatları ve otoyol ağları ile birbi-
rine bağlı olduğundan mal ve insan hareketliliği en 
yoğun bölgedir. Bu nedenle, dini, turistik ve ticari 
sebeplerle 1,5 milyon nüfusa sahip bu şehre gelen 
turist sayısı 50 milyonun üzerindedir. 

Kyoto, tarihi olarak geleneksel el sanatlarına 
dayalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin yer aldığı 
bir sanayi, ticaret ve tarım şehridir. 

Geleneksel Japon kıyafeti olan kimono kumaş-
ları başta olmak üzere, giyim sanayi ve bunlarla 
alakalı aksesuarların imalatı ve pazarlanması Kyo-
to ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.  Yine hac 
maksatlı Kyoto’ya gelen iç ve dış turistlere hitap 
eden hediyelik imalatı ve pazarlaması, dini ritüel-
lerde kullanılan takı ve araç gereç imalatı ve pa-
zarlaması, ahşap, çini ve seramik tabak, çanak ve 
çömlek ile birlikte büyük bir turizm bağlantılı hizmet 
sektörü de Kyoto’nun ticari hayatını destekleyen ve 
canlı tutan en önemli unsurlar arasındadır. 

Tarım alanında özellikle Uji ilçesinde üretilen ye-
şil çay bir dünya markasıdır. Kyoyasai olarak ulusal 
çapta markalaşan sebzeleri ve tohumculuk alanın-
daki sektörleri Kyoto’ya tarım şehri unvanını kazan-
dırmaktadır. 

Global anlamda Kyoto’nun çıkardığı ünlü sanayi 
devleri olarak Shimadzu, Kyocera, Murata, Ninten-
do, Omron gibi büyük teknoloji ve iletişim firmalarını 
saymak gerekir.

Eğitim

Devletin, belediyelerin ve özel sektörün kurucu-
luk yaptığı ve işlettiği ilk, orta ve liselerin yanında 
sayısı 50’nin üzerinde olan üniversiteleriyle Kyoto bir 
eğitim ve araştırma şehridir. Her yıl tıp ve mühendis-
lik alanlarında Nobel ödülüne layık görülen araştır-
macı ve bilim adamlarıyla Kyoto Üniversitesi dünya 
çapında Kyoto’nun şehir imajına saygı duyulmasını 
sağlayan önemli bir markalarından bir tanesidir.3 

Kültürel Miras

Kyoto yukarıda da değindiğimiz gibi Japon-
ya’nın kültürel başkentidir. Bu özelliğini tescil eder-
cesine bu yıl hükümetin aldığı bir kararla Tokyo’da 
bulunan Kültür İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kyoto’ya 
taşınmasına karar verilmiştir. 
3  https://www.kyoto-u.ac.jp/en/about/honors/internation-
al-awards/nobel-laureates, 16.07.2021.
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Kyoto bugün itibarıyla Unesco Dünya Tarih mi-
rası tescili almış 17 tarihi esere sahiptir. Bunlardan 
13 tanesi Budist, 3 tanesi Shinto tapınağıdır. So-
nuncusu da Japon askeri mimari örneklerinin en 
güzellerinden bir tanesi olan Nijo kalesidir.4 Bunlar 
dışında Dünya kültür mirası tescili alacak seviyede 
Katsura yazlık sarayı5 ve şehir içerisinde yer alan 
mesken-ticarethane kombinasyonu olan ve Mac-
hiya olarak adlandırılan sivil mimari örnekleri başta 
olmak üzere, Miyama bölgesinde yer alan ve Minka 
olarak adlandırılan kırsal evlerin oluşturduğu tarihi 
doğal köyler6 Kyoto’nun tarihi miras zenginliklerini 
çeşitlendirmektedir. Kyoto, Japonya düşmanlarını 
bile kendisine hayran bırakan bir mimari ve kültürel 
dokuya sahiptir. İkinci Dünya savaşı sırasında başta 
Tokyo olmak üzere bütün önemli şehirlerini bom-
balayan, Hiroshima ve Nagasaki’ye atom bombası 
atan ABD Savaş Bakanı Henry L. Stimson, Kyoto’yu 
görüp tarihi ve mimari güzelliğine kıyamamış, bom-
balanacak şehirler listesinden Kyoto’nun çıkarılması 
talimatını vermiştir.7 Kyoto’nun bu yıl ve geçen yıl üst 
üste dünyanın en güzel şehri olarak seçilmesi bir te-
sadüf değildir. 

Gerek merkezi hükümet, gerekse il ve belediye 
yönetimi tarafından farklı seviyelerde kültür var-
lığı olarak tescil edilmiş binlerle ifade edilebilecek 
mimari ve kültürel unsurun yanında yaşayan insan 
hazineleri Kyoto’nun kültürel hayatına katkıda bu-
lunmaktadır.  

Mimari unsurlar yanında özellikle her yıl düzen-
li olarak yapılan 3 büyük festival de şehirdeki kül-
türel hayatın canlı tutulmasına ve turist sayısının 
artmasına katkıda bulunmaktadır. Bunlar Mayıs 
ayında icra edilen Aoi, Temmuz’da icra edilen Gion 
ve Ekim’de icra edilen Jidai festivalleridir. Aynı za-
manda dini, tarihi ve kültürel unsurların yer aldığı ve 
işlendiği bu festivaller özellikle esnaf birliklerinin sa-
hiplenmesi ve doğrudan bütün kuşakları icrada yer 
almasıyla yüzlerce yıldır gelişerek bugünkü şekilleri-
ne ulaşmış, dünya çapında markalaşmıştır. 

Kabuki, Noh gibi Japon tiyatrosu, Çay Seremoni-
leri (Sado), İkebana çiçek düzenleme sanatı, Japon 
hat ve seramik sanatı (Tojiki), ahşap oyma, cilalama 
sanatı gibi el sanatları yanında ticari hayatın kuşak-
lar boyunca babadan oğula nakledilmesi sonucu bu 
alanlardaki hünerler tarihi birikimin derinlik ve esteti-
ğinden süzülerek bugünkü Japon teknolojik gelişimi-
nin sağlam temellerini oluşturmuştur.   
4  https://www.insidekyoto.com/kyoto-unesco-world-heri-
tage-sites, 16.07.2021.
5  https://www.japan-guide.com/e/e3914.html, 16.07.2021.
6  https://visitmiyama.com/, 16.07.2021.
7  https://www.britannica.com/place/Kyoto-Japan/History, 
15.07.2021.

Turistik Özellikleri

Her yıl hem dünya genelinden hem de Japon-
ya içerisinden milyonlarca turist bu tarihi ve kültürel 
mirası görmek, mistik atmosferi teneffüs ve tecrü-
be etmek, doğal güzellikleri görmek, gerçek Japon 
kültür ve sanatına dokunmak için Kyoto’ya gelmek-
tedir. 

Kendini çevreleyen ve ilkbaharda pembe saku-
ra çiçekleri, yazda yeşilin her tonu, sonbaharda al-
tın sarısı ve kızıla dönen yaprakları, kışın bembeyaz 
karlarla örtülen her ormanlarla kaplı dağları, içeri-
sinden akan cam gibi nehirleri,  nehirlerin üzerindeki 
köprüleri, doğa ile barışık mimarisi, bedesteni, ge-
leneksel kıyafetli insanları, atların yerine insanların 
çektiği faytonları, geleneksel çayları, turşuları, tat-
lıları ve gastronomisini kendine özgü mekânlarda 
ziyaretçilerine sunması,  her şeyden daha önemlisi 
Tokyo, Osaka, Nagoya gibi insan ve araç yönünden 
kalabalık ve gürültülü şehirlerden hızlı tren ile he-
men ulaşılabilen, dinginliğin ve huzurun oasisi ko-
numunda bir güzel şehirdir Kyoto. 

Şehir merkezinden turistik tren ile Katsura nehri 
boyunca kuzeydeki tamba yayları arasından geçe-
rek derin vadilerde mavi gök altında nehir ve orma-
nın sarmaş dolaş ortaya koydukları benzersiz man-
zaraları üstten temaşa ettikten sonra Torokko isimli 
trenden inip bu defa kaptanlarının uzun bambu so-
palarıyla su içerisinde nehir yatağını onlarca yıllık 
tecrübeyle karış karış bildiklerini ortaya koyan bir 
maharetle idare ettikleri teknelere binip kendilerini 
aynı Katsura nehrinin bazen dingin bazen hızlı akın-
tısına emanet ederek aynı manzarayı aşağıdan yu-
karıya temaşa ede ede başlangıç yerine döndükle-
ri Arashiyama bölgesi her zaman ziyaretçilerinden 
büyük övgü almaya devam ediyor. 

Kyoto şehir merkezinde görkemli ahşap dini 
mimari örneklerini birbirine bağlarcasına aralara 
serpiştirilmiş bir iki katlı yine Japon ahşap sivil 
mimari örnekleri olan ev ve işyerlerinin oluşturduğu 
sokaklarda geleneksel hediyelik dükkânları ve onla-
rın nezaketli satıcıları arasından geçerek tırmanılan 
farklı tepelerde, hem her birisi yine en güzel peyzaj 
mimarisi örneği sayılan benzersiz Japon Parklarını 
görmek, buralardan şehir manzarasını seyre dal-
mak yine ancak bu şehirde mümkün. 

Şehir merkezinde özellikle Shijo Caddesi ve ona 
açılan sokaklarda, Gion mahallesinde her türlü ge-
leneksel Japon sanatını görmek ve tecrübe etmek 
imkânı günün hemen her saatinde ziyaretçilere su-
nuluyor.8
8  https://www.japan-guide.com/e/e3902.html, 16.07.2021.
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Yukarıda Kültürel Miras başlığı altında kısa-
ca değindiğimiz yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip 
festivallerin her yıl düzenli olarak aynı zaman 
ve güzergâhta gerçekleştirilmesi bu festival 
zamanlarının turizm ürünü haline getirilmesinde 
turizm dünyasına büyük kolaylık sağlıyor. 

Yine şehirde bulunan ve neredeyse Japonya’da-
ki bütün mezhep ve dinlerin merkezi tapınaklarının 
Kyoto’da yer alması da inanç turizminin her mevsim 
Kyoto’da hareketli ve canlı olmasına katkı sağlıyor.  

Tapınakların çok olması, festivallerin yüzlerce 
yıllık bir geçmişe sahip olmasının temelinde ise Ja-
pon toplumunun bilinenin aksine çok dindar olması, 
dini ritüellerin gündelik hayat içerisine sanki Japon 
olmanın gerekliliği davranış kalıplarıymışçasına de-
rinden işlemiş olması gerçeği yatıyor. 

Aslında Kyoto’nun turistik mekânları ve buradaki 
uygulamalar ile ilgili daha pekçok şey söylenebilir. 
Ama, 2018 yılında Bursa’da gerçekleştirilen Tarihi 
Şehirler Ligi toplantısına da her yerde olduğu gibi 
geleneksel Kimono kıyafetiyle katılan Kyoto Beledi-
ye Başkanı Kadokawa Daisaku, kendisine Kyoto’nun 
turizmdeki başarısının sırrı sorulduğunda verdiği 
cevap hayli ilginç ve ilham verici olduğundan bura-
da özellikle zikrederek bu bahsi toparlayalım. 

Şöyle demişti Başkan Kadokawa:  “Kyoto turizm 
için çok özel şeyler yapan bir şehir değildir. Aslında 
bizler Kyoto halkı olarak ısrarla kendimize has kültür, 
sanat, mimari ve yaşayış tarzımızı muhafaza etme-
ye çalışıyoruz. Bu durum da bizi dünyada özgün bir 
konuma taşıyor ve bu özgünlüğümüzü görmek için 
insanlar Kyoto’yu görmeye geliyor. Biz de onlara 
bize yakışan bir misafirperverlik ve dürüstlükle mu-
amele etmeye çalışıyoruz. Hepsi bu kadar.” 

Türk ve İslam Medeniyle İlgisi
Kyoto ve İslam

Bugün Kyoto’da içlerinde Japon Müslümanları, 
çalışmak veya öğrenmek amacıyla gelmiş Müslü-
manlardan oluşan yaklaşık bin kişilik bir Müslüman 
topluluk yaşamaktadır. 

Japonların Müslümanlar ile ilk karşılaşmalarına 
ait tarihi kayıtlar incelendiğinde bunun 753 yılı civa-
rına denk geldiği ilk Japon yazılı tarih kaynakların-
dan birisi olan ZokuNihonki’de belirtilen “Daijikikoku” 
kelimesine dayandırılmaktadır.9 Yukarıda İmpara-
tor Kammu’nun Kyoto’yu kurarken örnek aldığını 
vurguladığımız Çin’in eski başkenti Chang’an’da ilk 
9  Komura, Funio. Nihon İslam Shi (Japon İslam Tarihi), Nihon İslam 
Renmei, Tokyo, 1988, p.9.

caminin 705 yılında kurulduğu düşününce, bu kay-
dın doğru olması ihtimali kuvvetlidir. 

Matsurilerde Kullanılan
Bazı Semboller Ve Halılar

Gion Festivalinde insanlar tarafından çekilerek 
taşınan ahşap süslü tanrı arabalarını süslemek için 
kullanılan yaklaşık 650 yıl öncesinden beri Türkiye ve 
Türkistan bölgesi halılarının kullanıldığı bilinmekte-
dir. Hatta bu arabaların bazılarında Hilal şeklinde 
alemler kullanılmaktadır. Dolayısıyla Kyoto’nun İs-
lam dünyası ile münasebetlerinin arada Çin olsa 
bile, Türklerin ilk defa Müslüman olmaya başladık-
ları tarih olan 751 Talas Savaşı kadar eski olduğu 
söylenebilir.  

Müslüman Öğrenciler ve Camiler

Bugün Kyoto’da Japon Müslümanlar, dışarıdan 
Kyoto’ya gelen Müslüman öğrenci ve esnafın des-
tekleri ile kurulmuş 2 adet cami, bir adet İslam Kül-
tür Merkezi bulunmaktadır. 10  Bu camiler ve kültür 
merkezleri Kyoto Üniversitesi Yoshida Kampüsü ci-
varında bulunmaktadır. 

Kyoto Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi

Kyoto Üniversitesi’nin bünyesinde İslam iktisadi 
ve tasavvuf araştırmaları kürsüleri dâhil İslam dün-
yasına ait araştırmaların yapıldığı İslam Araştırma-
ları Merkezi ve Doğu ve Güney Asya Araştırmaları 
Araştırma Enstitüsü bulunmaktadır. Bu merkez ve 
Enstitü İslam dünyası araştırmaları ve buraya öğ-
renci ve hoca olarak İslam dünyasından gelen aka-
demisyenler sayesinde Kyoto ile İslam dünyasının 
bağlantısının canlı bir şekilde devam etmesine kat-
kıda bulunmaktadır.  Üniversite idaresi, kampüsler 
içerisindeki yemekhane ve restoranlarda Müslüman 
öğrenci ve araştırmacılar ile ailelerinin gündelik 
desteklemek için helal yemek çıkarmaktadır. 

Müslüman Dostu Kyoto (Muslim Friendly Kyoto)

Kyoto Belediyesi, Kyoto’daki çok kültürlü yaşamı 
desteklemek maksadıyla yürüttüğü projelerden bir 
tanesi olarak Müslüman Dostu Kyoto projesini yü-
rütmektedir.11 Bu proje ile Kyoto halkının doğru bir 
Müslüman imajına sahip olmalarına katkıda bu-
10  http://www.islamjapan.net/ibc/, 16.07.2021
11  https://www.studykyoto.jp/muslim2019/en/, https://fooddiversi-
ty.today/en/article_1939.html, 16.07.2021.
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lunurken aynı zamanda yaşlanan nüfus ile birlikte 
öğrenci sıkıntısı içerisine düşme tehlikesi ile karşı 
karşıya olan üniversitelere yabancı öğrenci kayna-
ğı sağlamak, özellikle Güney Asya’dan yer alan En-
donezya ve Malezya’dan turistlerin ilgisini çekmek 
bu projenin ana hedeflerini oluşturmaktadır. Yine 
Japon hükümetinin yaşlı bakım hizmetlerinde de-
ğerlendirilmek üzere her yıl Endonezya’dan getirdi-
ği genç Müslümanlardan Kyoto’ya gelenlerin şehir 
hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak da proje-
nin yan hedeflerinden birisidir.

Tarihi Şehirler Ligi 
(The League of Historical Cities) 

Kyoto şehrinin öncülüğünde kurulan ve merkezi 
yine Kyoto’da bulunan Tarihi Şehirler Ligi tarihi mi-
rasın korunması ve yeniden değerlendirilmesi alan-
larında yerel yönetimler arası uluslararası tecrübe 
paylaşım platformu olarak kurulmuş bir ağdır. 12Bu-
gün tibarıyla 110’dan fazla şehrin üye olduğu bu ağ 
içerisinde Konya, Bursa, Kazan, Şiraz, Bağdat gibi 
pek çok İslam ülkesi şehri de bulunmaktadır.  Bu ağ 
sayesinde Kyoto şehir düzeyinde İslam şehirleriyle 
de münasebet kurmakta ve geliştirmektedir. 

