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GÜVENLi ŞEHiRLER

HULUSi ŞENTÜRK

Giriş:

Sosyal varlık olan insanın birlikte yaşama ihti-
yacının sonucu olan mekâna yerleşme ve yerleş-
menin zamanla köyden şehre evirilmesi insanlık 
tarihinde çok uzun dönemlerde gerçekleşmiştir. 
İlk dönem şehirlerinin daha çok tarıma dayalı 
olması ve biriken artı ürünün korunması, şehirde 
yaşayanların arasında düzenin sağlanması ama-
cıyla, adına devlet denilen yapılanmanın ortaya 
çıktığı bilinmektedir. Eski dönem ve özellikle de 
ortaçağ şehirlerinin genellikle surlarla çevrili ol-
ması, bir kale etrafında gelişmesi de aslında şehir 
ve güvenlik kavramlarının birbiri ile ne kadar bağ-
lantılı olduğunu göstermektedir. Ancak bu gü-
venlik kavramı elbette sadece dışarıdan gelecek 
saldırılar (çapulcular, işgalciler, vb) için değil aynı 
zamanda şehir içinde asayişin sağlanmasını da 
içermektedir.

Geçmiş dönemlerde şehir güvenliği denil-
diğinde her ne kadar askeri savunma ve asayiş 
anlaşılıyor ise de bu kavram günümüzde önemli 
gelişime uğramış, “şehir Güvenliği” yaklaşımı yerini 
“güvenli şehirler”  yaklaşımını bırakmıştır. 

Çünkü bir şehrin içinde ikamet edenler için gü-
venli olması elbette sadece askeri savunma ya 
da asayişle sınırlı değildir. Suç oranlarını artıran 
hususları göz ardı ederek sadece sonuca odaklı 
asayiş yaklaşımları nasıl ki günümüzde doğru bu-
lunmuyorsa, benzer şekilde insanların beden ve 

ruh sağlıklarını muhafaza etmeleri için gereken 
mekânsal planlamadan tasarım ve uygulamaya 
kadar hemen her alan güvenli şehir yaklaşımı için-
de değerlendirilmek zorundadır. 

Şehirlerde asayişi sağlamak, tarih buyunca 
şehir yönetimlerinin en önemli gündem madde-
leri arasında yer almış, bununla ilgili farklı düzen-
lemeler ve tedbirler hayata geçirilmiştir. Paris’in 
mekânsal alanda yaşadığı dönüşüm de bu tür bir 
çabanın sonucu olmuştur. 1870 öncesinde daracık 
sokaklara sahip olan bu şehir, özellikle isyanlarda 
isyancılar lehine, kamu emniyetini sağlamaya ça-
lışanların da aleyhine şartlar oluşturmaktaydı. Bu 
sebeple Vali Baron Haussmann radikal önlemler 
almaya yönelmiş ve daracık sokakları olan Pa-
ris yerine, geniş caddeleri olan ve bu caddelerin 
meydana açıldığı mekânsal planlamayı devreye 
sokmuştur. Güvenli şehir yaklaşımı hakkında de-
ğerlendirmelerden önce özellikle uzun çağlar bo-
yunca şehir ve suçun birlikte anılır olduğunu hatır-
latmak isteriz. Bunun elbette şehirlerde toplumsal 
kontrolün daha zayıf olması, nüfus büyüklüğü se-
bebi ile köy yerleşimlerine göre saklanma imkân-
larının daha fazla olması, ticari aktivitenin mer-
kezleri olması sebebi ile servetin kırsala göre fazla 
olmasının cazibesi gibi birçok unsur sayılabilir. 

Günümüzde de şehirlerin güvenli yönünde de-
recelendirmesi yapılmakta ve yayınlanmaktadır. 
Örneğin; veritabanı sitesi Numbeo tarafından en 
güvenli ve tehlikeli şehirleri belirlenmiştir. Bu be-
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lirlemede suç oranları baz alınmış,  Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başkenti olan Abu Dabi, dünyanın 
en güvenli,  Venezuela’nın başkenti Caracas ise 
en tehlikeli şehri olarak ilan edilmiştir. Ancak bu 
değerlendirmenin sadece suç oranları üzerinden 
yapılmış olması aslında olaya asayiş yönünden 
bakan sınırlı bir yaklaşımın sonucudur. 

2-Kavramlar:

Türkçede, birbirlerine yakın anlamı olan kav-
ramlar üzerinden konuya yaklaşmakta fayda 
bulunmaktadır: Güvenlik, asayiş, emniyet. Asayiş, 
Türkçe Sözlükte “Bir yerin düzen ve güvenlik için-
de bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik” olarak 
tanımlanmaktadır. Aynı sözlükte “güvenlik” ise 
“Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan 
yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi 
durumu, emniyet” olarak açıklanmaktadır. Emni-
yetin tanımı da “güvenlik, güven, inanma, itimat” 
olarak verilmektedir. 

