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ŞEHiR ve GÜVENLiK

SÜLEYMAN SOYLU*

1İnsanlık, son 300 yıldır, sömürü ve güç hırsıyla 
ektiği tohumların karşılığında güvensizlik, çatışma, 
terör ve şiddet, hatta iklim kaynaklı afetler biçiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın 
kentsel nüfusu 1950’de 751 milyondu; 2018 itibarıy-
la 4.2 milyara ulaştı. Dünya nüfusunun yüzde 55’si 
olan bu sayının 2050’de dünyanın yüzde 68’i ol-
ması bekleniyor. 

Bu hızlı kentleşme, 21. Yüzyılın küresel güvenlik 
sorunlarını da üstünde taşıyor. Terör; artık sadece 
Ortadoğu’da ve müslüman coğrafyalarda ya-
şanmıyor. Avrupa ve Amerika’nın büyük şehirlerinin 
meydanlarında, ellerinde ağır makineli silahlar-
la özel harekâtçılar nöbet tutuyor; kamyonlarla, 
bıçaklarla bile terör hadiseleri oluyor. Bunların 
çoğun “yalnız kurt” eylemi diyerek unutturmaya 
çalışsalar bile, yaşananların arkasında bir hatalar 
zinciri olduğunu herkes biliyor. 

Ortadoğu’daki istikrarsızlığın körüklediği göç, 
hiç beklemedikleri bir hızla batının kapısını çaldı. 
Akdeniz’de limanlara kabul edilmeyen gemiler, 
Ege’de geri itilen mülteci botları, sınırda coplanan 
insan görüntüleri ve son olarak Afganistan’dan 
kalkan son ABD uçağının tekerleklerinden düşen 
insanlar, Batı medeniyetine farklı bir politika kar-
nesi verdi. 

ABD’nin Philedelphia eyaletinde olduğu gibi 
koskoca bir semt, tamamen uyuşturucu kullanı-
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cılarına ve satıcılarına, neredeyse “ölmeleri” için 
tahsis edilmiş durumda. 

Avrupa’nın kişi başı gelir seviyesi en yüksek şe-
hirlerinde kadınların uğradığı şiddet ve tecavüz 
olaylarının yüksekliği, sır değil. Dünya Sağlık ya-
yınladığı rapora göre Avrupa’da hayatı boyunca 
en az bir kere fiziksel veya cinsel şiddete uğrayan 
kadınların oranı yüzde 23 olarak açıklandı.

Bütün bu tablo içinde, Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın, hem talimatları hem 
de yerel yönetim, şehir yönetimi tecrübesi ve viz-
yonunun etkisiyle ortaya koyduğumuz “dünyanın 
en güvenli şehirleri” hedefi, cesur ama bir o kadar 
da altı dolu bir yaklaşımdır.

Uyuşturucu, terör ve düzensiz göç gibi üç önemli 
küresel güvenlik sorunuyla doğrudan temasta 
olan; doğal afetselliği yüksek bir coğrafyada yer 
alan; keza, İstanbul gibi dünyanın en kalabalık 
ve kozmopolit şehirlerinden birine sahip olan bir 
Türkiye için bu hedefi telaffuz etmek ve buna ait 
adımlar atmak, 21. Yüzyılda ürettiği kapasiteyle, 
yakaladığı ekonomik istikrar-güvenlik istikrarı-si-
yasal istikrar üçlüsüyle ve köklü devlet birikimiyle 
ilgilidir.

Elbette ki sadece bir hedef koymak yeterli de-
ğildir. Türkiye bu hedefe dönük, önemli adımlar 
atmıştır ve atmaktadır. Emniyet Teşkilatı’nın yüzde 
42’si, 15 Temmuz sonrasında yeni alınmış personel-
lerdir. Mobese kameralarından, Plaka Tanıma Sis-
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temi’ne ve bunların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 
içinde entegrasyonuna; trafikteki Elektronik De-
netleme Sistemi’nden, asayiş birimlerine sayıları 
sürekli arttırılan motorsikletli timlere; yeni alınan 
30 bin bekçi ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi uygula-
masının canlandırılmasından, trafik ve narkotik 
birimlerine yapılan personel takviyesine; Drone ve 
Helikopter denetimlerinden maket trafik ekiple-
rine; atık sularda uyuşturucu analizi yapmaktan, 
okul önlerindeki sokak satıcılarını temizlemeye; 
eş zamanlı huzur uygulamalarından, organize suç 
çetelerinin çökertilmesine kadar polisin görünür-
lüğünü ve teknik kapasitesini arttıran pekçok ye-
nilik, bugün elde ettiğimiz asayiş verilerini ve yu-
karıda bahsettiğim küresel güvenlik problemlerini 
şehirlerimizden uzak tutmamızı sağlamıştır.

Tarif etmeye çalıştığımız bu adımların ve daha 
birçoklarının sayesinde, Türkiye’de hemen hemen 
tüm güvenlik başlıklarında, yıllık spesifik gelişme-
ler değil, 5 yıllık olumlu trendler oluşmuştur. Evden 
hırsızlık günlük ortalamasını 2017’deki 282 seviye-
sinden bu yılın ilk dokuz aylık verilerine göre 154’e 
çekmek; madde bağlantılı ölümleri yine 2017’deki 
941 seviyesinden 2020 sonu itibarıyla 314’e, 2021 
eylül ayı itibarıyla da adli tıp verilerine göre (iki 
ay geriden gelmektedir) geçen yıla göre yüzde 
26’lık azalışla 72 olarak gerçekleşmesi; 2017 yılba-
şı gecesindeki Reina Saldırısı’ndan bugüne kadar 
şehirlerimizde büyük bir terör olayı olmaması;  İs-

tanbul’daki trafik kazalarında olay yeri can ka-
yıplarının 2017-2020 arasında doğrusal şekilde 
186’dan 100’e inmesi; özellikle istismara müsait 
bir konu olan (ve birilerinin bunun için ciddi mesai 
harcadığı) göç konusunda,  birkaç üzücü hadise 
dışında kamu düzenini tehdit eden ciddi bir sorun 
yaşanmamış olması, şehir güvenliği adına ortaya 
koyduğumuz hedefe doğru kararlılıkla ilerlediği-
miz açık göstergelerinden sadece bazılarıdır. 

Peki bu yürüyüş, bizi nereye götürür. Küresel-
leşme heyecanlarının yerini, tüm dünyada yavaş 
yavaş içe kapanma yaklaşımları, bununla paralel 
ve hatta bunu sürükler mahiyetteki “ırkçılık” teh-
didi almaktadır. Eldeki tüm veriler, Türkiye’nin ken-
dini kapatmadığını, eskinin ilgi alanlarını bugünün 
etki alanlarına çevirdiğini ve bunun sonucu ola-
rak şehirlerini bu kötü gidişattan koruyabildiğini 
göstermektedir. “Dünyanın en güvenli şehirlerini 
oluşturma” hedefi, esas itibarıyla küresel güvenlik 
problemlerine karşı ortaya koyduğumuz “Yeni Gü-
venlik Konsepti”’nin de motivasyon kaynağıdır. Yol 
meşakkatli olsa da hedefe yakın olduğumuza, 21. 
yüzyılda sahip olduğumuz güçlü liderliğin bizi bu 
hedefe en kısa sürede ulaştıracağına inanıyorum. 

Şehir ve Siyaset okurlarına, sevgi ve saygılarımla.