Konya ile Ortak Şehir İlişkisi

Kyoto şehri Konya ile Ortak Şehir ilişkisine sahip-
tir.  Bu ilişki 2008 yılında Konya’da gerçekleştirilen 
Tarihi Şehirler Ligi konferansı sırasında kurulmuştur. 
12  https://www.lhc-s.org/member_cities/index.php, 16.07.2021.

Bu ilişkinin hatırası olarak daha sonra Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Konya’da Kyoto Japon Parkını 
kurmuş, Kyoto Belediyesi de Belediye önünde bu-
lunan şehir meydanında Konya Anıtı dikmiştir. Park 
ve anıt açılışları için Başkanlar seviyesinde yapılan 
karşılıklı ziyaretler ile pekişen ilişkiler Kyoto’da kuru-
lan Kyoto-Konya Dostluk Derneği ve Konya’da ku-
rulan Konya’nın Dostları Derneği rehberliğinde ar-
tarak devam etmektedir. 

Sonuç

Sonuç olarak, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde-
ki gelişmelerin sunduğu imkânları değerlendirerek 
bilinmeyene ve gidilmeyene ulaşmak daha kolay 
hale gelmiştir. 2000’li yıllardan bu yana Türkiye’nin 
içeride toparlanarak güçlenmesi, dış dünyaya açıl-
ması ve “Türkiye Misyonu”’nun sürdürülebilir kılın-
ması, hem devlet, hem yerel yönetimler ve hem de 
halk düzeyindeki kültürel ve turistik münasebetlerin 
artması ile yakından ilişkilidir. 

Yine dış dünyadaki önemli şehirlerin tecrübe-
lerinin yerinde görülmesi yoluyla elde edilecek ka-
zanımların Türkiye’ye, şehirlerimize ve insanımıza 
sağlayacağı katkılar büyük olacaktır. Aynı şekilde 
yurt dışındaki önemli kültür ve medeniyet merkezi 
şehirlerin Türk ve İslam şehirlerinin, insanının misyon 
ve vizyonuna ne kadar ihtiyaç duyduğu da, inancı-
mızın bize yüklediği esas vazifeler çerçevesinde dü-
şünüldüğünde her türlü izahtan varestedir. Bilmedi-
ğin şey, gitmediğin yer senin değildir.  
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GAZiOSMANPAŞA ve
KENTSEL DÖNÜŞÜM

GAZiOSMANPAŞA BELEDiYESi

Gaziosmanpaşa, Türkiye’nin ve dünyanın en 
önemli kentlerinden olan İstanbul’un 39 ilçesinden 
biridir. İstanbul’un geç dönem yerleşimlerinden 
olan Gaziosmanpaşa’da başta Balkan ülkelerin-
den olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinden ya-
pılan göçlerle yerleşim başlamış ve hızlı nüfus artışı 
yaşanmıştır. 

Gaziosmanpaşa İlçesi 1.173 ha yüzölçümüyle 
İstanbul’un en küçük 7. ilçesi olmasına rağmen nü-
fus itibarıyla en yoğun ilçesi konumundadır.

Gaziosmanpaşa 1950’li yıllarda seyrek ve dağı-
nık halde bulunan evlerin kümelenmesiyle oluşan 
bir yerleşim yeriydi. İstanbul’daki sanayi faaliyet-
lerinin kısa sürede hız kazanmasıyla Anadolu’daki 
birçok ilden Gaziosmanpaşa ilçesi de dahil olmak 
üzere İstanbul’un ilçelerine göçler başlamıştır. Söz 
konusu göçlerin etkisiyle Gaziosmanpaşa’da hızlı 
ve plansız kentleşme süreci başlamıştır. Bu durum-
dan dolayı alt yapısı olmayan gecekondular inşa 
edilmiş,  sonraki süreçte ise imar afları ile söz ko-
nusu gecekondular yasallaştırılmıştır. 1970’li yıllarda 
planlı yerleşim sürecinin başlaması ile ilçede birçok 
müteahhit yap-sat modeliyle inşaat yapmış ancak 
bu yapılar inşa edilirken yeterli mühendislik hizmeti 
alınmadığından dolayı teknik problemler barındır-
maktadır. Sonuç itibariyle Gaziosmanpaşa’da hızlı 
bir kentleşme süreci yaşanmış olup, bu durumdan 
dolayı sağlıksız, güvensiz, ruhsatsız veya ruhsat ve 
eklerine aykırı yapı stoğu bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa’nın söz konusu gelişim süreci 
kentsel alanlarda barınma, ulaşım,  dinlenme ve 
güvenlik gibi temel fonksiyonların yetersiz kalması 
ve altyapı problemlerinin ortaya çıkması gibi sosyal 
ve mekansal problemleri ve riskleri de beraberinde 

getirmiştir. Bu problemler; afet risklerine karşı hazır-
lıksız olunması, mülkiyet sorunları, sanayi alanlarının 
kent içinde kalması, çevresel sorunlar, ulaşım, alt-
yapı ve donatı alanlarının yetersizliği olmak üzere 
5 temel grupta özetlenebilir. Bu problemlerin çözü-
münde kentsel dönüşüm önemli bir rol oynamak-
tadır.

Gaziosmanpaşa’da Dönüşüm

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce 
depremlerinde toplam 19.083 kişi yaşamını yitirmiş, 
26.460 kişi de yaralanmıştır. Verilen bu büyük kayıp 
sonrası, deprem yönetmeliği ve bina güvenliğinin 
sağlanması ülke politikasında önemli bir madde 
haline gelmiştir. Bu da, ülkemizde kentsel dönü-
şüm çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme 
getirmiştir. 

Ekim 2011’de gerçekleşen Van depreminden 
sonra, deprem bir kez daha ülkemizin acı gerçe-
ğini ortaya çıkarmıştır. Bu depremle birlikte 6306 
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 
amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dı-
şındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, 
fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı 
ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyi-
leştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları 
belirlemektir. 

İlçemiz genelinde bütüncül planlama anlayı-
şı ile kentsel mekânların iyileştirilmesi, müdahale 
alanlarının belirlenerek, mevcut ulaşım bağlantıla-
rının genişletilmesi ve yeni ulaşım bağlantıları oluş-
turulması, erişim mesafeleri dikkate alınarak yeni 
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donatı alanlarının oluşturulması, sanayi gibi işlevsiz 
kalmış fonksiyon alanlarının desantralizasyonu gibi 
konular doğrultusunda riskli alan ilan edilecek böl-
geler belirlenmiştir.

Ancak, riskli alan edilen bölgelerde, vatandaşla-
rın mahkemelere başvurmasıyla iptal işlemleri baş-
lamış ve başlayan çalışmalar hukuki süreçler nede-
niyle sekteye uğramıştır. Fakat, Belediyemizin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler 
sonucunda 6306 sayılı kanunun yönetmeliğine ek-
lenen maddelerle riskli alan iptal kararları alan ba-
zında değil, taşınmaz yönünde iptal olmaya başla-
mıştır. Bu durum yalnızca Gaziosmanpaşa’da değil, 
Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının 
hızlanmasının önünü açmıştır.

Kentsel dönüşüm sürecinde, Merkezi Yönetim  ( 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ), Yerel Yönetimler, Özel 
Sektör (Yatırımcılar), Sivil Toplum Kuruluşları, Hak 
Sahipleri (Yerel Halk), Kamu Kurumları ile iş birliği 
içerisinde çalışılmaktadır. Kentsel dönüşüm çalış-
malarında hak sahipleri ile imar ve değer esaslı sis-
tem üzerinden anlaşmalar yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

İnşaatı tamamlanmış Projeler

Sarıgöl-Yenidoğan Mahallesi 1. Etap’ta 796 ko-
nut, Yıldıztabya Mahallesi (5. Bölge) 1. Etap’ta 244 
konut, Yıldıztabya Mahallesi Yıldızpark Evleri 399 
konut, Sarıgöl Mahallesi Kent Konutları 725 konut, 
Kazım Karabekir Mahallesi Serenity Evleri 248 ko-
nut, Fevzi Çakmak Mahallesi Essenora Evleri 785 
konut, Sarıgöl Mahallesi Haliç Panaroma 303 konut, 
Karayolları Mahallesi Tem Avrasya Evleri 629 konut 

projeleri tamamlanmış ve konutlar hak sahiplerine 
teslim edilmiştir. Yıldıztabya Mahallesi (5. Bölge) 2. 
Etap inşaat çalışmaları TOKİ ile başlatılmıştır. 

Sarıgöl Yenidoğan Mah. 12B Bölge                                   

Karayolları Mah. Tem Avrasya
Yıldıztabya Mah. 5/6A Bölge

İnşaat yapım çalışmaları devam eden projeler

Bağlarbaşı Mahallesi 7A bölgesinde 926 konut, 
1 dükkan, 7B bölgesinde 813 konut, 31 dükkan(Top-
lam 1739 konut, 32 dükkan), Sarıgöl-Merkez Mahal-
lesi 682 konut, 28 dükkan, Mevlana Mahallesi 400 
konut, 82 dükkan ve Sarıgöl Mahallesi 132 Konut, 4 
Dükkan projelerimiz de inşaat yapım çalışmaları 
hızla devam etmekte olup, en kısa zamanda kura 
çekimleri yapılacaktır. 

Bağlarbaşı Mah. 7A Bölgesi                    
Bağlarbaşı Mah. 7B Bölge
Sarıgöl-Merkez Mah. 2 Bölge
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Proje ve Uzlaşma Görüşmeleri devam eden projeler

Pazariçi Mahallesi 3A, Yeni Mahalle 9A ve Sarıgöl Mahal-
lesi 12C bölgelerinde planlar onaylanmış olup proje çalış-
maları devam etmektedir.

Sarıgöl Mah. 12C Bölgesi

Yıldıztabya Mahallesi 6B bölgesi 1. kısım riskli alan sınırları 
içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir.  

Özetlemek gerekirse, bugüne kadar yaptığımız çalışma-
lar sonucu; 4.129 konut, 47 dükkan tamamlanarak hak sahip-
lerine teslim edilmiş, öte yandan 2.953 konut ile 146 dükkanın 
inşaatı, 3.126 konut için ise projelendirme çalışmaları devam 
etmektedir.

Bir deprem ülkesi olarak, her an depremin geleceğini 
düşünerek konut stoğunun yenilenmesi hedeflenmiş ve bu 
amaç doğrultusunda bütüncül bir planlama çalışması ya-
pılarak altyapı, ulaşım ve donatı problemleri çözülmüş ve 
yaşanılabilir bir Gaziosmanpaşa için çalışılmaktadır. Türki-
ye’de ilk Kentsel Dönüşüm Master Plan çalışması ilçemizde 
yapılmıştır. Tüm bu kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında;  
ilçemizdeki dini tesis alanları %83, sağlık tesisi alanları %20, 
idari tesis alanları %16, yeşil alanlar %114, eğitim tesis alan-
ları %227 oranında artacak,  ayrıca İlçemiz yaklaşık 100 bin 
araçlık otopark alanına kavuşacaktır. 

Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Master Planı

Vatandaşlarımızın güvenini kazanarak büyük bir hassa-
siyetle sürdürdüğümüz değişim ve dönüşüm sürecinin, çok 
zorlu olduğunun ve sabır gerektirdiğinin bilincindeyiz. Kent-
sel dönüşümde dikkat ettiğimiz en önemli nokta, bu süreci 
halkımızla birlikte, işbirliği ve karşılıklı istişare içinde yürütmek 
ve yerinde dönüşüm yapmaktır. Çünkü Kentsel dönüşüm 
projelerimize halkımızla birlikte karar vererek, hep birlikte 
ortak geleceğimizi şekillendirmek istiyoruz.  Hukuki süreçler 
çalışmalarımızı zaman zaman aksatsa da, biten projeler il-
çemizde yükseldikçe, vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme 
olan güveni artmakta ve yaşam koşulları da iyileşmekte-
dir. “Halka hizmet Hak’ka hizmettir” anlayışıyla yürüttüğü-
müz bu çalışmalarımızdaki en büyük hedefimiz,  “Şehirde 
Dönüşümü, Yaşamda Değişimi” sağlamaktır. 
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KÜLTÜREL BELEDiYECiLiKTE ÜSKÜDAR FARKI:
NEVMEKAN

ÜSKÜDAR BELEDiYESi

“Nev” kelimesi Farsçada “Yeni” anlamına gel-
mektedir. “Nevmekân” yani “Yeni Mekân” Üskü-
dar’da insanları kitaplarla buluşturan kültürel tesis-
lerin adıdır. İlki Bağlarbaşı’nda, ikincisi Şemsipaşa’da 
ve üçüncüsü de Selimiye’de hizmet vermeye başla-
yan bu mekanların en önemli özelliği, Milet Kıraat-
haneleri Projesini bambaşka bir formata çevirmesi, 
kıraathane ile kafeteryayı birleştirmesidir. Bir başka 
özelliği de öğrenciler için bu mekanlarda çay, simit, 
çorba ve kahvenin ücretsiz olmasıdır.

İlk Nevmekân: Bağlarbaşı

Bağlarbaşı Kültür Merkezinin hemen yanı ba-

şında bulunan ve tramvaylar için kuvvet merkezi ve 
elektrik üretim tesisi olarak ilk olarak 1911 yılında inşa 
edilen bu bina daha sonra uzun yıllar İETT Tamirha-
nesi olarak işlev gördü. Söz konusu yapı Üsküdar Be-
lediyesi tarafından Millet Kıraathanesi kapsamında, 
ancak Üsküdar’a has formatıyla, kitap-kafe-kültür 
merkezi olarak restore edildi. 

Nevmekân Bağlarbaşı’nda 10.000 kadar kitap 
bulunmaktadır. Raflarda yer alan kitapların hemen 
hepsi bağışlarla toplanmış olup çoğunluğu ise Prof. 
Dr. Mete Tunçay,  Prof. Dr. Uğur Derman ve Üsküdar 
Sahaf Festivali’ne katılan sahafların bağışladıkları 
kitaplardan oluşmaktadır. Alt katta yer alan Nev-
mekân’ın sanat galerisi düzenli olarak farklı ser-
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gilere ev sahipliği yaparken, Nevmekân Atölye ve 
Nevmekân Dükkân ise Üsküdar’ın sloganı olan “İyi ki 
Üsküdar var!” kapsamında çeşitli aktivitelere ev sa-
hipliği yapmaktadır. Kafesinde ise oldukça uygun fi-
yatlı menüsünde çay ve kahvenin yanı sıra; çeşitli yi-
yecekler, tatlılar ve Anadolu kültürüne özgü şerbetler 
de bulunuyor. 

Nevmekân Sahil: 

Üsküdar sahilde yer alan Nevmekân Sahil, eski 
Belediye Nikah Sarayı olarak kullanılan binanın 
ve çevresinin yeniden düzenlemesi ile oluşturul-
muştur.  3 bini kapalı, 5 bini açık olmak üzere 8 bin 
metrekare alana kurulu tesisteki Selçuklu mimarisiyle 
yapılmış kubbe görenlerin takdirini toplamaktadır. 

Kütüphanenin 100 bin kitap kapasitesi var. Bunun 
80 bini basılı, 20 bini dijital kitap. Üye olmak kaydıy-
la 2 ödünç kitap verilebiliyor, 2 haftalığına evlerini-
ze götürebiliyorsunuz. Burası aynı zamanda bir akıllı 
kütüphane. Raflardaki kitapların hepsi, konuları ve 
bölümlerine göre sınıflandırılmış. Buraya gelen her-

hangi bir vatandaş, başkalarından hiç yardım al-
madan, kendi imkanlarıyla istediği kitaba çok rahat 
ulaşabiliyor. Girişte ve alt katta birer makine var. O 
makinelere gelip kitabın ya da yazarın adını yazdı-
ğında kitap hangi rafta, hangi numaralı sırada, çok 
rahat ulaşabiliyor.”

Nevmekan Sahil’de aynı zamanda küçük bir sah-
ne yer almaktadır. Kendisiyle görüştüğümüz Üsküdar 
Belediye Başkanı Türkmen burada sohbet, söyleşiler, 
konser gibi programlar düzenlediklerini ifade ede-
rek, Nevmakan Sahil  24 saat açık bir kütüphane. 
Özellikle üniversiteli gençler, sınav zamanları 24 saat 
burada ders çalışabiliyor. Buradaki bütün hizmetle-
rimiz öğrencilere ücretsiz. Sabahleyin kahvaltı, öğle 
vakti çay, kahve, kek ve simit ikramı, gece 12.00’den 
sonra yine çay çorba, atıştırmalık hizmetlerini genç-
lerden ücret almadan sunuyoruz” dedi. 

Nevmekân Selimiye:

Nevmekan Selimiye, 1801 yılında Nizami Cedit 
askerlerinin banyo ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa 
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Hamamın eski hali

Hamamın yeni hali

edilmiş bir hamamın restore edilmesi ile kazanılmış 
bir tesis. Ve hemen yanında Selimiye Camii var. Bu 
hamamda hem askerler hem de caminin yapımın-
da çalışan işçiler banyo yapmışlardır. Burayı Üskü-
dar Belediyesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden res-
torasyon karşılığı kiralamış, tarihî dokuyu korumak 
suretiyle restorasyon çalışmamızı tamamlamış ve 
Nevmekân Selimiye olarak hizmete açmıştır. 