Açıklamalardan görüldüğü gibi bu kavramlar 
birbirine çok yakın anlamları olan ve bu sebep-
le de günlük hayatta çok zaman birbirine ikame 
ederek kullanılmaktadır. Ancak bu anlam yakınlı-
ğına rağmen aslında aralarında önemli fark bu-
lunmaktadır. Çünkü güvenlik daha çok inşa eşliyle, 
kasıtlı olarak yapılacak saldırılara, tehditlere 
karşı alınan önlemleri ifade ederken, emniyet 
ise, daha çok doğal olaylardan, hayatın doğal 
akışı esnasında oluşabilecek olumsuzluklardan 
etkilenmemek için alınması gereken önlemleri 
içermektedir. İngilizcede birincisi için “security”, 
ikincisi için ise “safety” sözcükleri kullanılmaktadır. 
Bu ayrım sebebi ile güvenlik ve asayiş daha fazla 
birbirine yakın anlam içerirken emniyet sözcüğü 
daha farklı bir konumda durmaktadır. 

Yukarıda yapılan açıklamalardan hareket-
le şehir güvenliği kavramında daha çok hırsızlık, 
cana, mala karşı kasıtlı saldırı gibi konuları içer-
diğini yani konuya kriminolojik olarak yaklaşıldığı 
görülmektedir. Ancak şehir emniyeti kavramının 
ise, şehir sakinlerinin can, mal akıl-ruh sağlıkları 
konusunda daha güven içinde olabilmelerini kap-
sadığı görülmektedir. Bu ayrım konusunda Pa-
yam’ın açıklamaları konunun daha iyi anlaşılma-
sını sağlamaktadır:

“Kent emniyeti, kentlerde kent sakinlerine yö-

nelik tüm potansiyel tehlike ve riskleri tanımlamak 
ve bunları kabul edilebilir seviyelere indirebilmek 
amacıyla yapılan tüm faaliyetler olarak tanımla-
nabilir. Kent emniyeti bağlamında temel risk fak-
törleri; sel, heyelan, deprem vb. diğer doğal afet-
ler; yasadışı atık boşaltma, petrol sızıntıları, iklim 
değişikliği, nükleer kirlilik vb. diğer afetler; salgın 
hastalıklar, Aids, sınırlı sağlık tesisleri dâhil sağlık 
bakımına yönelik tehlikeler; vahşi ve zehirli hay-
vanlar da dâhil olmak üzere tehlikeli hayvanlar 
ve zorunlu göçler ve neticesinde yaşanan sosyal 
uyum şeklinde sınıflandırılabilir. Bunların yanı sıra, 
kentin genel yerleşme düzeni, kentsel doku, kul-
lanım alanları, var olan yapılaşma, ulaşım sistemi 
ve alt yapılar, planlama ve yönetim zafiyetleri vb. 
nedenlerle oluşabilecek olası kayıp ve zararlar da 
ciddi risk faktörleri arasında sayılabilir…

Kent güvenliği, kent sakinlerinin kentlerde sabo-
taj ve terörist saldırılar vb. suç unsuru taşıyan ve ka-
sıtlı olarak üretilebilecek tüm risk ve tehditlere karşı 
korunması ile ilgili faaliyetler şeklinde tanımlana-
bilir. Kent güvenliği bağlamında temel risk faktör-
lerini ise genel olarak a) suç ile ilgili olaylar; gasp/
çalma, uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık, soygun, te-
cavüz, cinayet, adam kaçırma, dolandırıcılık, insan 
kaçakçılığı, fuhuş vb., b) terörizm; yurtiçi terörizm, 
uluslararası terörizm ve sınır ötesi terörizm vb., c) sa-
vaş türleri; sınır ötesi savaşlar, trans-sınır savaşları, 
yıpratma ve sivil savaşlar vb., d) sivil ve/veya siya-
si huzursuzluklar; darbe, şiddet gösterileri, isyan ve 
ayaklanmalar şeklinde sınıflandırabiliriz.1

Payam’ın açıklamaları kavramları kullanım aç-
sından bizleri aydınlatmakta ise de günlük dilde 
emniyet ve güven kelimelerinin bazı durumlarda 
aynı anlamda kullanıldığını da unutmamamız ge-
rekmektedir. Örneğin “falan kişi güvenilir biridir” 
dediğimizde aslında o kişinin sadece bize kasti 
saldırıda bulunma ihtimali yok demek isteme-
yiz, daha geniş anlam içerisinde aslında o kişinin 
“emin kişi” olduğunu belirtiriz ki burada emniyet 
ve güven aynı anlama gelmektedir. Buna karşılık 
“falan kişi ciddi güvenlik tehdidi altında “ dediği-
mizde doğrudan onun canına, malına karşı bir kişi 
veya grup kaynaklı tehdit bulunduğunu belirtiriz 
ki, burada güven kelimesi kasıtlı suç kapsamında 
kullanılmaktadır. 
1  PAYAM, Mehmet Murat, “Emniyet, Güvenlik, Kent Emniyeti ve Kent 
Güvenliği: Kavramsal Bir Analiz”, Avrasya Terim Dergisi, 2018, 6 (1): 15 - 25
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3-Güvenli/Emin Şehir: 

