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EDİTÖRDEN

Şehir ve Siyaset Dergisi 3. sayısı ile 
okuyucularımızla buluşuyoruz. Özellikle yaz 
aylarının kendine özgü şartları sebebi ile 
planlanandan birkaç hafta sonra çıkıyor olsak da 
inanıyoruz ki bu sayımız da önceki sayılarımız gibi 
şehir yönetimlerimize katkı sağlayacaktır. 

“Şehir ve Güvenlik” bu sayımızın dosya konu-
su olarak belirlemiştir. Eski çağlarda sadece dış 
tehditler ve iç asayiş ihlallerine dayalı güvenlik 
sorunları ve bu sorunlara karşı geliştirilen önlem 
konseptleri günümüzde çok ciddi değişikliğe uğ-
ramıştır. 

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 02.01.2020 tarihinde düzenlenen “Şehir ve 
Güvenlik Sempozyumunda yaptıkları konuşmada 
belirttikleri gibi; “Artık şehirlerimizin dış güvenli-
ğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, 
içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağ-
layamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız. 
Öyleyse bu yeni duruma karşı yeni yaklaşımlar, 
yeni fikirler, yeni yöntemler geliştirmemiz gere-
kiyor…”

Şehir güvenliği sadece bir asayiş konusu olarak 
değerlendirilemez. En tabi insan haklarının ve 
demokrasinin korunmasından insan onurunun 
korunmasına kadar çok geniş bir yelpazede 
ele alınması gerekmektedir. Yine aynı şekilde 
insanların barındıkları binaların, kullandıkları şehir 
donatılarının da güvenli oluşunun yanı sıra içilen 
sudan solunan havaya kadar insan sağlığına 
yönelik her türlü tehdit de güvenlik kapsamında 

ele alınmalıdır. Hatta konuyu bir adım daha öteye 
taşıyarak, yerel toplulukların sosyal-ekonomik ve 
kültürel alanlarda eşit ve dengeli erişim imkanları 
da neticede şehrin güvenliğini ilgilendirir değer-
lendirmesine ulaşabiliriz. 

Bu sayımıza konuk olan İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman Soylu yazısında, Türkiye’nin ortaya koy-
duğu “dünyanın en güvenli şehirleri” hedefinin 
ne kadar iddialı olduğunu ama bu iddianın altının 
da nasıl dolu olduğunu bizlere özet olarak sun-
makta ve özellikle de şehirlerde işlenen suç sayı-
larında don yıllarda görülen ciddi düşüşlere işaret 
etmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER konuyu te-
mel hakların hukuki güvenlik boyutuyla ele alırken 
Hulusi Şentürk de özellikle şehir güvenliğinin sa-
dece kriminal olarak ele alınamayacağına vurgu 
yapmaktadır. 

Dergimizin bu sayısında Prof. Dr. Bülent Sönmez 
Hocamız yeni bir yazı dizisi ile katkı sağlamaktadır: 
“Müslüman Devlet Tasavvuru: Emin Belde”.  Ko-
nuya giriş babındaki ilk yazısına yer verirken aslın-
da bu konuda yazmaya hocamızı yönlendirdiği-
miz için de mutluyuz. 

Şehir ve Siyaset Dergimizin 4. Sayısının dosya 
konusu “Şehir ve Hukuk” olacaktır. Gerek dosya 
konusunda ve gerek şehir ve şehirliyi ilgilendiren 
her alanda yazılarla katkınızı bekliyor, iyi okumalar 
diliyoruz. 