Hamam, Selimiye Kışlası ile birlikte inşa edilmiş 
ve sadece askerlere hizmet vermiştir.  Bu külliyede 
hamamdan başka mektep, mescit, çeşme, keres-
tehâne, mumhâne, dokuma atölyeleri, fırın ve dük-
kânlar bulunmaktaydı. Harem İskelesi’ne yakınlığı 
bölgeyi cazip hale getiren Selimiye Külliyesi, civarın 
coğrafi özelliklerine uygun olarak yapılmıştır. Os-
manlı şehircilik anlayışının güzel örneklerinden biri-
dir. Başarılı bir kentsel tasarım projesi olarak Selimi-
ye Külliyesi etrafındaki hayatı ve yerleşimi etkilemiş, 
geliştirmiştir. 

“Mücessem bir nur” olarak tanımlanan Selimi-
ye Camii de bu bütünlüğün bir parçası olarak 1805 

yılında ibadete açılmıştır. Cami, “Osmanlı baroku” 
olarak adlandırılan bir üslupla yapılmıştır. 

Hamam, Osmanlı’nın geleneksel şehirciliği gere-
ği külliyenin ilk yapılan binasıdır. Bilindiği gibi bu tür 
büyük yapılarda, temizlik ihtiyacı için önce hamam 
yapılırdı.

Sonraki dönemde Selimiye Kışlası’nda konuş-
lanmış Birinci Ordu Komutanlığı tarafından da 
kışla hamamı olarak kullanılmıştır. “Abideleri ve 
Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi” kitabını yazan İbra-
him Hakkı Konyalı’ya göre 1962 yılında Selimiye 
Kışlası’nda komutan olan Albay Ferit Erdoğan, 
hamamı tamir ettirmiştir. Daha sonra depo olarak 
kullanılan yapı uzun süre bakımsız halde kalmıştır. 
Hamamın ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümleri özgün 
bir şekilde korunmuşken soğukluk bölümü sonradan 
değiştirilmiştir. 

Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenen yapıda, 
sonradan betonarme olarak inşa edilen soğukluk, 
aslına uygun olarak ahşap karkas ve kaplamayla 
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yapıldı. Hamam bölümündeki sonradan çimento 
esaslı sıva ile kaplanan taş yüzeyler tekrar ortaya 
çıkartıldı. Ayrıca yapılan raspa çalışmalarında 
hamam yapılarında pek görülmeyen kalem 
işi detaylar ihya edildi. Günümüze ulaşmamış 
müştemilat kısmı tekrar yapıldı. Çevre duvarlarının 
tamamı yıkılarak aslına uygun olarak doğal taşla 
örüldü.  

Bugün Nevmekân Selimiye Millet Kıraathane-
si ve Bahçesi olarak hizmet veren tesiste yaklaşık 
25.000’i dijital olmak üzere 45.000 kitap bulunmak-
tadır. 

Yenileri Geliyor:
Üsküdar Belediyesinin hem tarihi eserlerin 

ihyası ve hem de kültürel hayatın geliştirilmesinde 

önemli rol oynayan, bugüne kadar yüzbinlerce kişi 

tarafından kullanılan, önemli beğeniler kazanılan 

Nevmekânlarına yakın zamanda iki yeni mekân 

daha ilave edilecek. Üsküdar’ın İstanbul’daki mer-

kezi konumundan dolayı sadece Üsküdarlılara de-

ğil diğer ilçelerden gelen konuklarına hizmet veren 

bu tesislerin gördüğü yoğun ilgi sebebi ile yeni tesis-

ler açılacağı bilgisini veren Belediye Başkanı Hilmi 

Türkmen, yakın zamanda açmayı düşündükleri iki 

mekânın yanı sıra yeni mekanların da projelendi-

rilmekte olduğunu ve bu hizmeti artırarak sürdüre-

ceklerini ifade etmektedir.
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ANILAR-2
OLMAYAN ‘OY’UN BEKÇiLiĞi

AHMET SORGUN*

OLMAYAN ‘OY’UN BEKÇiLiĞi

Haziranın son günü yapılacak üniversite imti-
hanına hazırlanmak üzere bir aylığına İstanbul’da-
yız. Fatih Çarşamba’da, İmam-Hatip Yurdunda 
kalıyoruz. 5 Haziran Pazar günü milletvekili genel 
seçimleri vardı. Ama biz oy kullanmayacaktık. 
Çünkü her birimizin seçmen kayıtları memleketle-
rimizdeydi. Davanın bir oyunun kaybına bile gön-
lümüz razı değildi. Hiçbir şey yapamazsak sandık 
müşahitliği yaparız dedik. Öyle de oldu. Bana Top-
kapı’ya yakın Suriçi’nde bir sandıkta Sandık Müşa-
hitliği görevi verildi. Cumartesi’den görev yapaca-
ğımız sandığın yerini bizzat gidip gördüm.

Ne olur ne olmaz; İstanbul’un yabancısıyız. 
Vazife ihmal götürmez. Hiçbir mazeret, ne kadar 
haklı olursa olsun, başarının yerini tutamaz.

Ertesi gün sabah erkenden sandığın yolunu 
tuttum. Zira oy kullanma saat 08:00’de başlıyor-
du. Benim en geç saat 07:00’de sandık başında 
olmam gerekiyordu. Öyle de yaptım, iyi ki de gel-
mişim. Çünkü bizim partinin sandık kurulu üyesi or-
talıkta görünmüyordu. Akşama kadar hiç gelmedi 
de zaten. Vaktinde sandık oy kullanmaya hazır 
hale getirildi. Ben de fiilen sandık kurulu üyemizin 
yerini aldım. İlk saatlerde oy kullananların çoğu 
sakallı, çarşaflı seçmenlerdi. Sabah namazını kılıp 
yola çıkmışlardı. Bunların her birini gördükçe, bize 
bir oy daha geldi diye, seviniyordum. Öğleyin san-
dık görevlileri sırayla yemeklerini yiyip geliyorlardı. 
Ama ben sandığın başından ayrılmıyordum. Kah-
valtıda yapmamıştım, ama yapacak bir şey yoktu. 
Ne olur ne olmaz, vazife ihmale gelmezdi. Öğle ve 
ikindi namazlarını, sandığın yan tarafına serdiğim 
bir kağıt üzerinde eda ettim. Allah kabul etsin.

* Konya Milletvekili

O yıllarda Konya’da, mahalle muhtarı ve ma-
halleliler, sandıkta görev yapanlara evlerinden 
sofra hazırlayıp götürürlerdi. Parti ayrımı gözetil-
meksizin herkese ikram edilirdi. Şimdi de bu ikramı 
kumanya olarak AK Parti yapıyor. Belki en büyük 
parti olmasından, belki de iktidar partisi olmasın-
dan kaynaklanıyordur, bilemem.

Saat 17:00 olmuş, sandıkların açılma vakti gel-
mişti. Sandıktan çıkacak sonucun merakı ve he-
yecanı açlığımı unutturmuştu. Oy pusulaları bir 
bir açılıyor, ama bizim partiye, yani Milli Selamet 
Partisine hiç oy çıkmıyordu. Neredeyse sandık yarı 
olmuştu, ama daha siftah etmemiştik.

Kendi kendime yorum yapmaya başladım: Bize 
oy verecek olan seçmenin çoğu, sabah erkenden 
gelip oylarını kullandığı için, onların oy pusulala-
rı sandığın alt kısmında, bundan sonraki oyların 
çoğu bize çıkar, diye kendimi teselli ediyordum. 
Ama nafile. Sandığın dibi görünecek neredey-
se, henüz bizim partinin hanesine çentik atılma-
dı. Beni bir sıkıntı, bir ter bastı. Olamazdı böyle bir 
şey. O sakallıların, çarşaflıların, cübbelilerin oyları 
nereye gitmişti. Bizden başka birilerine oy vermiş 
olamazlardı. Sandıkta da bir numara dönmüş 
değildi. Sabahın yedisinden beri sandık başından 
hiç ayrılmamıştım. Nihayetinde sandığın taba-
nında bir tek oy pusulası kalmıştı. Bütün ümidimi 
ona bağladım partinin karizmasını çizdirmemek 
için. Ama nafile. O seçimin oy pusulasında MSP ve 
CHP’nin yerleri biri başta biri sonda idi. Eğer mührü 
mürekkebe fazla bastırmışsanız MSP’ye bastığınız, 
CHP’ye; CHP’ye bastığınızda MSP’ye de çıkıyordu. 
İşte bu son oy pusulasında da öyle olmuştu.

Ben diyordum bu MSP’ye basılmış, CHP tem-
silcisi diyor, hayır CHP’ye basılmış. İkimizde ısrarı-
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mızdan vazgeçmiyorduk. Sandık başkanı; “bu oyu 
geçersiz sayıyoruz arkadaşlar”, deyip işi kapattı.

MSP’nin 48 olan milletvekili sayısı bu seçimde 
24’e düşmüştü. Bu sonuçların alınmasında; bazı 
milletvekillerinin istifasının, bazı cemaat ve grup-
ların desteklerini çekip aleyhe çalışmalarının ve 
MSP-CHP koalisyonunda çıkarılan affın etkin oldu-
ğunu düşünmekteyim. Koalisyonun artıları CHP’ye, 
eksilerinin faturası MSP’ye kesilmişti.  Halbuki Ecevit 
bu koalisyonu daha sonra hayatının hatası olarak 
ifade edecekti.

İşte böyle: siyasi vurgun yediğimiz Haziran 1977 
seçiminde bana da olmayan oyun bekçiliği görevi 
düşmüştü. Ama önemli olan görevin yapılmasıydı. 
Sonuç bize ait değildi.

Sefer bizden, zafer Allah’tandı.

“ERBAKAN ERBAKA’DDÜNYA”

1995 yılının son günleri, bir grup hukukçu arka-
daş ile Sudan’daki bir hukuk programına katıldık. 
Yılbaşında oradaydık. 24 Aralık 1995 genel seçim-
lerinden sadece birkaç gün sonra. Refah Partisi en 
yüksek oyu aldı diye, Sudan sokaklarında halk üç 
gün şölen yapmıştı. O seçimde Refah Partisi %21.38 
ile 158 milletvekili çıkarmıştı. Tam biz oradayken Er-
bakan Hoca, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller arasında 
koalisyon görüşmeleri devam ediyordu. Sudan’da 
kaldığımız bir haftayı aşkın sürede, Sudan Televiz-
yonunda ilk sırada Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in 
haberi, ikinci sırada ise, ya bizim heyetin haberi 
veya bir Türkiye haberi. 

Refah Partisinin televizyondaki adı; “Hizbür-
refahı İslami” idi. Yani “İslami Refah Partisi”.

Görüşüp konuştuğumuz herkes, kendisinin Os-
manlı ile, Türklerle olan bağından, ilgisinden, akra-
balığından söz ediyordu. Yine aynı şekilde, sürekli Er-
bakan Hoca ve “Hizbürrefahı İslami” soruluyordu. Bu 
kadar fazla Erbakan ve Refah Partisi ilgisinin sebe-
bini sorduğumuzda verdikleri cevap gerçekten an-
lamlıydı. “Amerika, bizim ilaç fabrikamızı, silah fab-
rikası diyerek bombaladığında, Erbakan Hoca bize 
Avrupa Milli Görüş Teşkilatı aracılığı ile iki uçak dolu-
su ilaç gönderdi. Bunu nasıl unuturuz.” diyorlardı. 

Adalet Bakanını ziyaretimizde; kendisi Demi-
rel’in başbakanlığı döneminde babasının da Su-
dan’da bakanlık yaptığını ve Demirel’le tanıştığı-
nı, şimdi de kendisinin bakanlık yaptığını /Adalet 
Bakanı/ ve Demirel’in halen görevde olduğunu ve 

bu sebeple kendisinin de onunla tanıştığını anlat-
tı. Türkiye’yi her yönüyle çok iyi takip ediyorlardı. 
Hatta can yakıcı bir soru sordu: “Benim gördüğüm 
kadarıyla Türk ordusu içerisinde bazı generalle-
rin ihtilal yapma arzusu henüz bitmiş değil. Refah 
partisinin buna karşı tedbiri nedir?” diye. Doğrusu 
bu soruya nasıl bir cevap vereceğimizi tam da bi-
lemedik. Kem küm ettik, geçiştirdik. 

Merhum Hasan Turabi o zaman henüz sağ idi. 
Kendisinden 15 dakikalık bir randevu alınmıştı. Ama 
bizi 1 saat 45 dakika bırakmadı. Hasan Turabi deyip 
geçmemek lazım. Hukuk alanında Sudan’da lisans, 
İngiltere’de yüksek lisans, Fransa’da doktora eğiti-
mi almış biri. Yıllarca akademisyen olarak çalışmış 
bir ideolog, bir aktivist, bir devrimci kişilik. Bakanlık, 
meclis başkanlığı, parti başkanlığı yapmış bir siya-
setçi. Hem İslam dünyasını hem batıyı çok iyi tanıyan 
ve tahlil eden bir şahsiyet. Londra ve Paris kütüpha-
nelerinden binlerce kitap okuduğunu ifade etmişti.

Ziyaretimizin 1995 seçimlerinin hemen sonrası-
na denk geldiğini başta ifade etmiştim. Gerçekten 
seçim sonuçları hem İslam dünyasında hem de 
batıda ilgiyle izleniyordu. Ortaya çıkan tablo ba-
zılarını sevindiriyor, bazılarını endişelendiriyor, ba-
zılarını ise meraklandırıyordu. Aslında zahirde olan 
sıradan bir seçimdi. 

Ama adeta dünya bu seçim sonuçlarıyla çal-
kalanıyordu. Konuşmasının bir yerinde Turabi: “Er-
bakan Erbaka’ddünya” ifadesini kullandı. Biz ne 
demek istediğini tam anlayamadık. Meğer “erba-
ka” kelimesi Arapçada “beşik sallamak” manasına 
geliyormuş. Yani “Erbakan dünyayı beşik gibi sal-
ladı” demek istemiş. Konuşmasının devamında, 
altı çizilecek, şu cümlesi cümleleri sarf etti: “Eğer 
Türkiye, kendi inanç değerleri üzerine dönmeye 
kalkarsa, Amerika bize yaptığından daha fazlasını 
size yapar. Ama bize yaptığı şekliyle yapmaz. Biz 
Afrika’nın ortasında, kendi halinde bir ülkeyiz. Gelir, 
ilaç fabrikamızı silah fabrikası diye vurur. Ama size 
böyle yapamaz. Daha ağırını, daha sofistike ya-
par. Size doğrudan yapmaz. Çünkü siz bir impara-
torluk bakiyesisiniz. Balkanlarla, Kafkaslarla, Türki 
Cumhuriyetlerle, Orta Doğu ile çok özel bağları-
nız var. Hepsini birden karşısına almaz. Onun için 
daha fazlasını, daha ince ayar ile yapar. 

Ziyaretimiz üzerinden henüz bir yıl geçmişti ki, 
Sudan Adalet Bakanının o can yakıcı sorusuyla 28 
Şubat’ta yüz yüze geldik.

Yine ziyaretimiz üzerinden 20 yıl geçmişti ki, 
Hasan Turabi’nin o yürek burkan öngörü ve tespit-
leriyle 15 Temmuz’da baş başa kaldık.
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Aslında değişen bir şey yok. Tarih tekerrürden 
ibaret. Dün Erbakan, bugün Erdoğan dünyayı be-
şik gibi sallamaya devam ediyorlar.

Yaşasaydı merhum Turabi bugün herhalde “Er-
doğan Erbaka’ddünya” derdi.

BİR ÖZLEM, BİR EYLEM:
AYASOFYA’DA İLK NAMAZ

“Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın!” 

Gençliğimizin, hatta çocukluğumuzun en an-
lamlı, en vazgeçilmez sloganıydı. Bir slogandan 
öte bir ideal, bir özlem, bir emanet, bir sorumluluk 
anlamı taşıyordu. Sanıyorum ilk defa bu sloganı 
Zafer İlkokulu’nun koridorunda Abdüssettar Yarar 
ve Hasan Mert ile birlikte kol kola girerek söyledik. 
Ortaokul ve lise yıllarında ise, her yıl düzenlenen 
Fetih kutlamalarında/mitinglerinde haykırdık. 

İstanbul’u da ilk defa, bir Fetih mitingi vesilesiyle 
görmüştüm. Mitingi MTTB-Milli Türk Talebe Birliği 
organize etmişti. Biz de otobüsler dolusu lise 
öğrencileri olarak Konya’dan katılım sağlamıştık. 
Ben o zaman, Konya İmam Hatip Lisesi birinci 
sınıftaydım.

İstanbul, Fetih, Fatih ve Ayasofya hafızalarımız-
da asla ayrılmaz bir bütün oluşturuyordu. Çocukça 
şiirlerimizi, hikayelerimizi süslüyordu. Safiyane ide-
allerimizi, halisane hayallerimizi besliyordu. O yaş-
larda bu duyguları taşımamızda babam ve abi-
min, okulumuzun, öğretmenlerimizin ve MTTB’nin 
çok büyük payı var.

1977 yılı üniversite sınavı hazırlığı için bir aylığına 
İstanbul’daydık. Çarşamba’da İmam Hatip yur-
dunda kalıyorduk. Bir pazar, sabah namazı sonra-
sı Cağaloğlu‘ndaki MTTB Genel Merkez binasına 
çağrıldık. Sanıyorum yüzelli iki yüz kadar gençtik. 
Niçin çağrıldığımızı bilmiyorduk. Konferansların, 
tiyatroların yapıldığı büyük salonda toplandık. 
Herkes merak içindeydi. Çünkü anarşik eylemlerin, 
ideolojik çatışmaların zirve yaptığı zamanda ve 
olayların en çok olduğu şehirdeydik. 