Güveni şehirlerle ilgili farklı ülkelerde farklı ça-
lışmalar yürütülmektedir. Örneğin, Birleşmiş Millet-
lerin Daha Güvenli Şehirler Programı (Safer Cities 
Programme) bulunmaktadır. Bu program birinci 
aşamada suçları cana-mala karşı işlenen suçları 
önlemeyi esas almışsa da ikinci aşamada mülkiyet 
güvenliğini kapsama dâhil etmiş ve üçüncü aşa-
mada da yönetim ve yönetişim boyutunu da dâhil 
etmiştir.2

Şehir güvenliğini kriminolojik olarak yaklaşan 
ve bu yönde mekânsal tedbirler alınmasını 
öngören çalışmalar bulunmaktadır. İngiltere ve 
Hollanda’da öncü uygulamalarla başlayan, daha 
sonra Avrupa Birliği’ne (AB) yayılan kentsel tasarım 
temelli ”Suçun Önlenmesine Yönelik Çevresel Ta-
sarım (Crime Prevention Through Enviromental 
Design)” ya da “Suçu Önleme Amaçlı Tasarım/
Suçu Dışlayan Tasarım (Designing Out Crime)” 
yaklaşımlar3 bulunmaktadır. 

Güvenli şehirlerle ilgili olarak The Economist 
Dergisi tarafından da bir çalışma yapılmaktadır. Bu 
çalışmada sadece şehirlerin suç işleme oranları ile 
sınırlı yaklaşım sergilenmemekte; Dijital Güvenlik, 
Sağlık Güvenliği, Altyapı Güvenliği, Kişisel Güvenlik 
ve Çevre Güvenliği başlıkları altında, 5 kategoride, 
76 gösterge ile değerlendirme yapılmaktadır. Ör-
neğin 2021 yılı için Dijital Güvenlikte Sidney, Sağlık 
Güvenliğinde Tokyo, Altyapı Güvenliğinde Hong 
Kong, Kişisel Güvenlikte Kopenhag ve Çevre Gü-
venliğinde Wellington birinci seçilmiştir.4

The Economist raporunda, İnsani 
Gelişme Endeksi›nde daha yüksek puanlara 
sahip şehirlerin, Güvenli Şehirler sonuçlarında da 
daha iyi performans gösterdikleri değerlendirmesi 
yapılmaktadır ki, bu da konuyu sadece mal 
ve cana karşı işlenen suçlarla sınırlı görmeyen 
yaklaşımın doğal sonucudur ve doğru olan yakla-
şım da budur. 

Çünkü şehrin havasının, suyunun, toprağının 
zehir saçtığı, şehir mekânlarında yürümenin bile 
her an bir çukura düşme, bir aracın çarpmasına 
maruz kalma riski barındırdığı, hastalandığında 
2  Bkz: https://unhabitat.org/safer-cities
3  GÜNDÜZÖZ, İlker, “Türkiye Ve Dünyada Güvenli Kent Yaklaşımı: 
Kentsel Güvenlik Mi? Güvenli Kent Mi?”, Türk İdare Dergisi, y: 2016, s: 
484: 335-370, sf: 336
4  https://safecities.economist.com/safe-cities-2021-whitepaper

tedavi edilme imkânlarının bulunmadığı bir şehir, 
sadece orada insanların can ve mal emniyetine 
yönelik saldırılar bulunmadığı için güvenli şehir 
olamaz. Çünkü insanlar böyle bir şehirde kendisi-
ne emniyette/güvende hissedemezler. 

Kur’an-ı Kerim’de, Tin Suresi şu ifadelerle baş-
lar: İncire, zeytine, Sina dağına Ve şu emin beldeye 
yemin ederim ki…”5 Burada, üzerine yemin edilen 
emin beldenin Mekke olduğu konusunda tüm mü-
fessirler ittifak etmektedir. Yine Kur’an da İbrahim 
(as)’in duası nakledilirken şu ifadeler geçer: “Rab-
bim! Bu şehri güvenli kıl…”6

Mekke’nin “güvenli belde” olarak anılmasının 
sebebi ise gerek İslâm’dan önce gerekse İslâmî 
dönemde buranın bir barış kenti olarak tanınması 
ve orada her türlü kan dökmenin yasaklanması, 
hatta şehre ticaret amacıyla gelen yabancıların 
mal veya can güvenliğini sağlamak üzere kabile-
ler arasında anlaşmalar yapılıp uygulanmasıdır.7 
Ancak “Emin Belde” kavramı sadece can, mal 
güvenliğinin sağlandığı bölge demek değildir. Yu-
karıda nakledilen İbrahim (qas) duasının hemen 
devamının “beni ve çocuklarımı putlara kulluk 
etmekten uzak tut” olması, emin beldenin aynı 
zamanda insanların dini hürriyete de sahip olduk-
ları belde olması gerektiğini göstermektedir. Sön-
mez’in belirttiği gibi, “emin belde müminlerin yurt 
arayışının sembolüdür. 

Herhangi bir değer sistemine inanmaya zor-
lanmadıkları; Allaha dosdoğru ibadet edebile-
cekleri bir mekân arayışıdır. Baskıcı paganist uy-
gulamaların egemen olduğu ortam gayr-i insani 
bir ortamdır; insan kişiliğini yok eden bir ortamdır. 
Putlara kulluğun dayatıldığı bir çevrede insanın ne 
kendisini, ne de yeni nesli sağlam bir anlayış ekse-
ninde  yetiştirme ve yaşatma imkânı yoktur. Çünkü 
emin olmayan belde insanın itikadından, haya-
tından, gelecek jenerasyondan emin olamadığı; 
güven içinde bulunmadığı beldedir. Allaha kullu-
ğun engellendiği ya da tek tip bir anlayışın kutsal 
adına dayatıldığı hiçbir belde “emin belde” sıfatını 
taşıyamaz. 

Çünkü dayatmacı anlayışla yönetilen toplum-
lar güvenliksiz toplumlardır. Bunu dünyaya göz 
atan herkes açık seçik görmektedir. İnsanların ta-
5 Tin Suresi 1-4. ayetler
6  İbrahim Suresi, 35. ayet
7  https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/95-tin-suresi
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mamı (zalimler de dâhil) böyle bir beldede hem 
fiziksel, hem de düşünsel açıdan emniyette değil-
dirler.”8

Sönmez Hocanın “emin belde” ile ilgili açıkla-
maları aslında “güvenli şehir” kavramının sadece 
cana ve mala karşı işlenen kasti saldırılar olma-
ması, çevrenin, altyapının insanın emniyet içinde 
yaşamasına uygun olması ile de sınırlandırılma-
ması gerektiğini göstermektedir. Çünkü b8u özel-
likleri barındıran ama sakinlerinin en tabi insan 
haklarından bir mahrum oldukları şehirlerin o in-
sanlar için güvenli şehir olduğu söylenebilir m? Bu 
sebeple bize göre güvenli şehir ya da emin şehir 
(adına ne dersek diyelim) insanın onurunu muha-
faza edebileceği bir şehir olması gerekir. Çünkü 
insan onurunun her an tehdit altında olduğu 
durumlarda insan güvende/emniyette değildir.

İnsanın bir yerde kendisini güvende hissetmesi, 
bir insan olarak yaşamasına yönelik tehditlerin 
bulunmamasını gerektirir. “Bülbülü altın 
kafese koymuşlar ah vatanım” demiş atasözü 
meramımızı çok güzel anlatmaktadır. 

Bir şehir ki orada canıma, 
malıma kast edenler yok. 
Bir şehir ki orada hava, su, toprak temiz. 
Bir şehir ki orada aç kalmak, 
açıkta kalmak tehlikesi yok. 

Böyle bir şehir zor hayal ediliyor olabi-
lir ama bu hayalin gerçekleştiği, buna mukabil, 
inanç özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, adil 
yargılanma hakkının, kendini gerçekleştirme im-
kânlarının olmadığı, senin hakkında kararların 
sana sorulmadan başkaları tarafından alınıp da-
yatıldığı, mukaddes bildiğin değerlerin hakarete 
uğradığı şehirde insan huzurlu olabilir mi? 

Huzur nereden çıktı demeyelim; çünkü zaten 
güvenliğin/emniyetin amacı huzuru temin etmek-
tir. Bu sebeple değil midir, ülke veya il genelinde 
yapılan toplu arama-yakalama çalışmalarına 
isim verirken “huzur”  kavramını kullanmamız: 
Örneğin, 21.3.2021 tarihinde emniyet güçleri ve 
Jandarmanın ortak çalışması kamuoyuna nasıl 
duyurulmuştu?

8 SÖNMEZ, Bülent, Prof. Dr., “Müslüman Devlet Tasavvuru: “Emin 
Belde”, https://www.posttruthdergi.com/musluman-devlet-tasav-
vuru-emin-belde

 “Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak 
üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, 
aranan kişilerin yakalanması amacıyla dün ülke 
genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur 
Uygulaması yapıldı.”

Bir şehrin güvenli, emin yerleşim yeri olabilmesi 
için konuya sadece asayiş yönünden değil, insanın 
onurlu yaşamının sağlanması için çok yönlü yak-
laşmak gerekmektedir. Bu alanda kimi çalışmalar 
bulunmakta ise de özellikle bir yerleşim yerinde 
güvenliğin, o yerleşim yerinde herkesin insanca 
yaşam imkânlarına kavuşulmadan sağlanama-
yacağını, bu şart oluşmadan alınacak her türlü 
asayiş tedbirlerinin aslında bataklıkla değil de si-
neklerle mücadele gibi beyhude çaba olacağını 
kabul etmemiz gerekmektedir. 