Bir yetkili: “Şimdi herkes gitsin, abdestini alsın 
ve yine bu salona gelsin”, talimatını verdi. Herkesin 
heyecanı ve merakı bir kat daha arttı. Acaba ab-
destli abdestli nereye gönderileceğiz, ne yapaca-
ğız diye. Sonra aynı salonda tekrar toplandık. 

Yine aynı yetkili: “Şimdi size beyaz büyük kağıtlar 

dağıtılacak. Onları katlayıp, dürüp büküp cepleri-
nize koyun. Sonra da beni iyi dinleyin: “Şimdi bura-
dan beşerli gruplar halinde çıkacaksınız. Ayasofya 
Camii’ne turistler olarak gireceksiniz. Siz camiinin 
içinde gezerken bir ezan sesi duyacaksınız. Nerede 
olursanız olun, hızlıca ezan okuyanın etrafını çevi-
receksiniz. Ezan biter bitmez, ceplerinizdeki kağıt-
ları yere serip ikişer rekât namaz kılacaksınız. Sonra 
kısa bir dua edilecek. Duadan sonra hemen dağı-
lıp, tez vakitte Ayasofya’yı terk edeceksiniz” dedi. 

Tembih üzere, Ayasofya Müzesi’nin ziyaretçileri 
olarak içeride dolaşmaya başladık. Caminin ser-
mahfilindeyken bir ezan sesi duyduk ki heyecan-
lanmamak, ürpermemek mümkün değil. Tüylerimiz 
diken diken oldu. O kadar duygu yüklüydük ki se-
vinçten ağlamamak için kendimizi zor tutuyorduk. 
Ezan sesini ve koşuşturmacayı gören yabancı tu-
ristlerin bir kısmı şaşkınlıkla bizi izliyor, bir kısmı da 
korkudan direklerin arkasına saklanıyordu. Saniye-
ler içinde hepimiz ezan okuyanın etrafını çepeçev-
re kuşattık. Ezan biter bitmez de katlanarak cep-
lere konmuş olan kağıtlar açılıp seccade olarak 
serildi ve ikişer rekât namaz eda edildi. Akabinde 
dua ve alelacele camiyi terk ettik. Biz Sultanahmet 
Meydanı’na doğru yaklaşırken, polis ekiplerinin de 
Ayasofya’ya doğru akın ettiklerini gördük. Olan ol-
muş, iş bitmiş, görev yapılmıştı. Atı alan Üsküdar’ı 
geçmişti. 

Ayasofya’daki ilk namazımız, caminin ibadete 
kapanışının 43 yıl sonrasında idi. İkinci namazımız 
ise, birincisinden 43 yıl sonrasında oldu. Yani müze 
yapılıp, ibadete kapatılışının 86. Yılında, 2020 yılı 24 
Temmuz‘unda. 43 yıl arayla kıldığımız bu iki namaz 
arasında dağlar kadar farklılıklar var: İlkinde sa-
dece öğrenciler olarak, kaçak göçek, apar topar, 
dakikalar içerisinde iki rekat namaz kılıp, camiden 
adeta sıvışmıştık. Ama ikincisinde: yer bulabilmek 
için saatler öncesinde Ayasofya Camiindeydik. 
Resmi, sivil bütün devlet erkanı oradaydı. Güvenlik 
güçleri ilkinin aksine, cemaatin güvenliğini temin 
için oradaydı. Cuma’yı Diyanet İşleri Başkanı kıldır-
dı. Aşr-ı Şerifi ise Cumhurbaşkanımız okudu.

İlki Haziran 1977, ikincisi Temmuz 2020: Fark 
ortada. 

Ama ilki bir başkaydı.

Belki de o 43 yıl önceki ilk namazda, Kasımpa-
şalı bir genç hedefine Ayasofya’yı ibadete açma-
yı koymuştu da Allah 43 yıl sonra Cumhurbaşkanı 
olarak lütfetti. Kim bilir?

Ama o ilki bir başkaydı.
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ECDAT, ŞEHiR ve CAMi

AHMET ZEMBiLCi*

İnsanoğlu; doğduğu andan itibaren kendisini 
bir hengamenin içerisinde bulur. Bu hengame var 
olma kaygısından ileri gelir. Büyümek, öğrenmek, 
eğitim almak, meslek edinmek ve hayatını idame 
ettirmek için bu mesleği ifade etmek hep bu koşuş-
turmacanın sürecidir. Sonu gelmeyen koşu bir çev-
rede meydana gelirken o çevreyi şamil bir manada 
şehirler temsil eder. Kısaca şöyle söylenebilir: Adem 
ve şehir arasında sınırsız bir ilişki vardır.

Şehirlerin tarihi insanların tarihi kadar eskidir. 
Tarih sahnesinde ilk çıktığımız zamanlardan 16. 
yüzyılın ortalarına kadar büyük bir yoğunluğu ko-
nar-göçer olan ecdadın evlatlarıyız. Çünkü boz-
kırda tarım yapmak neredeyse imkansız ticaret 
imkanları ise çok mahduttu. Elde ise sadece sürüler 
şeklinde beslenilen etinden, sütünden, tüyünden 
ve fiziki gücünden yararlanılabilen hayvan sürüle-
ri kalıyordu. Bunu da sürekli hale getirmek için göç 
etmek; yazlık ve kışlık bir sistemle sürüleri ‘semirt-
mek’ hayati bir öneme sahipti. Ancak bu duruma 
rağmen ecdat; şehirler kurmaya erken zamanda 
başlamışlar ve onların değerini bilmişlerdir. Şehir-
leri ticaretle beraber savunmanın merkezi yapmış; 
ibadet ve ilim için gerekli alanları inşa etmişlerdir. 

Sultan Alparslan’ın Malazgirt Zaferi’nden sonra 
rotasını Anadolu’ya tarihin akışı içerisinde de Bal-
kanlar ve Avrupa’ya çeviren ecdadımız, derin bir 
birikim ve tecrübeyi de bölgeye taşır. Kadim mede-
niyetlerin tecrübelerinden ilhamla Müslüman Türk 
ruhuna uygun şehirler; fethedilen her bölgede birer 
mühür ve tapu senedi alarak yerini alır. Müslüman 
Türk tipi şehirler şu mimari forma intibak edecek 
şekilde hazırlanır: Şehrin en büyük ibadethanesi 
camiye çevrilirken böyle bir yapı yoksa büyük bir 
cami inşa edilir. Etrafına ihtiyaç sahipleri için aşevi, 
akabinde hastalar için şifahane, hemen yanına da 
talebeler için medreseler kondurulur. Yine camiyi 
çevreleyecek şekilde bir çarşı da inşa edilerek 
iktisadi süreklilik, cami ve ilim merkezli bir formata 
kavuşturulur.  Çünkü bizim inandığımız ilke şudur: 
“İnsan şehri inşa etmeden kendini inşa eder, kendini 
inşa ederken şehrini inşa eder.”
* Adana Milletvekili

Burada ne demek istiyoruz? İfade edelim: Müs-
lüman Türk tipi şehirde merkezde olan cami; abd’lı-
ğı/kulluğu ifade eder. Biz her şeyden evvel Allah’ın 
kuluyuz, çok şükür ki İslamiyetle müşerref olarak 
da Hz. Peygamberin –sav- ümmeti olduk. Şehirde 
olduğumuz her an merkezindeki cami hem fiziki 
varlığıyla hem de minarelerinden kurtuluşa çağıran 
ezanlarıyla bize kulluğumuzu hatırlatır. Cem (top-
lanmak) kökünden gelen cami bir bakıma da bize 
birlik içinde olmayı, dayanışma ve yardımlaşmayı 
da telkin eder. Akabinde yanında bulunan aşevi; 
kimliğine, kişiliğine, rengine, diline, mezhep veya 
meşrebine bakmadan insan olan herkesin Allah’ın 
arzında ayrılmadan, ihtiyacı gidereceğini, Müslü-
manların da bununla mükellef olduğunun göster-
gesi olma özelliği taşır. Çünkü bize göre mazlum ve 
muhtacın herhangi bir tasnifi olamaz. 

Yine caminin yanındaki şifahane de bize hem 
kulluğumuzu hem de insani vazifelerimizi hatırlatır. 
Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Dert ve deva O’ndan-
dır, şifahanenin varlığıyla düşebilecek olan insanın 
acziyetini dolayısıyla Allah karşısındaki kulluğunu 
hatırlatırken bir bakıma yine hastaların yardımına 
koşulmasının temel bir vazife olduğunun altı çizilir. 

Ayrıca cami merkezli şehirde medresenin var ol-
ması her bakımdan muazzam bir medeniyet farkını 
ortaya koyar. Bize göre alimin kaleminden dökülen 
bir damla mürekkep pek çok ibadetten muteberdir. 
İslamiyet; ilme ve bilmeye büyük önem vermiştir. İlk 
ayeti “Oku.” olan bir din, başka nasıl bir telkinde bu-
lunabilirdi? İlmi müminin yitik malı sayıp arayıp bul-
mayı şart koşan bir Peygamberin ümmeti için ilim 
ve okumak nasıl temel vazife olmayacaktır? Allah’ın 
evinin yanında başköşeye oturmuş olan medrese; 
hem insani hem de İslami bir emir ve bu emirler bü-
tünün dünyaya yansımasının bir formudur.

Allah’a kulluğun bir simgesi olarak inşa edilen 
şehirlerimiz bu bakımdan bize özgü bir özellik taşır-
lar. Binlerce yıllık birikim ve hayat akışının ürünü olan 
şehirlerimiz; bizlere miras değil geleceğe bırakaca-
ğımız emanettir. Bu bakımdan kendimi ve şehrimizi 
en doğru biçimde inşa etmek, asli vazifemizdir.
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HUKUKi EL ATMA

Av. ALAADDiN VAROL

Bu yazımızda idareleri ekonomik yönden sıkın-
tıya sokan vatandaşları ise uzun süredir mağdur 
eden idarelerin başarısız uygulama örneği olan 
kamulaştırmasız el atma yöntemlerinden hukuki el 
atmayı değerlendireceğiz.

Anayasa’nın mülkiyet hakkını güvenceye alan 
35’inci maddesine göre, herkes mülkiyet hakkına 
sahip olup bu hak yalnızca kamu yararı amacıyla 
kanunla sınırlandırılabilmekte ve kullanılması top-
lum yararına aykırı olamamaktadır. Mülkiyet hakkı, 
başkasına zarar vermemek ve kanunların koyduğu 
sınırlamalara uymak koşuluyla kişinin bir şey üze-
rinde dilediği biçimde yararlanma, tasarruf etme, 
başkasına devretme, kullanma, biçimini değiştirme, 
harcama ve tüketme yetkilerini kapsamaktadır. 

Anayasa’nın 35’inci maddesi ile güvence altına 
alınmış olan mülkiyet hakkı ancak kamu yararının 
gerektirdiği durumlarda sınırlandırılabilmektedir. 
Mülkiyet hakkına getirilmiş anayasal sınırlamalar-
dan bir tanesi de Anayasa’nın 46’ncı maddesinde 
öngörülen kamulaştırmadır (Çağdaş, 2001).

İdare, kamu hizmetlerini yürütürken özel 
mülkiyette bulunan taşınmaz mallara ihtiyaç 
duyduğunda, özel hukuk kurallarına göre taşınmazı 
rayiç değerinden satın alabileceği gibi (ideal olan 
uygulama budur.);  şayet malikin rızası yoksa , mali-
kin rızası aranmaksızın kanunların kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak usulünce ihtiyaç duyduğu taşın-
mazın tamamını yahut ihtiyacı kadar kısmını kamu-
laştırabilir. Bu yolla taşınmazın mülkiyeti vatandaş-
tan idareye geçebilir. Bu durum kamu yararı taşıdığı 
müddetçe meşrudur.

Kamulaştırmasız el atma ise, yasaların kendisine 
verdiği yetkileri kullanmak istemeyen idarenin, özel 

mülkiyette bulunan taşınmazı bilerek veya bilmeye-
rek taşınmazın bedelini ödemeden el koyması veya 
müdahale etmesidir. Bu durum ise meşru bir durum 
değildir. Ancak İdarelerin farklı saiklerle bu meşru 
olmayan yola tevessül ettikleri görülmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kamulaştırmasız el 
atmayı 25.05.2005 tarihli kararında; “Kamulaştır-
ma işlemi yapılmaksızın ve bir kanun hükmüne da-
yanılmadan idarenin taşınmaz mal üzerinde fiilen 
tasarrufa başlaması ve asıl mal sahibinin kullanma 
hakkına engel olması veya bu hakkı ortadan kaldır-
mış olmasıdır.” Şeklinde açıklamıştır.

İdareler özel mülkiyete sadece fiilen el atarak 
müdahale etmez. Bazen de yanlış planlamalarla, 
özel mülkiyette olmaması gereken ancak planla-
mada mülkiyeti özelde ancak kullanımı ve yapımı 
kamuda olan alanlarda planlamaktadırlar. Maa-
lesef idareler kendilerine yasalarla verilen sürelere 
riayet etmemekte yasaların verdiği sürelerde her-
hangi bir işlem tesis etmemekte yıllarca pasif kala-
rak taşınmazın sahiplerini mağdur etmektedirler.

2010 yılının sonuna kadar içtihat kararlarında 
benimsenen genel kanı, yalnızca fiili el atmaların 
kamulaştırmasız el atma olarak değerlendirilme-
sidir. Bu kapsamda birçok yargı kararında, taşın-
mazın imar planında kullanımını kısıtlayıcı bir fonk-
siyonda kalması kamulaştırmasız el atma olarak 
kabul edilmemiştir.

Ancak içtihat kararlarında benimsenen kamu-
laştırmasız el atma kavramının kapsamı, YHGK’nin 
15.12.2010 gün ve 2010/5-662 esas, 2010/651 sayılı 
kararıyla genişletilmiştir. Kararda, fiilen el atılma-
mış olsa bile imar planı ile kamu hizmetine ayrılmış 
ya da tasarruf hakkı kısıtlanmış taşınmazların uzun 
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süre kamulaştırılmaması veya imar hakkı tanım-
lanmamış olması “kamulaştırmasız el atma” olarak 
değerlendirilmiştir. Kararda, bir taşınmaza eylemli 
olarak el atıp tamamen veya kısmen kullanılmasına 
engel olunması ile imar uygulaması sonucu taşın-
mazı hukuken kullanmaya engel sınırlamalar geti-
rilmesi arasında sonucu itibariyle bir fark bulunma-
dığı ve mülkiyet hakkının sınırlandırılması sonucunu 
doğurduğu belirtilmiştir. Kararda ayrıca idarelerin, 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 
birinci fıkrası hükmü uyarınca, imar planının yürür-
lük tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde pla-
nın tatbiki için 5 yıllık imar programını hazırlamak-
la yükümlü oldukları belirtilmiştir. İdarelerin, imar 
planlarını uzun yıllar imar programına almayarak 
fiilen hayata geçirmemesiyle yükümlüklerini yerine 
getirmemeleri ve kamulaştırma ya da takas işlem-
leri ile çözüm üretmeyerek pasif ve suskun kalmaları 
kamulaştırmasız el atmanın varlığı için yeterli bu-
lunmuştur. Böylelikle “hukuki el atma” olarak nite-
lendirilen bu durumlarda, maliklerin kamulaştırma-
sız el atma sebebiyle tazminat davası açılabilmesi 
mümkün hale gelmiştir.

YHGK’nin hukuki el atmaları da kamulaş-
tırmasız el atma olarak nitelendirilen kararı  ile 
çözüm bulunamayan kamulaştırmasız el atma 
davaları, hukuki el atmaları da kapsayacak 
şekilde genişlemiştir. Kamulaştırmasız el atmanın 
kapsamının hukuki el atmaları da kapsayacak 
şekilde genişletilmesi karşısında, kanun koyucu 
tarafından bu taşınmazlara ilişkin istisnai hükümlerin 
geçerli olması düzenlenmiştir. Bu amaçla 2010 yı-
lından itibaren kanun koyucu idarelerin maddi du-
rumunu da göz önüne alarak bu sorunu sürekli ya-
salar çıkararak ( 6111  6487 6745  7181 sayılı yasalar) 
geçici olarak idare lehine Anayasaya aykırı çözme-
ye çalışmıştır. Ancak bu yasların tamamı Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmiştir 

Kamulaştırmasız el atmaya ilişkin son dönem, 
Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 
ile hukuki el atılan taşınmazlara ilişkin düzenleme-
leri içermektedir. Bu düzenlemelerin dayanağını da 
04.07.2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
7’nci maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı İmar Kanunu 

oluşturmaktadır. Yapılan bu değişiklik, hukuki el atı-
lan taşınmazlara ilişkin kısmen sorunun çözümüne 
odaklanması bakımından, süreçteki diğer düzenle-
melerden ayrılmaktadır. Düzenleme ile düzenleme 
ortaklık payına konu kullanımlardan yol, meydan, 
ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak 
üzere yapı yapılabilecek diğer alanlarda, alanların 
kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin ta-
lebi hâlinde, ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü 
alınarak, plandaki kullanım amacına uygun özel 
tesis yapılabilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Düzenleme, her ne kadar kamusal tesislerin özel 
mülkiyete dönüşümü kapsamında planlama açı-
sından tartışmalı olsa da taşınmazlardaki kısıtlılığı 
ve el atma olgusunu ortadan kaldıracaktır. Bu kap-
samda, mevcut ve ileride açılacak birçok hukuki 
el atma davalarını da doğrudan engelleyecektir. 
Ancak yapılan değişikliğin yeni üretilen planlarda, 
standart bir işlem haline gelmesi ya da kapsamının 
farklılaştırılması engellenmelidir. Bu sebeple işlemin 
yalnızca hukuki el atma kapsamındaki taşınmazla-
ra uygulanması ya da her bir fonksiyon bakımından 
mahalle, ilçe ya da il ölçeğinde, bu kapsamda izin 
verilebilecek toplam donatı sayısı ya da alanı ile sı-
nırlandırılması sağlanmalıdır. 