4-Suç-Şehir ve Güvenlik:

Şehirlerde suçların önlenmesi için hem suç 
işlemeyi teşvik eden, yönlendiren faktörlerin ve 
hem de suç işlemeyi kolaylaştıran faktörlerin 
birlikte ele alınması ve her ikisi ile ilgili de etkin 
çözümlerin bulunması gerekmektedir. Ancak 
burada asıl önemli olan “suç” kavramının anlamı 
ve insanları suç işlemeye yönelten etkenlerin doğru 
olarak tespit edilmesidir. Bu soruların cevabı ne 
kadar doğru olursa çözüm için de o kadar imkân 
var demektir.

Suç kelimesi farklı disiplinlere göre, farklı açı-
lardan yaklaşılarak açıklanmaktadır. Bu yazımız 
doğrudan suç kavramı olmadığı için bu konudaki 
yaklaşımlar detaylı olarak incelenmeyecek, ancak 
şehir ve güvenlik konusundaki açıklamalara altlık 
oluşturması ve özellikle de bu konudaki yanlı/yan-
lış yaklaşımların olumsuzluğunu gösterebilmek için 
kısa açıklama yapılacaktır.

Türkçe Sözlükte suç kelimesinin anlamı olarak 
şu açıklama yapılmaktadır:

1-Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.

2-Yasalara aykırı davranış.9

Bu tanım aslında suç kavramı ile ilgili iki ayrı 
yaklaşımın özetidir. 
9  TDK, Türkçe Sözlük, s: 
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Birinci yaklaşım suç kavramını toplumsal de-
ğerlere aykırılık olarak ele almakta, genel olarak 
kabul görmüş değerlere aykırı davranış olarak 
tanımlamaktadır.  Bu tanım suç kavramının genel 
tanımıdır fakat genellikle suç denildiğinde, yasa 
koyucu bakımından cezai yaptırımla karşılık ve-
rilen eylemler kastedilmektedir. Çünkü toplumsal 
değerlere aykırılığın doğrudan suç kabul edilmesi 
durumunda, hangi değerlerin toplum tarafından 
benimsendiği ve bu benimsemenin ne kadar adil 
ve uygulanabilir olduğu gibi cevaplanması adeta 
imkânsız bir durumla karşılaşmak kaçınılmazdır. 

Ceza hukuku bakımından doğru olmakla be-
raber suçu sadece hukuki yaptırımı olan eylemle-
re indirgemek de, özellikle suçların önlenmesinde 
çok önemli olan insan ve toplumsal yapıların göz 
ardı edilmesi ile sonuçlanacaktır. Bu sebeple şehir 
güvenliğinden bahsederken, bu güvenliği orta-
dan kaldırıcı etkisi olan eylemlerin suç olarak ni-
telendirilmesinde sadece hukuki yaptırımla sınırlı 
yaklaşımlar yetersiz kalmaya mahkûmdur. Elbette 
“ceza verme” işlevi bakımından söz konusu eyle-
min yasalarca yasaklanmış olması şartı aranma-
lıdır. Bu aranmadığı takdirde keyfilik ortaya çıkar. 
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi gereği, hiç 
kimse kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamaz. Buna mukabil toplumun 
ve bireyin haklarının her türlü (kasti ya da ihmal 
sonucu) olumsuz etkilerden korunabilmesi 
açısından da, politikaları belirlenmesi, önlemlerin 
alınmasında sadece cezai yaptırımla sınırlı yak-
laşım eksik kalacaktır. Kaldı ki zaten hukuki norm-
ların önemli oranda toplumsal değerlerin zaman 
ilerisinde hukuki normlara çevrilmiş olması da her 
ne kadar mevcutta hukuki normlarda suç olarak 
belirlenmemiş olsa da bazı eylemlerin meşru ol-
duğu sonucu ortaya çıkmaz. Daha doğrusu böyle 
bir durumda söz konusu eylem kanunlar yönün-
den suç değilse de gerek toplum ve gerekse vic-
danlara gayrı meşru olarak görülebilir. 

İnsanların niçin suç işledikleri uzun yıllardır 
toplumların, bilim insanlarının ve yöneticilerin 
gündeminde yer almış, bu konuda farklı teoriler 
geliştirilmiş ve hatta adına kriminoloji (suç bilimi) 
denilen bilim de ortaya çıkmıştır. İnsanın niçin suç 
işlediğine yönelik geliştirilen teoriler içerisinde ve 
özellikle de bu çalışmaların ilk dönemlerinde ne 
yazık ki bu gün sapkınlık olarak görülecek yakla-