Kamulaştırmasız el atma sorununun temel se-
bebi, imar programlarının ve imar planlarının, ida-
relerin planda yer alan hizmet alanlarının edinimini 
sağlayacak finansmana ve diğer kaynaklara sahip 
olmaması sebebiyle uzun yıllar gerçekleştirileme-
mesidir. Ancak bu durum, kanun koyucu tarafın-
dan sorunun çözümüne ilişkin çıkarılan kanunların 
çoğunda göz ardı edilmiştir. (Ahmet Yılmaz1* 1Yıldız 
Teknik Üniversitesi)

Bu sorunun tek çözümü; yerel idarenin genel 
idareyle birlikte özel mülkiyet sahiplerini mağdur 
etmeden ve rızalarını da alarak takas sistemini uy-
gulamaktır. Yahut taşınmazların rayiç bedellerini 
ödeyerek kamulaştırma yapmalarıdır. Bu uygula-
malar dışındaki tüm uygulamalar özel mülkiyet sa-
hiplerini mağdur edecektir.

Kalın sağlıcakla... 
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LiHKAP YASASINDA
NEDEN DEĞiŞiKLiĞE GiDiLDi?

iLYAS ŞEKER*

1Bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Genel Kurulu’na sunulmadan önce milletvekilleri 
tarafından yapılan hazırlık çalışmaları çok önem-
lidir. Bu çalışmalara başlarken öncelikle tarafları 
ve uzmanları dinledikten sonra detaylı ve hassas 
bir hazırlık çalışması sonucu hazırlanacak kanunun 
teklifi uygulamada karşılaşılan sorunların çözü-
münde etkili olur. 21 Nisan 2021 tarihinde Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen ve 27 
Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve 
Büroları Hakkındaki Kanun Değişikliği teklifi de bu 
mantık çerçevesinde hazırlandı. 

Anayasa’nın 88.maddesinde “Kanun teklif et-
meye milletvekilleri yetkilidir” denilmesine rağmen 
maalesef bu yetkiyi cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemine kadar milletvekilleri yerine hükümetler 
kullandı. Yani parlamenter sistemde mecliste gö-
rüşülen kanunların yüzde doksandan fazlası ka-
nun tasarısı, yani hükümetlerin teklifiydi. Cumhur-
başkanlığı hükümet sisteminde bütçe hariç genel 
kurula gelen bütün kanun teklifleri Anayasa’nın 
88.maddesinde ifade edildiği gibi milletvekillerinin 
teklifi olarak gelmektedir. Genel kurula sunulan ka-
nun tekliflerinin hazırlanması ve genel kurulda gö-
rüşerek kanunlaşmasına kadar geçen sürede baş-
ka bir ifadeyle mutfak kısmında milletvekilleri aktif 
görev üstleniyor. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle, anayasanın ruhuna uygun kanun yap-
ma tekniği ve kültürü de oluşmaya başladı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerinin oy birliğiy-
le kanunlaşan 5368 Sayılı Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri Ve Büroları kanunundaki değişikliklerle 
ilgili çalışmalar da bu şekilde yapıldı.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürola-
rı Kanunu ile kadastro teknik hizmetlerinden tescile 
tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü ile tescile 
tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğu 2010 yılın-
dan itibaren Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik 
Büroları’nca (LİHKAB) yerine getirilmeye başlanıldı. 
Bu bürolarının faaliyete geçmesinden bugüne ka-
dar uygulamada vatandaşın hizmete daha kolay 
* Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi

ve ekonomik bir şekilde ulaşması ile aynı alanda 
hizmet veren ve aynı formasyona sahip serbest ça-
lışan Harita Kadastro Mühendisleri (SHKM) ile LİH-
KAB arasında yetki alanları ve dolaylı yetki ihlalleri 
konusunda yaşanan sıkıntılar aynı alana hizmet ve-
ren bu iki mühendislik grubu arasında çatışmalara 
neden oldu. 

Aynı dalda eğitim almış aynı formasyona sahip 
her iki mühendislik grubunun da tabi olduğu 3458 
Sayılı Mühendislik Ve Mimarlık Kanunu, 3402 sayı-
lı Kadastro Kanunu ve Tapu Plânları Tüzüğü, mü-
hendislik ve mimarlık eğitimi almış Harita Kadastro 
Mühendislerine sınırlama olmaksızın, Mühendislik ve 
Müşavirlik hizmetlerini yapma hakkını verirken, 5368 
sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bü-
roları Hakkındaki Kanun ile bu kanuna dayalı çıka-
rılan yönetmelik ve genelgelerle LİHKAB ‘lara ilave 
hakların verilmesi, bunlar lehine olumlu, SHKM’lerin 
aleyhine de olumsuz gelişmelere neden olması ve 
bu durumun (Bir OSB’nin yapacağı harita ihalesi 
şartnamesine sadece Lisanslı Harita Kadastro Mü-
hendislik bürolarının katılabileceğini yazması gibi.) 
serbest piyasaya da yansıması bardağı taşıran son 
damla oldu. LİHKAB’lar ile SHKM’ler arasındaki gö-
rev, sorumluk ve yetki konusundaki oluşan kargaşa 
ve uyuşmazlıklar bu iki grup arasında çatışmaya ve 
sosyal barışın bozulmasına neden oldu. Yaşanan 
uyuşmazlıkların mahkemelere taşınması ve yıllardır 
mahkemelerin devam etmesi de vatandaşında hiz-
mete ulaşmasını zorlaştırdı.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi ve Büroları 
Hakkında Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren bu güne kadar gerek kanun, yönetmelik ve 
genelgelerin uygulanmasından kaynaklanan ve 
LİHKAB sınavlarına yapılan itirazlarla ilgili yaşanan 
idari ve yargı süreçlerine bakacak olursak;

29.06.2005 tarihinde Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun Resmi 
Gazete’de yayınlanıyor.

23.1.2008 tarihinde kanunun 2 ve 10. maddele-
rinde değişiklik yapılıyor.

05.05.2008 tarihinde Lisanslı Harita Kadast-
ro Mühendisleri ve Büroları Hakkındaki Kanun 
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yönetmeliği Resmi Gazete ’de yayınlanıyor.
11.10.2009 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafın-

dan ilk LİHKAB sınavını yapılıyor.
16.06.2010 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdür-

lüğü tarafından LİHKAB genelgesi yayınlanıyor.
10.02.2011 tarihli Ankara 9. İdare Mahkemesi kararı 

ile LİHKAB sınavı iptal ediliyor.
27.12.2012 tarihinde Danıştay 10. Dairesi Ankara 

9. İdare Mahkemesinin verdiği sınavların iptali kararı 
onaylıyor.

29.03.2013 tarihinde mahkemenin kararı doğrul-
tusunda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
LİHKAB’ların faaliyetleri sonlandırılıyor.

15.06.2013 tarihinde Lisanslı Harita Kadast-
ro Mühendisleri Ve Büroları Hakkındaki Kanun 
yönetmeliğinde değişik yapılıyor.

15.09.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eği-
tim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından ikinci 
LİHKAB sınavı yapılıyor. 

20.09.2013 tarihinde aynı kurum yaptığı LİHKAB 
sınavını iptal ediyor.

01.12.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından üçüncü 
LİHKAB sınavı tekrar yapılıyor.

18.03.2014 tarihinde Danıştay 10.Dairesi’inin ka-
rarıyla Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve 
Büroları Hakkındaki Kanun yönetmeliğin sınavla ilgili 
hükümlerinin yürütmesi durduruluyor.

01.12.2015 tarihinde Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 

kararı ile yapılan son sınavın 5 sorusu iptal ediliyor.
11.05.2016 tarihinde LİHKAB yönetmeliğinde de-

ğişik yapılıyor.
07.03.2017 tarihinde Danıştay 10. Dairesi’nin ka-

rarıyla Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve 
Büroları Hakkındaki Kanun yönetmeliğinin sınavla 
ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına 
karar veriliyor.

26.10.2017 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireler 
Kurulu’nun kararı ile Danıştay 10. Dairesi’nin yürüt-
meyi durdurma kararı onaylanıyor.

24.12.2018 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdür-
lüğü tarafından yeni LİHKAB Genelgesi yayınlanıyor. 

14.1.2020 tarihlinde Lisanslı Harita Kadast-
ro Mühendisleri Ve Büroları Hakkındaki Kanun 
yönetmeliğinde değişik yapılıyor.

14.2.2020 tarihinde Kanun’un 1. ve 9. Maddelerin-
de değişiklik yapılıyor.

Bir taraftan kanunla ilgili idari ve yargı süreç-
leri devam ederken diğer taratan da 2010 yılında 
247 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları 
aktif olarak faaliyete başladı. Ülke genelinde 1000 
’in üzerinde büro kurulması planlanmış olmasına 
rağmen bugün itibarıyla 224 adet olan Lisanslı Ha-
rita Kadastro Mühendislik Büroları 19 ilimizde açıl-
mazken,  28 ilimizde de sadece birer adet LİHKAB 
bürosunun olması vatandaşın hizmete ulaşmasını 
zorlaştırdı. 

LİHKAB Olmayan İller

Sıra No İl İsmi S.No İl İsmi S. No İl İsmi S. No İl İsmi

1 Ağrı 6 Bitlis 11 Kars 16 Sinop

2 Ardahan 7 Giresun 12 Kilis 17 Şırnak
3 Artvin 8 Gümüşhane 13 Muş 18 Tokat
4 Bayburt 9 Hakkâri 14 Rize 19 Tunceli
5 Bingöl 10 Iğdır 15 Siirt

Sadece birer LİHKAB olan iller

Sıra No İl İsmi S.No İl İsmi S.No İl İsmi S.No İl İsmi

1 Adıyaman 8 Burdur 15 Karaman 22 Sivas
2 Aksaray 9 Çankırı 16 Kırıkkale 23 Şanlıurfa
3 Amasya 10 Çorum 17 Mardin 24 Uşak
4 Bartın 11 Düzce 18 Nevşehir 25 Van
5 Batman 12 Edirne 19 Niğde 26 Yalova
6 Bilecik 13 Erzincan 20 Ordu 27 Yozgat
7 Bolu 14 Karabük 21 Osmaniye 28 Zonguldak
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Örneğin Şanlıurfa ilinde sadece bir tane LİHKAB 
olduğu için Siverek ilçesinde yaşayan vatandaş 80 
km yol gidip il merkezinde işlemini yaptırmak zorun-
da kalıyor. Bu da vatandaşın hizmete rahat, hızlı ve 
uygun bedelle ulaşma imkânını ortadan kaldırırken 
kanunun çıkış amacındaki “kadastro hizmetlerinin 
daha etkin ve hızlı yürütülmesi” ilkesine de ters düş-
mektedir.

Oysa ki; 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mü-
hendislik Büroları Hakkında Kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde görüşülürken, “Bu kanunla ka-
dastro teknik hizmetlerinin yıllık işlem hacmi yak-
laşık 1 000 000 adet olduğu düşünülürse, tasarıyla 
kurulması öngörülen büroların, bir büronun ortala-
ma 1 000 işlem hacmine sahip olduğu düşünüldü-
ğünde, ülke çapında 1 000 tane yeni lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürosunun kurulacağı düşü-
nülmektedir. Ayrıca, kadastro teknik hizmetleri bu 
bürolara bırakıldığında, bu işlerle görevli kamu per-
soneli kadastro hizmetlerine kaydırılacağından, ka-
dastro hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi 
sağlanacağı düşünülmektedir.” denilmesine rağ-
men uygulama böyle olmuyor planlanan sayıda da 
LİHKAB açılamıyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlü-
ğü yasanın yürürlüğe girmesiyle değişik tarihlerde 
LİHKAB’ların sayısı hakkında kontenjan planlaması 
yapıyor. Önce LİHKAB büro sayısı 2000 ‘in üzerinde 
olması düşünülürken, 2013 yılında kontenjan 1741’e, 
2019 yılında kontenjan 885’e düşürülüyor. Ancak uy-

gulamada iş hacimleri yetersiz olması nedeniyle bu 
planlamalar gerçekleştirilemiyor. 19 ilimizde LİHKAB 
bürosu açılamazken, 28 ilde sadece birer adet ol-
mak üzere Türkiye genelinde de toplam 224 LİHKAB 
aktif görev yapar duruma geliyor. Bu da vatandaşın 
bu hizmetlere hızlı ve uygun bedelle ulaşmasını zor-
laştırıyor. Oysa LİHKAB’ların faaliyet göstermediği 
19 ilimizde aynı formasyona sahip 196 adet Serbest 
Harita Kadastro Mühendislik (SHKM) bürosu ve yine 
birer adet LİHKAB olan 28 ilimizde de 508 SHKM 
vatandaşa hizmet veriyor. Gerek LİHKAB’ın gerekse 
SHKM’nin yaptığı işler Kadastro müdürlüklerinde de 
teknik kontrolleri yapıldıktan sonra tapu müdürlü-
ğüne tescile gönderiliyor. Ve yine LİHKAB’ların yap-
tığı işler, SHKM’lerin yaptığı komplike işlerin içinde 
teferruat olarak kalmasına rağmen; SHKM’ler, LİH-
KAB’ların yaptığı (Tevhit, Aplikasyon, Cins değişikliği 
gibi) bu işleri tek başına yapamaması vatandaşın 
hizmete ulaşmasını zorlaştırırken aynı zamanda bir 
garabet durumu da ortaya koymaktadır.  Bu uy-
gulama vatandaşın hizmete ulaşımını zorlaştırırken 
aynı zamanda LİHKAB’lar lehine haksız rekabeti 
ve tekelleşmeyi de doğurdu. LİHKAB kanunun çıkı-
şı aslında yapım işini değil, Yapı Denetim Büroları, 
Yeminli Mali Müşavir Büroları gibi kontrollük işlerini 
kapsamalıydı. 

SHKM ’lerin Tek İş Olarak Yapamadığı Ancak 
Yasa ile Kendisine Verilen İşlerin İçinde Yaptığı LİH-
KAB İşleri

LİHKAB’ların Yaptığı, SH-
KM’lerin tek başına yapa-
madığı işler.

SHKM ’lerin tek başına yapamadığı ama yasal olarak kendisine verilen 
işlemlerin içinde yaptıkları LİHKAB işler.

Aplikasyon, Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, aplikasyonu yapıyor.
Cins Değişikliği, İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 

Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, cins değişikliğini yapıyor.
Birleştirme, Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, Birleştirme (Tevhid) yapıyor
İrtifak hakkı tesisi, Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM,  İrtifak hakkı tesisi yapıyor
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Hatalı bağımsız bölüm 
düzeltme için teknik rapor 
hazırlaması,

Mahkemelere bilirkişi olarak gidiyor ve mahkeme dosyalarına bu tur ra-
porlar hazırlayıp mahkemeye sunuyor.

Mahkemeye bilirkişi olarak SHKM, Hatalı bağımsız bölüm düzeltme için 
teknik rapor hazırlaması,

Cins değişikliği eki olarak 
röperli kroki, vaziyet planı 
ve bağımsız bölüm planı,

     Ayırma (ifraz) ve yola terk, İhdas işlemleri, 

Yapı aplikasyon projesi, Vaziyet planı, Bağımsız bölüm planı, Röperli kroki,

İhale işleri, (Arazi toplulaştırması, Sayısal harita üretimi, İmar uygulaması 
Kadastro yenileme işleri vb.)

Bu işlemler içinde SHKM, Cins değişikliği, eki olarak röperli kroki, vaziyet 
planı ve bağımsız planı hazırlıyor.

Yukarıda izah ettiğimiz gibi kamuoyundan gelen 
taleplerin ve uygulamada yaşanan sıkıntıların gide-
rilmesi, vatandaşın hizmete kolay, konforlu ve ucuz 
ulaşımının sağlanması için sürdürülebilir olmayan 
5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bü-
roları Hakkında Kanunla ilgili değişiklik yapmak üzere 
çalışmalara başladık. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde değişik partilere 
mensup Harita Kadastro Mühendisi olan 5 milletve-
kilimizle birlikte 3 binin üzerindeki serbest çalışan ha-
rita kadastro mühendislerinin ve 224 Lisanslı Harita 
Kadastro mühendislerinin temsilcileriyle ilki 20.11.2019 
tarihinde olmak üzere birçok toplantı yaptık. Bu top-
lantıların bir kısmına Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyon Başkanı Konya Milletvekilimiz Tahir 
AKYÜREK Bey de katıldı. 

Bu toplantılara ayrıca, serbest çalışan harita 
kadastro mühendislerinin temsilcileri, lisanslı harita 
kadastro mühendislerinin temsilcileri, Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğünden yetkililer ve Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası’nın temsilcileri katıldı. Bu top-
lantılarda elde edilen bilgileri, o dönemde AK PARTİ 
Grup Başkan Vekilimiz olan Ticaret Bakanımız Sayın 
Mehmet MUŞ Bey’in başkanlığındaki toplantılarda 
değerlendirildi. 

Sayın bakanımızın da ciddi emek ve katkılarıyla 
yapılan görüşmeler sonucunda hizmeti daha uy-
gun bedelle vatandaşın ayağına götürecek ve her 
iki mühendislik grubu arasındaki problemleri gidere-
cek şekilde 5368 sayılı kanunda değişiklik teklifi ha-
zırlanarak 18.03.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. 23 Mart 2021 tarihinde 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda 
görüşülerek kabul edilen değişiklik teklifi, 29. Mart 
2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku-
rulu’nun gündemine alındı. 

Yapılan görüşmeler sonucunda 21 Nisan 2021 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru-
lu’nda oy birliğiyle kabul edilen Lisanslı Harita Ka-
dastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkındaki Kanun 
Değişikliği 27 Nisan 2021 tarihinde de Resmi Gaze-
te’de yayınlandı.

Kanunlaşan bu teklifle,

İş potansiyeli düşük olan illerde, ilçelerde verile-
meyen LİHKAB hizmetleri yeni düzenlemeyle veril-
meye başlanacak.

Bir ilde hatta ilçede birden fazla LİHKAB hizmetini 
verebilecek SHKM olacağı için hizmet vatandaşın 
ayağına götürülmüş olacak.

Müşterinin mühendisi seçme hakkı olacak, reka-
bet olacak ve müşteri memnuniyeti sağlanış olacak.

Yapılan düzenlemeyle, üniversitelerde aynı eğiti-
mi alıp aynı bölümlerden mezun olan, aynı formas-
yona sahip olan (LİHAKAB, SHKM) Harita Kadastro 
Mühendisleri arasındaki formasyon tartışmasına, 
çatışmaya, haksız rekabete ve ikileme son verilecek, 
sosyal barış sağlanmış olacak. 

Sürekliliği olan aplikasyon, cins değişikliği gibi iş-
lemleri sadece bünyesinde yaklaşık 600 teknik ela-
manı bulunduran LİHKAB bürolarına değil, yaklaşık 
20 000 bin teknik elamanın istihdamını sağlayan 
SHKM bürolarına da pay edilerek haksız iş paylaşımı 
giderilmiş ve adalet sağlanmış olacak.

SHKM’lerin bir bütün içinde yaptıkları Tevhid, Ap-
likasyon, Cins Değişikliği, İrtifak Hakkı Tesisi gibi işleri 
müstakil olarak yapamama gibi garabet uygula-
maya son verilmiş olacak. 

Gerek LİHKAB gerekse SHKM’lerin birbirlerinin işi-
ni yasaları arkadan dolaşarak gizli saklı yapmaları 
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önlenerek yasalar ihlal edilmeyece dolayısıyla da 
mahkemeler gereksiz yere meşgul edilmemiş ola-
cak.

Serbest çalışan harita mühendisleri arasında 
işlerin adil paylaşımı sağlanarak bir imtiyazlı grubun 
oluşumu önlenmiş olacak.

Kanun Değişikliğinin hazırlanmasına katkı su-
nan başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Ku-
rum’a, önceki dönem grup başkan vekilimiz Tica-

ret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcılarımız Sayın Hayati Yazıcı’ya ve 
Sayın Fatih Şahin’e teşekkür ediyorum. Kanun Tekli-
fin genel kuruldaki görüşülmelerinde verdikleri des-
teklerden dolayı AK Parti Meclis Grup Başkanımız 
Sayın Naci Bostancı’ya, Grup Başkan Vekillerimiz 
Sayın Mahir Ünal’a, Mustafa Elitaş’a, Muhammet 
Emin Akbaşoğlu Bülent Turan ve Cahit Özkan’a, 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis-
yonu Başkanı Tahir Akyürek’e ve Milletvekili arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum. 
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ULUSAL DÜZEYDE KATILIMCILIK ve iŞBiRLiĞi:
TÜRKiYE KENT KONSEYLERi BiRLiĞi ÖRNEĞi

MÜRSEL SABANCI* - ALi ERFiDAN**

12GİRİŞ

Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehri-
lik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun 
korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyar-
lılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, 
hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden 
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent 
konseyleri, Yerel Yönetim Reformu çerçevesinde 
2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 76. maddesindeki düzenlemeyle ye-
rel yönetim mevzuatımıza girmiştir. Böylece; daha 
önce Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı arasında akdedilen bir uluslararası 
anlaşma uyarınca Türkiye Yerel Gündem 21 Progra-
mı kapsamında ve sınırlı düzeyde varlığını sürdüren 
kent konseyleri, daha güçlü bir hukuki çerçeveye 
kavuşmuş; aynı zamanda da ülkemizde daha geniş 
bir ölçeğe yayılmıştır.

Kent Konseyleri, Merkezi yönetimin, yerel yöneti-
min, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları-
nın ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik 
hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma 
önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürü-
lebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tar-
tışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uz-
manlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile 
yönetişim mekanizmaları olarak tanımlanır.

Şehirlerde, yerel karar alma mekanizmalarına ka-
tılım ve yerel demokrasinin tecellisine en uygun zemini 
oluşturan, gönüllülük fikrini yerleştirebilecek en önemli 
unsurlardan biri olan Kent Konseylerinin özenle üzerin-
de durduğu ilkeleri şöyle tanımlayabiliriz;
*  Balıkesir Kent Konseyi Başkanı - Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Dönem Başkanı
** Balıkesir Üniversitesi Öğr. Gör.

Kent Konseyleri, katılımcılığı ve uzlaşmayı esas 
alır, Farklılıkları zenginlik olan bir anlayışla hareket 
eder, Değişimi ve yenilikleri çözüm ve sonuç odaklı 
ele alır, 

Bilimsel yaklaşımı önemser, veriye dayalı çalışır,
Yerel, Ulusal ve Uluslararası işbirliğini daima açık 

tutar,
Şehre dair sözü olanları kucaklayan bir 

yapılanmayı esas alır,
Ayrımcılık ve her türlü nefret sözünü reddeder,
Kent ve Kentlinin korunmasını esas alır,
Demokrasinin temel değerlerine bağlı kalır,
Şehirdeki sivil toplum kültürünün gelişmesine ve 

kurumsallaşmasına katkı sunar,
Şehrin kültürüne ait tarih, kültür, sanat, sosyal ve 

doğal değerlere sahip çıkar ve geliştirir.
Ülkenin dört bir yanında daha yaşanılabilir, daha 

mutlu şehirler oluşturmak ve geleceğe aktarmak 
için çaba gösteren kent konseylerinin karşı karşıya 
oldukları sorunların çözümü, ortak kentsel prob-
lemlerin tartışılması, şehirlerdeki iyi uygulamaların 
yaygınlaştırılması, kent konseyleri arasında etkin iş-
birliği ve koordinasyonun amacıyla çözüm odaklı bir 
işbirliği ağı olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği kurul-
muştur. Bu çalışma, Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin 
kuruluşu, hedefleri, güncel proje ve faaliyetlerini de-
ğerlendirmek ve sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin Kuruluşu

Kent konseyleri arasındaki iletişim ve ortak çalış-
maların koordinasyonu; UCLG-MEWA bünyesinde 
oluşturulan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Ulu-
sal Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte iken, 
2011 yılında Yerel Gündem 21 Programı’nın sona er-
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mesiyle, bu anlamda önemli bir boşluk ortaya çık-
mıştır. 13 Şubat 2010 tarihinde 58 kent konseyinin 
katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilen ‘Türkiye Kent 
Konseyleri Buluşması’nda bir araya gelen kent kon-
seyi temsilcileri tarafından kabul edilen Sonuç Bil-
dirgesinde “Kent konseyleri arasında eşit ortaklık ve 
dayanışma temelinde sürdürülebilir işbirliğinin ge-
liştirilmesini hadefleyen, hemşehri hukukunu esas 
alan bir anlayışla; kentlerin potansiyelini harekete 
geçirmeye çalışan ve ülkemizin tüm kentlerinde iyi 
yönetişimin temel prensiplerine dayalı kent konsey-
lerinin kuruluşuna öncülük eden bir işbirliği ağının 
hayata geçirilmesi” kayıt altına alınmıştır.

Görevlendirilen Çalışma Grubu, ilk toplantısını 
05 Haziran 2010 tarihinde Karabük Kent Konseyi’nin 
ev sahipliğinde Batman, Bursa, Çanakkale, Edirne, 
Giresun, Gaziantep ve Yalova Kent Konseylerinin 
katılımıyla Karabük’te gerçekleştirmiş ve toplantı 
sonucunda yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nde “Kent 
Konseylerinin ülkemizde yerel demokrasinin güç-
lenmesi ve yönetişim anlayışının her kademede 
egemen olması” bakımından önemi bir kez daha 
vurgulanarak; “Kent Konseyleri arasında ortak aklı 
harekete geçirmek, kent konseyleri arasında bilgi ve 
deneyim paylaşımını organize etmek, kentlerin hak 
ve hukukunun korunması ve ilgili Bakanlıklarla gerekli 
koordinasyonu sağlamak; ülkemizde zaman zaman 
sekteye uğrayan demokrasinin gelişmesi ve güçlen-
mesi için Türkiye Kent Konseyleri arasında mutlaka 
bir birlik oluşturulması” bir kez daha güçlü bir şekilde 
teyit edilmiş ve Yalova Kent Konseyi’ne, bir sonraki 
Çalışma Grubu toplantısına sunulmak üzere bir Stra-
teji Belgesi Taslağı hazırlanması görevi verilmiştir. 
Gaziantep Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde, Afyon-
karahisar, Batman, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, 
Giresun, Karabük, Kocaeli ve Yalova Kent Konseyleri-
nin katılımıyla 24 Kasım 2010 tarihinde Gaziantep’te 
yapılan Çalışma Grubu toplantısında, hazırlanan 
Strateji Belgesi Taslağı görüşülmüştür. Kent Konsey-
leri İletişim ve İşbirliği Ağı’nın kurulmasına yönelik ilke 
ve esasları içeren taslağa son şekli verilerek, metnin 
bir sonraki Türkiye Kent Konseyleri Buluşması’nda ka-
tılımcılara sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 
15-17 Nisan 2011 tarihinde Kocaeli’de yapılan “II. Kent 
Konseyleri Buluşması”nda Kent Konseyleri İletişim ve 
İşbirliği Ağı’nın kuruluşu, katılan kent konseyi temsilci-
lerinin İlke ve Esaslar Metni üzerindeki ortak imzasıy-
la deklare edilmiştir.

Kent Konseyleri İletişim ve İşbirliği Ağının tüzel ki-
şiliği bulunmadığından; 03 Ağustos 2012 tarihinde, 
kent konseylerinin ortak iradeleriyle Kent Konseyle-
ri Birliği Derneği kurularak, kent konseylerinin karşı 
karşıya oldukları sorunların çözümü, ortak kentsel 
problemlerin tartışılması ve şehirlerdeki iyi uygu-
lamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar 

kurumsal bir statüye kavuşturulmuştur. Sayıları hızla 
artan kent konseyleri, her geçen gün kent yaşamı-
nın önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir. 
Kent konseyleri, karşı karşıya oldukları sorunların 
çözümü, ortak kentsel problemlerin tartışılması 
ve şehirlerdeki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması 
amacıyla zaman zaman bir araya gelme ihtiyacı 
duymakta ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik her-
hangi bir ‘resmi’ organizasyonun bulunmaması ne-
deniyle de kendi öz inisiyatifleriyle çeşitli işbirlikleri 
geliştirmektedirler. İşte bu amaçla Türkiye’de Kent 
Konseylerinin birbiriyle ile etkileşime girmesi, birlikte 
hareket etmesi ve ortak proje geliştirmesi için uzun 
bir hazırlık döneminin sonunda; Kent Konseyleri 
arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesine 
yönelik çabalarının bir sonucu olarak Kent Konsey-
leri Birliği Derneği kurulmuştur. 

Birliğin Kuruluş Amacı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin hedefine bakıl-
dığında, şehirlerimizde geride kimseyi bırakmadan, 
şehrin tamamını kapsayan bir yönetim yaklaşımı-
nın benimsenmesini sağlamak ve bu ideal doğ-
rultusunda Kent Konseyleri arasında dayanışma 
temelinde sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ama-
cı karşımıza çıkmaktadır. İnsanı merkeze alan bir 
kalkınma anlayışı ile çözüm üreten, şehre dair her 
sözün kıymet bulduğu, katılımcılığı ön plana alan, 
yerel kalkınma potansiyelini yakalamış dünya şe-
hirleri oluşturma hedefinde ortak bir mutabakat 
ve birleşmiş bir irade ortaya koyan Kent Konseyleri; 
şehirde yaşayan tüm vatandaşların şehrin yöneti-
mine katılımı notasında bir köprü niteliği taşımak-
tadır. Ülkemizin dört bir yanında daha yaşanılabilir, 
daha mutlu şehirler oluşturmak ve geleceğe ak-
tarmak için çaba gösteren kent konseylerinin üye 
olduğu ve çözüm odaklı bir işbirliği ağı olan Türkiye 
Kent Konseyleri Birliği, Kent Konseylerinin bu nite-
lik ve özelliklerini güçlendirmeye yönelik faaliyet ve 
çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenlenen etkinlikler 
ve uygulanan projeler doğrultusunda Türkiye Kent 
Konseyleri Birliği, iyi uygulama örnekleri ile gönül-
lülük ilkesi çerçevesinde yönetişim ve katılımcılığın 
yaygınlaşmasını hedeflemektedir. 

Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin 
kente ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, 
toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak 
ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol 
almalarına altyapı oluşturmak amacıyla Kent 
Konseyleri arasında etkin bir işbirliğine altyapı 
oluşturan Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Kentler 
hakkında söyleyecek sözü olan herkesin ve tüm 
kent Konseylerinin katılımına açıktır. 
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Birliğin 2020-2021 Dönemi Proje ve Faaliyetleri

11. ve 12. Dönem Başkanlıklarının Balıkesir Kent 
Konseyi ev sahipliğinde ve Kent Konseyi Başkanı 
Mürsel SABANCI başkanlığında yürütüldüğü Türkiye 
Kent Konseyleri Birliğinin Pandemi koşullarında da 
planladığı faaliyetleri uygulamaya geçirdiği göz-
lemlenmektedir. 

2020-2021 döneminde Planlanan ve gerçekleş-
tirilen proje ve faaliyetlerden bazıları şöyledir;

Kent Akademisi / Eğitimler
Kent Akademisi / Deneyim Paylaşımları
Bölge Toplantıları
Kent Sohbetleri
Çalıştaylar
Büyükşehir Kent Konseyleri Buluşmaları
Kent Konseyleri için Gönüllülük Rehberi
İmkanı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın Projesi
III. Kent Konseyleri Sempozyumu

Kent Akademisi Nedir ve 
Ne Amaçla Kurulmuştur?

Kent konseylerinin daha etkin, verimli ve iyi isti-
şare edilmiş bir altyapı ile hizmetlerini yürütmesini 
sağlamak, konsey yöneticilerinin, üyelerinin ve pay-
daşlarının daha bilinçli ve sürdürülebilir bir anlayışa 
sahip olması için çalışmak, kurumlar ve paydaşlar 
arasında etkin işbirliği ve koordinasyon zeminini 
oluşturmak, kent konseylerini bilimsel temelde ele 
almak, kent konseylerince geliştirilmiş iyi uygula-
maları ve deneyimleri paylaşmak, teşvik etmek ve 
çoğaltmak gibi özgün hedefler doğrultusunda faa-
liyetler düzenlemek amacıyla birlik bünyesinde Kent 
Akademisi’nin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Kent Akademisi Kapsamında Aşağıdaki kate-
gorilerde eğitimler düzenlenmiş ve periyodik olarak 
düzenlenmeye devam etmektedir.

Kadın Dostu Şehirler ve Kadın Hakları 
Proje Yazma Eğitimi 
Katılım Hukuku ve Kent Konseyleri
Kent Konseyleri ve Medya 
Engelsiz Şehir ve Engelli Hakları 
Kent Konseyleri ve Çalışma Grupları 
Ayrıca Kent Akademisi / Deneyim Paylaşımları 

adı altında bir başka faaliyet uygulamaya konul-
muş ve bu suretle konu hakkında tecrübeli olan 
kent konseyi temsilcileri, dünden bugüne çalışma 
ve deneyimlerini ülkemizin farklı bölgelerinden ka-
tılan konsey temsilci ve üyeleri ile paylaşmışlardır. 
Bahsi geçen eğitim ve faaliyetler, kent konseylerin-
ce memnuniyetle ve yoğun katılımla karşılanmış, bu 
sebeple devam ettirilmesinin uygun olacağı kana-
atine varılmıştır.