şımlar da bulunmaktadır. Örneğin, konuya biyo-
lojik bakışla yaklaşan ve suçlu bireylerle suç işle-
meyen bireyler arasında belirli biyolojik farklılıklar 
olduğunu savunan değerlendirmeler vardır. Ör-
neğin, Charles Darwin’in doğal seleksiyon teori-
sinden etkilenerek bu kavramı kriminolojiye uyar-
layan Lombroso, Suçlu bireylerin henüz biyolojik 
gelişimlerini tamamlamadığını, suçlu olmayan bi-
reylere göre daha aşağı düzeyde olduklarını sa-
vunuyordu. Onun “..kıvrık burun, geniş çene kemiği, 
güçlü köpek dişleri, uzun kollar, çıkıntılı elmacık ke-
mikleri, çok fazla vücut tüyünün bulunması, girinti 
çıkıntıları tam olarak belli olmayan kıvrımlara sa-
hip kulaklar ile farklı renklerdeki gözlere sahip ol-
mak sayılabilir. Böylece bu tiplemeye uyan insan-
ları tarih öncesi devirlerde olduğu varsayılan ilkel 
insanlara benzettiği ve bu nedenle de suça, özel-
likle de saldırganlık ve şiddet içeren suçları işleme-
ye müsait olduklarını düşündüğü görülmektedir.”10 
Bu yaklaşım ne yazık ki farklı çağlarda ve farklı 
kültürlerde de benimsenmiştir. Örneğin İbrahim 
Hakkı’nın Marifetname isimli kitabına göre “”Boyu 
kısa olanın hilesi çoktur, kötü huya meyillidir”, “Alnı 
yumru olan kötü ve aldatıcı olur.”11

Suç olgusunu kişilerin biyolojisi ile açıklamaya 
çalışan yaklaşımlar günümüzde bu saplantılar-
dan uzaklaşmış olsa da yine de kimi handikapları 
ve peşin hükümleri içlerinde barındırabilmektedir. 
Örneğin, Merton tarafından ortaya atılan ve top-
lumsal engellemelerin veya fırsatların bloke edil-
mesinin sonuçlarına dikkat çeken gerilim kuramı, 
“alt sınıfa mensup olan bireylerin, meşru amaçlara 
yasal yollardan ulaşma imkânlarının bloke edilmiş 
olduğuna, özellikle, ekonomik açıdan dezavantajlı 
olan veya alt sınıf mensubu bireylerin, varlıklı veya 
statülü kesimlerle eşit imkanlara sahip olamama-
larından dolayı, üst sınıfa yükselebilme gayretleri 
önemli ölçüde gayri meşru yollarının denenmesi 
ile gerçekleştiği” düşüncesine dayanmaktadır.12 
Bir diğer önemli teorik yaklaşım Cloward ve Oh-
lin’in suçu, statü atlamasının engellenmesine da-
yalı olarak gördüğü Fırsat Kuramı teorisidir. 

10 GÖKULU, Gökhan, “Suç Kuramları: Biyolojik Ve Psikolojik Yak-
laşımlar: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Social Sciences, yıl: 2019, sayı: 
4, ss: 1471-1472-1488, s:1476
11 https://www.erzurumhaber.com.tr/haber/1532299/go-
runusunuze-gore-karakteriniz-erzurumlu-ibrahim-hakki-hz
12 GÜLLÜ, İsmail, “Suç Olgusuna Teorik Ve Eleştirel Bir Yaklaşım”, 
KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı I): 104-
107, 2014, s: 105
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Suç olgusunu alt kültür grubu yaklaşımı içinde 
ele alan ve Merton’un yaklaşımlarından etkilenen 
bu teoriye göre toplumsal engellenme öfke duy-
gusu merkezli bir suç eğilimine neden olmaktadır.13 
Bu yaklaşımlarda sosyo-ekonomik yönden görece 
geride olan toplumsal kesimleri suçla olarak gö-
ren elitiz yaklaşımın tipik özelliklerini taşımaktadır. 
Aile yapıları, çevresel deneyimler ve kitle iletişim 
unsurlarının, bireylerin suç işlemeleri üzerindeki et-
kisini vurgu yapan teoriler de bulunmaktadır.

Suçlu tipolpojisini biyolojiye indi5rgeyen sap-
malar hariç, elbette insanların yaşadıkları top-
lumsal şartlar, etkilendikleri çevre gibi unsurlar 
suça yönlendirmede etilidir ancak bunlar tek 
başlarına konuyu açıklayamaz. Bu sebeple daha 
geniş perspiktifli yaklaşımların geliştirilmesi gerek-
mektedir.

Şehir Güvenliği bağlamında suç konusuna 
yaklaşıldığında, özellikle insanları suça yönlendiren 
ya da onların kimi suçları daha kolay işlemesini 
sağlayan unsurları açıklamaya çalışan teoriler çok 
popülerdir. Bu teorilerin de her birinin haklılık payı 
bulunmakla beraber elbette tek başlarına “işte 
neden!” denilemez. Bu teorilerin bazıları şunlardır:

1-Kırık Camlar Teorisi: Bu teori, suçun oluşumun-
da düzensizliğin oynadığı role dikkatleri çekmekte-
dir. Teoriye göre, eğer bir mahallede bazı camları 
kırık bir bina varsa ve bu kırık camlar onarılmazsa, 
kimi insanlar tarafından binadaki diğer camların 
da kırılması kaçınılmazdır. Nitekim binadaki kırık 
camlar insanlarda binayla ilgili sahipsizlik, dene-
timsizlik ve kontrolsüzlük duygusu oluşturmakta ve 
suç işlemeye teşvik etmektedir. Bu tür küçük suçlar 
ise daha büyük suçlara davetiye çıkarmaktadır.14   
Bu teori bazı davranışları açıklamada çok kulla-
nışlıdır. Örneğin, bir cadde üzerinde çöp yoksa in-
sanların buraya çöp atmadıkları gözlenmektedir. 
Ancak caddenin bir yerinde bazı çöpler atılırsa, bir 
süre sonra diğer insanların da buraya çöp atmaya 
başladıkları görülebilmektedir. 