Bölge Toplantıları

Türkiye’nin dört bir yanından üyeleri bulunan Tür-
kiye Kent Konseyleri birliği, temel amacı olan işbirliği 
ve iletişimin yaygınlaştırılması ve kent konseylerinin 
kendi bölgelerindeki diğer kent konseyleri ile pay-
laşımlarının, işbirliğinin kolaylaştırılması amacıyla 
Bölge Toplantıları hayata geçirilmektedir. Benzer 
coğrafi ve kültürel bölgelerde bulunan kent kon-
seyleri bu toplantılar aracılığıyla biraraya gelmek-
te, sorunlarına birlikte çözüm önerileri geliştirmek-
tedir. Aynı zamanda bu toplantılar vesilesiyle birbiri 
ile tanışma ve paylaşımda bulunma imkanı bulan 
yakın kent konseyleri, iletişimlerini ve işbirliklerini bu 
toplantılar sonrasında sürdürmektedir. Bu yolla sür-
dürülebilir, etkin ve verimli işbirliği ve koordinasyon 
sürecine katkı sağlanmaktadır.

Kent Sohbetleri

Kent Konseyleri Başkanları, Belediye Başkanla-
rı, Şehirlerin kanaat önderleri, ülke çapında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu ku-
rum ve kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı ve belirli 
aralıklarla düzenlenen kent sohbetleri, kent konsey-
lerinin mevcut durumu ve gelişimi ile ilgili konularda 
görüş ve düşüncelerin röportajlar aracılığıyla payla-
şıldığı ve kayıt altına alınarak bu konuda bir kurum-
sal hafızanın ortaya konulmasının planlandığı, kent 
konseylerinin tanınırlığı ve daha etkin, daha verimli 
yürütülmesine katkıda bulunmasının hedeflendiği 
faaliyetler zinciri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Büyükşehir Kent Konseyi Buluşmaları

Sonuncusu Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğin-
de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yücel 
YILMAZ’ın Katılımlarıyla gerçekleştirilen Büyükşehir 
Kent Konseyi Buluşmaları “Katılımcı Bütçeleme-
de Kent Konseylerinin Rolü” ve “2021 Stratejik Plan 
Revize Çalışmaları İzleme ve Kent Yönetimi Bağla-
mında Karar Alma Süreçlerine Katılım” temalarıyla 
gerçekleştirilmiş, belirli aralıklarla ve her seferinde 
bir büyükşehir ev sahipliğinde gerçekleştirilmeye 
devam etmektedir.

Büyükşehir Kent Konseyi Buluşmaları, büyükşe-
hirlerde kurulan kent konseylerinin biraraya gelerek 
sorunlarını, çözüm önerilerini, planlarını, tecrübelerini 
ve uygulamalarını paylaşmalarına zemin hazırlamak 
amacının yanı sıra, her buluşmada belirli güncel te-
malar üzerinde istişare etme olanağını sunmakta, 
bununla birlikte büyükşehir belediye başkanları ile 
kent konseyi başkanlarının görüşmelerini sağlamak-
tadır. Bu görüşmeler kent konseylerinin gelişimine, 
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yerel yönetimlerin bakış açılarının ortaya konulma-
sına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Kent Konseyleri için Gönüllülük Rehberi

Gönüllülük kültürümüzün önemli bir parçasıdır. 
Geçmişten günümüze gönüllülük yardımlaşma, 
hayırseverlik ve milli mücadele gibi çok önemli de-
ğerlerle yaşatılmış ve bu topraklarda gün be gün 
güçlenen bir gelenek haline gelmiştir. Komşuluk iliş-
kileri, hemşehrilik kültürü, milli mücadele sürecinde 
toplumsal dayanışma toplumumuzun gönüllülük 
bilincinin çok eskilere dayandığını göstermektedir. 
Gönüllülüğün temelinde özgür irade, hiçbir karşılık 
beklemeden “iyilik yapma” ve “iyi olma halini” sür-
dürme bulunmaktadır. Gönüllülük; bireyin özgür ve 
hür iradesiyle bir duruma etki etmek ve/veya katkı 
sağlamak amacıyla aktif katılım durumudur. Kent 
Konseyleri kent yönetiminin en demokratik yöne-
tişim mekanizmalarından biridir. “Sivil bir danışma 
formu ve danışma mekanizması” olarak kurulan 
kent konseylerinde kamu yararı gözetilerek yapılan 
bütün çalışmalar gönüllü katılımı ile yürütülmekte-
dir. Kentli katılımı ve gönüllülük kent konseylerinin 
olmazsa olmazıdır. Bu noktadan hareketle Türkiye 
Kent Konseyleri Birliği tarafından Kent Konseylerin-
de gönüllülük süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı 
rehber bir kaynağın oluşturulması için “Kent Kon-
seyleri için Gönüllülük Rehberi” hazırlanmıştır. 

Kent Konseyleri için temel bir kaynak olarak ha-
zırlanan “Kent Konseyleri için Gönüllülük Rehberi”-
nin hazırlanma amaçları şöyledir, Kentsel katılım ve 
gönüllülük kavramlarının tanımlanması, Kent kon-
seylerine gönüllü katılımının teşvik edilmesi, Kent 
konseylerinde gönüllülük süreçlerinin detaylı bir şe-
kilde açıklanması, Kent konseylerinde gönüllülerin 
görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi noktasın-
da adım adım yapılacakların belirlenerek gönüllü-
lerin kurumsal aidiyetinin güçlendirilmesi, Gönüllü 
çalışmaların şeffaf bir politikayla uygulanmasına 
yönelik adımların belirlenmesi, Kent yönetiminde 
söz sahibi olan aktörler ile sivil toplum örgütleri, 
meslek odaları, üniversiteler ve gönüllü çalışmalar-
da yer alan bireylerin faaliyetleri ve çalışmaları göz 
ününde bulundurularak yasal mevzuatlar ve dene-
yimler dikkate alınarak kent konseylerine özgün bir 
gönüllü çalışma modelinin oluşturulması.

İmkanı Olan Bıraksın, İhtiyacı Olan Alsın Projesi

Türkiye Kent Konseyleri Birliği, özellikle pandemi 

döneminde, yereldeki halkın ihtiyaçları doğrultusun-
da, öncü bir hareket olması amacıyla “Askıda Gıda 
Uygulaması”nı geliştirmiş ve söz konusu uygulama-
yı Türkiye ölçeğinde yaygınlaştırmıştır. İmkanı olan 
vatandaşların erzak yardımlarını bırakabileceği ve 
ihtiyacı doğrultusunda yararlanmak isteyen vatan-
daşların kolaylıkla erişebileceği bir proje olan Askıda 
Gıda Uygulaması, pazaryerlerine kurulan bir stant 
vasıtası ile toplumsal dayanışmayı nitelendirmeyi 
amaçlamış ve nihayetinde de amacına ulaşmıştır. 
Askıda Gıda Uygulaması sadece kent konseylerinin 
değil, bireysel ölçekte de sosyal sorumluluk bilincini 
artırmıştır. Pandemiyle mücadele kapsamında farklı 
şehirlerde yapılan çalışmalar, iyi örnekler kapsamın-
da diğer kent konseyleri ile paylaşılıp etkileşim ve 
gelişimin sağlanması hedeflenmiştir

III. Kent Konseyleri Sempozyumu

Kent konseylerinin kendi sorunlarını sivil toplum 
ve akademik dünya ile birlikte ele alma ve çözüm-
leri tartışma iradesi ortaya koyduğu ve birincisi 
2011, ikincisi 2015 tarihlerinde düzenlenen bilimsel 
etkinlikler dizisinin devamı niteliğinde Balıkesir Kent 
Konseyi ev Sahipliğinde, 18-21 Kasım 2021 tarihle-
rinde Balıkesir’de III. Kent Konseyleri Sempozyumu 
düzenlenecektir. 

Türkiye’nin demokratik katılım konusundaki bilgi 
ve birikiminin kamu yönetimi, yerel yönetimler, sos-
yoloji, antropoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık 
ve tasarımın diğer alanları, psikoloji, e-dev-
let, ekonomi ve daha pek çok disiplinin kesişi-
minde zengin bir deneyimi ilgilendiren bir ala-
na dahil olduğu düşünülerek sempozyumun 
disiplinler arası ve uygulayıcı, kuramcı etkileşimini 
sağlayıcı niteliği olması gerektiği düşünülmektedir. 
Türkiye Kent Konseyleri Birliği koordinatörlüğün-
de, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 
Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversiteleri 
ve Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde ve Türkiye 
Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, UC-
LG-MEWA, WALD ve UNDP iş birliği ile Balıkesir’de 
gerçekleştirilecek olan III. Kent Konseyleri Sempoz-
yumu’nda farklı disiplinlerden bilim insanı ve araş-
tırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sunulacak araştırma, değerlendirme vegörüşler 
hem kent konseylerinin hem de yerel demokrasinin 
gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır.
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KENTLERiN GÜVENLi YAŞAMASINDA
TEKNiK MUAYENENiN ÖNEMİ

ÖMER FARUK KAYA*

1Kent, nüfusu belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu 
aşan, ekonomisi tarım dışı etkinliklerde yoğunla-
şan ve kendi nüfusundan başka etki alanı içinde 
yaşayanlara da hizmet sağlayan yerleşim birimi-
dir. Günümüz kentleri, modernleşme ve sanayileş-
me süreciyle ortaya çıkmış olup 7,4 milyara ula-
şan tüm Dünya nüfusunun yarıdan fazlası (%54’ü) 
kentlerde yaşamaktadır. Doğası gereği yoğun, çok 
sınıflı ve örgütlü insan yerleşimlerini barındıran he-
terojen yapıdaki bu mekânsal yerleşimlerde1 İnsan 
popülasyonunun artmaya devam etmesi, çağın 
gereksinimleri ve daha konforlu bir yaşam için mü-
hendislik alanındaki gelişmeler, ürün ve hizmetler 
giderek büyük önem taşımaktadır.

Kırdan kente göçe bağlı olarak artan kent nü-
fusunun, mekânsal yerleşimlerdeki yetersizlik se-
bebiyle yüksek katlı yapılaşmayı dolayısıyla insan 
ve yüklerin taşınmasının amaçlandığı düşey taşıyı-
cı sistem, asansörleri zorunlu kılmış ayrıca sanayi-
leşmeyle birlikte iş ekipmanlarına azami derecede 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu ürünler kalite-maliyet-za-
man üçgenine göre optimum seviyede, maksi-
mum verimde ekonomik ve kaliteli çözümler ürete-
rek, zaman tasarrufu yapmaya çalışan kentlilerin 
hayatını kolaylaştırmaya fayda sağlamaktadır.

Konutlarımızda kullandığımız çok sayıda 
mekanik ve elektronik parçadan oluşan asansörler 
her gün yaklaşık 55 milyon insan taşıyor. Bu yoğun 
trafiği dikkate alırsak asansör güvenliğinin ne ka-
dar önemli olduğu daha net anlaşılacaktır.2 

Güvenlik ihtiyacının en çok duyumsandığı 
ekipmanlar olması gereken asansörlere, tıp-
* IQNORM Uluslararası Belgelendirme ve Muayene Test Hizmetleri 
T. A. Ş. Teknik Koordinatörü

kı otomobil veya uçaklara olduğu gibi periyodik 
bakım ve yıllık muayene yapılması elzemdir. 

Bu minvalde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Kasım 2011 de yayımladığı “Asansör Bakım ve 
İşletme Yönetmeliği” ile başlayan sonrasında Ma-
yıs 2018 de yayımlanan “Asansör periyodik kontrol 
yönetmeliği” ile devam eden ve Tescil öncesi ilk 
kontrollerde, tam yük testlerinin dahil olduğu sü-
reçte, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam 
olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım ha-
talarından, gerekse harici müdahalelerden mey-
dana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi amacıyla 
asansörün periyodik kontrolünün A Tipi Muayene 
kuruluşu tarafından yılda en az bir kere yapılması 
zorunlu tutulmuştur. Ayrıca aynı yönetmeliğe göre 
asansörün yıllık muayenesinin yaptırılmasına ve 
takip edilmesine dair sorumluluk bina yöneticisine 
aittir. 

A Tipi Muayene Kuruluşları TS EN ISO 17020 
standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 
(Türkak) akredite olan, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’ndan yetki alarak, protokol imzaladığı Belediye 
sınırları içerisinde bulunan asansörlerin, periyodik 
muayene faaliyetini ilgili idare adına müteselsilen 
yürüten ve kamu bilinciyle denetimler konusunda 
hassas davranıp, vatandaşların can ve mal gü-
venliğini birinci planda tutması gereken kuruluş-
lardır.

A Tipi Muayene Kuruluşları, (2014/33/AB) kapsa-
mında piyasaya arz edilen asansörün, Tescil öncesi 
ilk periyodik kontrolünde TS EN 81-20, TS EN 81-70 
ana standartlara ve ulusal mevzuatlara, gerekti-
ğinde ek standartlara göre kontrolünü sağlar ve 
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rapor düzenler. Yeşil bilgi etiketi ile uygunluk alan 
asansörler, ilgili idare (Belediye) tarafından tescil 
edilir. Muayene kuruluşları, yıllık periyodik kontroller-
de, elektronik/mekanik parçalardan oluşan asan-
sörün, kullanım hatalarından, aşınma, yıpranma 
veya kullanılan malzemelerin yorulmasından olu-
şabilen uygunsuzlukları raporlar. Raporlanan uy-
gunsuzlukların, bakanlık tarafından belirlenen süre 
içerisinde (kırmızı 60, sarı 120gün) giderilmemesi 
durumunda hizmetten men edilmesi için Beledi-
yeye bildirir, bu sayede güvenliği sağlanamayan 
asansörlerin kullanımına izin verilmez.

Fren sistemi çalışmayan bir Otomobili kimse-
nin kullanmayacağı ivedilikle servise götüreceği 
malumunuzdur. Bu bağlamda asansörde halat 
kopması durumunda kabinin düşmesini engelle-
yen güvenlik kompanentlerinden fren tertibatının 
çalıştığından ne derece eminiz veya umursuyoruz? 
Kullandığımız asansörlerle alakalı kullanıcı ve işçi 
kazaları verileri de bu söylemimizi destekler nite-
likte.(4 bknz.) Asansör kazaları ekseriyetle kabin ile 
asansör kuyusu arasına sıkışma, asansör boşluğu-
na düşme ve halat kopması şeklinde gerçekleşi-
yor.3 Periyodik kontrolü yapılmayan asansörlerde, 
asansör bakım firmaları tarafından ne yazık ki 
gerekli kontrollerin yapılmadığı, gerekli tedbirlerin 
alınmadığını müşahede etmekteyiz.

Aysad’ın ( Asansör ve Yürüyen merdiven sa-
nayicileri derneği) hazırladığı Türkiye Asansör ka-
zaları verilerine göre 2018’de asansör sektöründe 
toplamda 17 si ölüm 63’ü yaralı olarak toplamda 
48 kaza meydana geldi.3

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın güncel 
verilerine (2020 yılı) göre Türkiye genelindeki 
yaklaşık 765000 asansörden muayenesi yapılan-
ların  %14’ü kırmızı bilgi etiketi ve % 3 ‘ü sarı bilgi 
etiketi alarak kullanılması uygun durumda değildir. 
Yaklaşık 60000 asansörün de henüz muayene-
si gerçekleştirilmemiştir. Belediyelerin can ve mal 
güvenliği için muayene yapılması yönünde vatan-
daşı münferiden ve sosyal mecraları kullanarak 
bilgilendirmesi belki de ölümlü veya yaralanmalı 
kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.  

Asansör özelinden umuma teşmil edeceğimiz 
diğer ekipmanlardan fabrikalar, organize sanayi 
bölgeleri, avmler gibi ticari ya da kamusal alanlar-
da kullanılan kaldırma iletme ekipmanları; forklift, 
vinç, caraskal, yürüyen merdivenler gibi ekipman-
larda, her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarının et-
kin verimli kullanılması amaçlanan basınçlı kap-

larda (kazanlar, kompresörler, buhar ve sıcak su 
kapları, basınçlı asit tankları, gaz tankları, sıvılaş-
tırılmış petrol gazı tankları ve tüpleri gibi) durum 
daha da vahim görünmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Nisan 
2013 de yayımladığı İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Madde 
7’de “ekipmanın ilk kullanımı durumunda, kurul-
masından sonra ve en önemlisi iş ekipmanının yeri 
değiştirildiğinde iş yerinde oluşacak riskin boyutu 
da değişeceğinden dolayı gerekli kontroller yapıl-
malıdır.” ifade edilmektedir.

Periyodik muayene işletmelerde yer alan ve 
sürekli kullanımda olan yönetmelikçe sayılan 
tüm ekipmanların, iş sağlığı açısından görevini 
yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi üzerine 
yapılan deney, test veya muayene faaliyetlerinin 
bütününü teşkil etmektedir. Risk analizleri ile belli 
periyotla da kontrol hizmetlerinin yenilenmesi 
zorunlu olmasına5 rağmen; sahadaki gözlemleri-
mizde işletmelerde muayene ve bakım takibi için 
atanan personellerin güvenlik riskleriyle alakalı ye-
terince bilgisinin olmadığı kanaati hasıl olmuştur. 
Öte yandan muayenelerin yapıldığına dair ilgili 
bakanlığın bir kontrol mekanizması oluşturup, belli 
aralıklarla denetim yapması, sağlıklı işleyiş, mua-
yene ve bakım yapılmasında lakaytlık gösteren 
işletmelerin direncinin kırılması noktasında faydalı 
olacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği meclisinden alınan bilgilere 
göre Dünya’da her yıl iş kazalarında 2,3 milyon kişi-
nin hayatını kaybettiği ve yılda 300 milyondan faz-
la iş kazasının meydana geldiği tahmin ediliyor.6 Bu 
bağlamda işletmelerde iş güvenliği kurallarına aza-
mi riayet edilmesi şartıyla, periyodik kontrollerin ve 
bakımların düzenli yapılmasına ek olarak yukarıda 
bahsedilen hususların fiiliyatta tatbik edilmesi, iş 
kazalarının azalmasını sağlayacaktır.

Bir de buzdağı (iceberg) metaforu var. Şuana 
kadar buzdağının görünen yüzündeki problemleri 
ele aldık. Bir de görünmeyen yüzü var ki o prob-
lem başlı başına bir yazı konusu. Yine de kısaca 
değinmek gerekirse; merdiven altı üretim yapan 
firmaların, direktif ve standartlara uygun olmayan 
ürünleri (basınçlı kaplar, asansör aksamı, elektrik-
sel ekipmanlar v.b.) kontrolsüz bir şekilde piyasa-
ya sürmelerinin, vatandaşın güvenliğini ne derece 
tehdit ettiğini Iqnorm olarak periyodik muayene 
faaliyetlerinde gözlemliyoruz. Üreticilerin standart 
ve direktifler kapsamında üretim yapmaları için 
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kamu otoritesi tarafından denetim mekanizması-
nın daha etkin işletilmesi faydalı olacaktır.

Hayatımızı kolaylaştıran teknik ürünlerin güvenli 
bir şekilde kullanılması, iş kazalarından mütevellit 
olası ölümcül veya yaralanmalı kazalara önlem 
olarak, yaptırılması gereken periyodik kontrollere 
belli bir disiplin içinde azami özen gösterilmeli, il-
gili Bakanlık önderliğinde Belediye, Organize Sa-
nayi Bölgesi, Muayene Kuruluşu ve Meslek Odaları 
kısacası bütün aktörlerin dahil olduğu bir sistem-
de, iletişim kanalları efektif kullanılarak, vatandaş-
ları periyodik muayene konusunda bilinçlendirmek 
gerekliliği açıktır.

Sağlıklı günler dilerim.

Yararlanılan Kaynaklar:

1) https://dergipark.org.tr/tr/download/artic-
le-file/1400234 s154

2) Haber asansörü 2018/sayı4/s59
3) Haber asansörü 2019/sayı11/s103
4) https://www.isigmeclisi.org/arama
5) https://prosafety.com.tr/periyodik-kontrol/
6) Haber asansörü 2019/sayı11/s102
04.05.2018 tarih, 30411 sayı, Asansör Periyodik 

Kontrol Yönetmeliği
25.04.2013 tarih, 28628 sayı, 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Gü-
venlik Şartları Yönetmeliği
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DiYARBEKiR KALESiNDEN NOTLAR
(2014-2017)

Prof. Dr. BÜLENT SÖNMEZ

Riga’dan dönüyorum. İstanbul’da uça-
ğıma yetişiyorum. Diyarbakır Uçağı çok 
kalabalık. Stockholm’den gelen yolcu-
lar var. Çoğu Kürdistanlı. Erbil, Zaho vesaire.. 
Bir kaçıyla sohbet ediyorum. Yan tarafta bir ba-
yan iki küçük çocuğuyla oturuyor. Benim ya-
nımdaki kadının eşi; Erbilli.. “Kardeşim hava-
alanında bekliyor bizi almaya geldi, Onun 
arabasıyla Erbil’e gideceğiz” diyor..”İnşallah Yükse-
kova havaalanı yapılırsa Yüksekova uçağına bine-
ceğiz ve 6 saatlik yolumuz 2.5 saate düşecek” diyor.. 
Bu arada çocuklarının adı dikkatimi çeki-
yor.. Birinin adı Recep öbürünün adı Tayyip... 
Üçüncü çocuklarının isminin ne olacağını yaşaya-
cağımız süreçler mi gösterecek bilmiyorum...

Siyaset konuşmaktan bıktığım için o faslı açmı-
yorum

Taksi Şoförü

Yeni havaalanı yapılmış Diyarbekir’e. Eskisi 
bakımda iken bir iki kere Batmana inmişti uçak-
lar. Bu kez yine Batman’a indiğimizi sanıyorum. 
Her zamanki Diyarbakır havaalanı değil. Yanım-
dakine soruyorum. “Bu yeni havaalanı” diyor. 
Çok temiz ve modern bir havaalanı binası.. 

Bavulumu almaya gitmeden önce lavaboda 
elimi yüzümü yıkıyorum. Son derece modern tuva-
letler.. Bavulumla bir taksiye atlayıp taksiciye, Üni-
versite kampüsüne gitmek isteğimi söylüyorum. 

Yolda taksiciye “hayırlı olsun çok güzel bir hava-
limanına kavuşmuş Diyarbekir “diyorum.. “Yok yahu” 
diye itiraz ediyor. “Tuvaleti bile yok.”

“Ama ben şimdi tuvaleten geldim” diyorum..

“Yani taksicilerin yok demek istedim” diye geve-
liyor.. Onun derdini anlıyorum.

Havaalanı hala bitmiş değil. Bölüm bölüm inşa-
atlar sürüyor. Ama taksicinin derdi başka..

Yolda bir arabaya kızıyor.. Asfalt döken ve kaldı-
rım yapan işçilere kızıyor.. “Vallah koca yaz geçmiş-
tir bunlar şimdi yapiy yolları” diyor.. Ben de “yazın 
burada yol yapılmaz 47 derecede asfalt ve beton 
dökemezsin ancak Ekim Kasımda yapılır” diye ce-
vap veriyorum.

Sonra eskiden kırkbeş dakikada gittiğimiz yolu 
yedi dakikaya düşüren altgeçitlerden geçerek Silvan 
yoluna, aynı zamanda kampüs yoluna ilerliyoruz.. 

Taksicinin sorununu anladığımdan biraz da ta-
kılmak maksadıyla “harika altgeçitler ve harika bir 
yol” diyorum. 

Taksici “ne harikası bu altgeçitlere su birikir ve 
içinde arabalar kalır haaaa.” diye yine itiraz ediyor. 
Ben de “Sen hiç kaldın mı, araban hiç kaldı mı?” di-
yorum. “Yok ama, yani yağmur çok yağarsa kesin 
kalırız” diyor...

Ben de “yani sen Erdoğan düşmanısın” diyorum. 
Kafasını yana çevirip yüzüme bakıyor ve “ama O 
da Kürt düşmanı” diyor.. “Hatta dünyada en büyük 
Kürt düşmanı Odur” diyor.. 

-12 Eylül 2015-

*Hendekler Suriçi ve Dicle Kampüsü

Saat gecenin 01.30 u uyku tutmuyor...sağa sola 
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dönüyorum yatakta. Birden yakından silah sesleri 
duyuyorum. Gayrı ihtiyarı kendimi küçültüyorum.. 
Önce tek tek zaman zaman seri şekilde atış yapan 
silah sesleri bunlar. Sonra helikopter sesleri...patla-
malar.

Sabaha kadar sürüyor bu durum. ...

Kampusün hemen karşısında Suriçi ve her so-
kakta hendekler...

Uykusuz gecenin sabahında okula gidiyorum. 
Hizmetlilerden birisi geliyor odama çöp için..”Na-
sılsın?” diyorum.. “Vallah hocam iyi degilem; yalan 
söyleyemem..

Hocam bu nedir başımıza geldi..” Neden sözet-
tiğini anlıyorum; dertleşmek istiyor belli..”Ne oldu?” 
diyorum

‘Hocam biz bunlara herşeyi verdik. dağa as-
ker istediler; çocuklarımız gitti. O zaman sokak-
ta Kürtçe türkü söyleyemezdik.” derin bir iç çeki-
yor...”Sonra para istediler; verdik,, Ekmek istediler 
ekmeğimizi paylaştık. Belediyeyi istediler verdik; 
çalıştılar çalışmadılar bakmadık; sorgulamadık. 
Kürd olarak kendimize saygı duymak istiyorduk.. 
Şimdi hocam bunlar ne istiyor? “

Aynı soruyu ben ona yöneltiyo-
rum.” Sence ne istiyor olabilirler...?” 
Birden kalkıyor ayağa ellerini namazda bağlar gibi 
yapıyor boynunu iyice beliyle birlikte eğiyor..ve alt-
tan bakarak...

”Hocam ben cahilim ama sanırım onlar Kürdün 
hep birilerinden emir almasını; kendilerinden emir 
almasını; boynunun hep bükük olmasını, hep fakir 
olmasını istiyorlar’ diyor. Fakir insan herkese asker 
olur hocam, cahil insan herkese köle olur.. yoksa 
bizi gönderip başka bir millet mi oturtmak istiyorlar 
buralara..yoksa birilerinin intikamını almak istiyorlar 
bizden.. Vallah ben memleketimi terk etmem ho-
cam; vallah terk etmem...”

Konuşma bu minval üzerine sürüyor..

Bir hizmetliden sabah sabah duyduğum bu 
analizler internette yalan yanlış haberleri anlama-
dan paylaşan okuma yazmayı unutmuş Üniversite 
mezunu öğrencilerimi hatırlatıyor ve Üniversiteler 
ile ilgili acil çözümler üretmemiz gerektiğini düşün-
dürüyor..

Halihazırda üniversiteler örgütlere eleman top-
lamaktan başka işe yaramayan kurumlar olarak iş 
görüyor...

Haziran Seçimi

Haziran seçimi atmosferi. Hararetli tartışmalar 
ve çok sesli propagandalar. Bunalmışım

Bir kaç öğrenci geliyor odama. konuşuyoruz. Bi-
risi o kadar heyecanla Selahaddin Demirtaşı övü-
yor, övüyor, övüyor. Sıkılmaya başlıyorum ve aniden 
öğrencime ismiyle hitap ederek ; “Allah seni Demir-
taş ile haşretsin..” diyorum.

Dehşetle yüzüme bakıyor ve.

“Hocam bu dua mıydı; yoksa beddua mıydı?” 
diyor.. 

Cinnet mi İhanet mi: Ama Katliam 

Kampus lojmanlarında bile sarsıntısını hissetti-
ğimiz patlamanın büyük bir katliam olduğunu son-
radan öğreniyorum..

20 ye yakın cesetten altmış kilo etin toplandığı 
paramparça bedenler. Coğrafyam gibi parampar-
ça…… Şu mısralar dökülüyor dilimden.

ne haklıydı burada herkes

ne kahramanları vardı

Roboski ya da Hebercin

can verse de aksa da kanı

ya kaçakçı ya işbirlikçiydi adı (B.Sönmez)

Geziyi Diyarbakıra Taşıma Çabaları: Öğrenci 
eylemleri 

Okula gidiyorum. Karşıdan yolun sol tarafında 
kalabalık bir grup kortej halinde yürüyor. Bir kaçı-
nın elinde arbane ( bir tür def) kah vuruyorlar, kah 
gülüşüyorlar . Gezi olaylarının birkaç ay sonrası sa-
nırım. 

Aniden kalabalık arasında birkaç öğrencimi gö-
rüyorum. Arabamı kenara çekip kalabalığa doğru 
yürüyorum ve öğrencilerime “ hayrola nereye” di-
yorum. “Hocam eyleme gidiyoruz”  

“O zaman ben de geleyim” diye cevap veriyo-
rum “ ne yapacağız ne için gidiyoruz” birbirlerine 
bakıyorlar. “Neyin eylemini yapacağız” diye soru-
mu yineliyorum. Yine birbirlerinin yüzüne bakıyorlar; 
belli ki nereye gittiklerini bilmiyorlar. Bu arada kala-
balık yoluna devam ediyor. Öğrencilere “O zaman 
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şimdi ders vakti; yürüyün derse” diyorum ve dersime 
doğru yoluma devam ediyorum.

Sonra organize edilen eylemin Hevsel bahçe-
lerinde kesilmiş birkaç ağaç için olabileceğini du-
yuyorum. Ağaçları kimin kestiği anlaşılınca eylem 
başlamadan bitiyor.

Taciz Tecavüz ve Ak Parti

Birkaç öğrenci odama geliyor. Ben de sınav ka-
ğıtlarını okuyorum bu arada. Sosyoloji bölümü son 
sınıftan iki kız öğrenci bunlar. Asıl dertleri notlarını 
öğrenmek olsa da bazı konularda politik sorular so-
ruyorlar . Ben de cevap vermeye çalışıyorum. Cid-
di anlamda bir Erdoğan düşmanlığı ve nefreti var 
çocuklarda. Ben de biraz neye niçin karşı oldukla-
rını anlamak adına «ya siz sosyoloji öğrencilerisiniz 
hatta artık sosyolog sayılırsınız Erdoğan’ın neyini 
sevmiyorsunuz üç madde ile özetleyebilirim misi-
niz?» diyorum. « yanlış anlamayın gerçekten merak 
ediyorum» diye ekliyorum.. Birbirlerinin yüzüne ba-
kıyorlar, bana bakıyorlar, kapıya bakıyorlar. Hiçbir 
şey söylemiyorlar..En son birisi «Erdoğan dini kulla-
nıyor o yüzden sevmiyorum» diyor.. «tamam» diyo-
rum Ve arkasından yeni bir şey bulmuş gibi gözleri 
parlayarak «Ak Partililerin hepsi tacizci ve tecavüz-
cüdür» demesin mi.. Bir anda odada buz gibi bir 
hava esiyor. «hepsi mi?»diyorum «hepsi» diye tekrar 
ediyor. «Ailende hiç AK Partili var mı» diyorum «var 
hocam» diyor. «Onlar da mı tacizi tecavüzü» diye 
soruyorum. kekelemeye başlıyor «yok ben aslında 
onları kastetmedim falan» diyor..Tepem atıyor ve 
«sen üniversite öğrencisinin yani böyle bir genelle-
me yapman ne kadar doğru» diye hiddetle soruyo-
rum..Mırın kırın ediyorlar. Odamdan kibar bir şekilde 
kovuyorum. Bir örgütün kalitesini yetiştirdiği gencin 
kalitesinden anlıyorsunuz. Onları yollarken «Bir HDP 
li taciz edebilir tecavüze bulunabilir ama hiç kimse 
bütün HDP liler tacizci ve tecavüzcüdür diyemez» 
diye ekliyorum. İyi biliyorum ki bir tezgâha zihnini 
kaptıran kişi üniversitede ne okursa okusun hiçbir 
olumlu sonuç elde edemez.

Derneklerinde, partilerinde sadece nefret öğre-
niyor bu gençler, düşmanlık öğreniyorlar, yıkım öğ-
reniyorlar.

Ama şuna inanıyorum.. Zihnini ve ruhunu özgür-
leştirmiş insanların çoğaldığı yerde bu zihin iğfal şe-
bekeleri asla başarılı olamayacaklardır.

-Selim Kiraz Berkin Elvan-

Çay ocağında oturuyoruz.. Sanırım bir gün önce 
Savcı Selim Kiraz Şehit edilmiş, televizyonlar günbo-
yu o haberi veriyor.

Berkin Elvan meselesi de uzunca bir süre Di-
yarbakır’ın gündemindeydi. O çocuğun ölümü de 
beni çok sarsmış, hatta bir kısa şiir bile karalamış 
ve paylaşmıştım. Rahmetli Selim Kiraz Berkin Elvan 
davasına bakıyordu..Belki çocuk katillerinin karanlık 
yüzünü tespit etmiş ve kamuoyuna sunacaktı..Her-
neyse

Selim Kirazın şehit edilmesi de beni çok sars-
mıştı.. Masadakilerle konumuz da buydu.. Bu sıra-
da çaycı çalışanı genç boşları almak için geldi ve 
“Vallahi artık kimse kolay kolay savcılık yapamaz, 
onlara mutlaka ceza veren bulunur” türü bir şey ge-
veledi. Cümleyi duyunca kanım dondu adeta. Çay-
cıya dönerek “Bu memlekette yiğitler de bitmez, 
şehit olmaya hazır erler her zaman bulunur ” de-
dim. Çaycı genç yüzüme biraz tedirginlikle bakarak 
“Vallahi o da doğrudur” dedi.

Kent ve Kimlik 

Bugün belediye çöp arabasının üstünde gördü-
ğüm cümle şuydu: “Kentimiz Kimliğimizdir” 

Bu kenti tanıyan biri olarak bu cümlede Kent ve 
Kimlik ilişkisini kuramadım. Eğer bu şehir burada ya-
şayanların kimliğiyse uzun uzun düşünmek lazım… 
Kimlik derken etnik bir aidiyetten mi, tarihsel bir ai-
diyetten mi, siyasi bir aidiyetten mi sözediliyor ki o 
da karışık…

Aslında bu cümlenin anlamı şu: “Aziz halkı-
mız Belediye olarak bir şey yapılmadığını hepi-
niz biliyorsunuz: boşverin bunu, Kimlik önemli”… 
Yanlış mı anlıyorum yoksa...
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