Kırık camlar teorisinin şehir güvenliğine uyar-
lanmasında özellikle düzen, tertip ve denetimleri 
n önemli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

13 A.y:
14 DOĞAN, Halil İbrahim, SEVİNÇ, Bilal, “Suç Teorileri Ve Şehir 
Güvenliği: Bitlis İliyle İlgili Genel Bir Değerlendirme”, Polis Bilimleri 
Dergisi Cilt:13 (4): 27-53, s: 30

2-Rasyonel Tercih Teorisi: Bu teoriye göre suç-
lular, suç işlemeye karar vermeden önce kar ve 
zarar hesabı yaparlar. Hesaplamaları sonucunda, 
elde edecekleri kar ve gösterecekleri başarı, gir-
dikleri risk sonucunda doğabilecek zarardan fazla 
ise suçu işlemeye karar verirler.15

Bu teori de hem cezaların caydırıcılığı ve hem 
de suça karşı alınması gereken önlemlerin önemi-
ni açıklamaktadır. “Kapını kilitli tut, komşunu hır-
sız tutma” atasözü, suçu işleyen kişi kadar suçun 
işlenmesine ortam hazırlayan kişinin de kusuruna 
dikkat çekmektedir. 

3- Rutin Aktiviteler Teorisi: Bu teori, 3 ana fak-
törün bir araya gelmesi durumunda suçun oluşa-
cağını ileri sürmektedir: (1) motive olmuş bir suçlu, 
(2) uygun bir hedef (şahıs ya da mal), (3) hedefi 
suçludan koruyacak bir koruyucunun olmaması. 
Teoriye göre toplumda birçok insan, karşılarına 
uygun fırsatın çıkmasını bekleyen potansiyel suç-
ludur ve uygun fırsat çıktığında potansiyel suçlular 
gerçek suçlulara dönüşürler.16

Rasyonel tercih teorisinden farklı olarak rutin 
aktiviteler teorisi, bireyin, önüne çıkabilecek suç 
seçeneklerinin neler olacağını seçme olanağının 
bulunmadığını, suç fırsatlarının insanların günlük 
rutin faaliyetleri sırasında ortaya çıktığını ifade 
etmiştir. Bu nedenle suçun azaltılması ve önle-
nebilmesi için, hayatın günlük akışı sırasında suç 
fırsatlarını azaltıcı tedbirlerin alınması gerektiğini 
savunmuştur.17

4-Durumsal Suç Önleme Teorisi:  Bu teori, , suç 
fırsatları azaltılarak suçun, suçlular açısından kâr-
lı bir tercih olmaktan çıkarılabileceği ve böylece 
suçun önlenebileceği felsefesine dayanmaktadır. 
Diğer bir deyişle, suç işlenme olasılığı olan yerler-
de alınacak önlemlerle, uygulanacak tekniklerle, 
yapılacak fiziki düzenlemelerle ve çevresel dizay-
nlarla suçla ilgili fırsatların ve suçu cazip hale ge-
tirici unsurların azaltılabileceği savunulmaktadır.18 

Dolayısıyla bu teori aslında yukarıdaki iki teo-
rinin yani Rasyonel tercih teorisinden farklı olarak 
rutin aktiviteler teorilerini barındırmaktadır. 

15 DOĞAN, Halil İbrahim, SEVİNÇ, Bilal, a.g.m., s: 31
16 DOĞAN, Halil İbrahim, SEVİNÇ, Bilal, a.g.m., s: 32-33
17  A.y
18 DOĞAN, Halil İbrahim, SEVİNÇ, Bilal, a.g.m., s: 36
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Önemli oranda gerçeklik içeren bu teoriler, 
güvenli kent konularındaki yaklaşımlara da 
zemin oluşturmaktadır. Bu sebeple, mekân 
planlamasından, kentlerin aydınlatılmasına, mo-
bese kameraları gibi güvenlik tertiplerinin kurul-
masına kadar bir dizi eylemin de gerektirilmesi-
ne haklılık kazandırmaktadır. Ancak elbette bu 
önlemler suç sorununu çözmekten ziyade suçun 
işlenmesine karşı caydırıcı önlemleri içermekte-
dir. Oysa bu önlemler kadar insanları suça iten 
haksızlıkların (şehir imkânlarına eşit erişim olma-
masından adil olmayan gelir dağılımına, ahlak 
erozyonundan toplamsal bağların zayıflamasına 
kadar) giderilmesi çok daha önemlidir ve bu sağ-
lanmadığı sürece insanlar istedikleri kadar önlem 
alsınlar, suç olgusu varlığını şiddetli olarak sürdü-
recektir. 

5-Değerlendirme:

İnsanların içerisinde huzurla yaşadıkları 
şehirleri inşa etmenin yolu, öncelikle şehirde 
yaşayan insanların en temel insani yaşam 
imkânlarına kavuşturulmasını gerektirir. Ancak 
insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması bir 
şehirde huzurun, güvenin tesis edilmesi için 
yeterli değildir. Çünkü insan dünyaya sadece 
temel ihtiyaçlarını karşılamak için gelmemiştir. 
Aksine, temel ihtiyaçların karşılanması onun 
insan olmasından önce “canlı varlık” olmasının 
gerektirdiği zorunlu bir durumdur. O, bir 
insan olarak, en temel ihtiyaçlarını karşılama 
aşamasından sonra asıl kişiliğinin gelişimini 
sağlayan ihtiyaçları karşılamaya yönelecektir 
ki, zaten adına medeniyet denilen ortamlar da 
insanın bu çabalarının bir sonucudur. İnsanın 
bu çabalarının önünde engellerin olmaması, bu 
alandaki imkânlara eşit ve adil şekilde erişebilme 
imkânının ona tanınması gerekir. 

İnsanın ihtiyaçları hakkındaki en popüler 
yaklaşım olan Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine 
göre insanın ihtiyaçları şu şekilde sınıflandırılmak-
tadır:

1. Fizyolojik gereksinimler (nefes alma, be-
sin, yemek, su, cinsellik, uyku, sağlıklı metabolizma, 
boşaltım)

2. Güvenlik gereksinimi (beden, iş, kaynak, 

ahlak, aile, sağlık ve mülkiyet güvenliği)

3. Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (ar-
kadaşlık, aile, cinsel mahremiyet)

4. Saygınlık gereksinimi (özsaygı, özgüven, 
başarı, başkalarına saygı duymak, başkaları tara-
fından saygı duyulmak)

5. Kendini gerçekleştirme gereksinimi (er-
demli, yaratıcı, içten, problem çözücü, önyargısız 
ve hakikatleri kabul eder olmak)

Şehirlerde huzur ve güven, ihtiyaçlar hiyerarşi-
sinde son aşamaya varıncaya kadar önemli sorun 
olmaya devam edecektir. İnsanın kendini gerçek-
leştirme gereksinimi karşılayabildiği şehirler ise en 
azından suç kaynağı nedenlerin asgariye inmesi 
sayesinde daha basit önlemlerde güvenliğin sağ-
lanabileceği mekânlar olacaktır.

Bir şehrin “güvenli” mekân olması ile o şehrin 
gelişimi açısından karşılıklı etkileşim çok yüksektir. 
Çünkü insanlar kendilerini güvenli hissetmedikle-
ri yerlere aidiyet duymayacakları gibi ilk fırsatta 
daha güvenli yerlere gitmeyi ister ki bu da şeh-
rin gelişimini olumsuz etkiler. Gelişmemiş şehirler 
ise yukarıda kısaca bahsedildiği gibi insanların 
ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için suç mahalli-
ne dönüşme potansiyeline sahiptir. Sonuçta, gü-
vensiz şehirler geri kalmaya, geri kalmış şehirler 
ise güvensiz olmaya mahkûm görülmektedir. Bu 
mahkûmiyet sarmalından kurtulmanın tek yolu 
ise o şehirde adaletin sağlanmasıdır. Adaletin 
sağlanması elbette sadece hukuki sorunlar anla-
mında değil, şehir imkânlarından herkesin eşit ve 
adil olarak yararlanabilmesi anlamındadır. Çünkü 
imkânların adil dağıtıldığı ortamlarda insanların 
daha anlayışlı olacakları aşikârdır. 

Günümüz şehirleri ve özellikle de artık şehir-
den öte metropole dönüşen mekânlar ne yazık ki 
imkânlara erişme konusunda adaletsizliğin zirve 
yaptığı, toplumsal kesimler arasındaki farkların 
uçuruma dönüştüğü yerlerdir. Uçurumun kenarın-
da yaşayanların kendilerini güvende hissetmeleri 
de mümkün değildir. Tüm caddelere, parklara ka-
meralar koymakla, insanların her adımını gözet-
lemekle güvenliği sağlama çabaları ise sahilde 
kumdan kale yapıp, bu yapının kendisine güvenlik 
sağlayacağına inanmak gibi beyhudedir. 
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Son olarak şunu belirtelim ki bugün şehirlerimi-
zin ciddi güvenlik sorunları bulunmaktadır. Cina-
yet, gasp, hırsızlık ve benzeri kriminal suçların yanı 
sıra kent mekanlarının insan güvenliği aşçısından 
taşıdığı risklerden solunan havaya, içilen suya 
kadar her alanda ciddi güvenlik açıkları vardır 
ve bu açıkların en aza indirilmesi de elbette ge-
reklidir. Bu alandaki çabaları küçümsememekle, 
boş uğraş görmemekle beraber asıl soruna yani 
şehirlerimizin adil mekânlar olmasına odaklan-
mamız gerektiğine dikkat çekmek istedik. 
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