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ŞEHiR KÜLTÜRÜ,
MAHALLE ve GÜVENLiK

ABDULKADiR COŞKUN*

1Şehirler, insanların mahalli ve müşterek 
gereksinimlerini karşılamak üzere bir araya gel-
meleriyle oluşan alanlardır. Bir diğer ifadeyle şe-
hirlerimiz, geçmişten günümüze kültürlerin fiziksel, 
ekonomik ve sosyal alanları etkileyerek yaşam 
alanları haline getirdiği ve belirli bir sisteme bağlı 
kalarak varlığını sürdürdüğü bir bütündür.  

Günümüzde, ülkemizin kalkınma ivmesiyle 
doğru orantılı olarak şehirleşme hızı artmakta ve 
şehirli nüfus hızla büyümektedir. Şehirler sanayi, 
ticaret, turizm gibi faaliyetlerle ekonomik açın-
dan müreffeh hale gelirken, sosyal olanakların 
artması, planlı yapılaşma ve altyapı sistemlerinin 
gelişimiyle konfor düzeyi artarken diğer yandan 
şehirli nüfusu artırması ve şehrin büyümesiyle de 
bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden ol-
maktadır. Bu sorunların başında güvenlik önlem-
leri gelmektedir. 

Güvenlik önlemlerinin bir sorun haline gelmesi 
durumunda kente özgü davranış ve tutumlar 
değişerek “kentlileşme” süreci yavaşlamaktadır. 
Kentsel alanlar, güvenlik ihtiyacının daha yoğun 
hissedildiği mekânlardır. 

Çünkü kentleşme süreçleri ve yoğun göçlerle 
kent nüfusu hızla artarken, farklı yaşam biçimleri 
ve kültürlerin kente yerleşmesiyle, kentin homo-
jenliği de azalmaktadır. 
1  Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü

Kentleşme, toplum üzerinde her zaman olum-
lu bir etki ortaya çıkartmamaktadır. Aile, kültür, 
inanç gibi toplumu bir arada tutan destek meka-
nizmalarında zamanla çözünme yaşanabilir. Dü-
zensiz ve hızlı nüfus artışına dayalı bir kentleşme 
beraberinde ekonomik ve sosyal problemleri de 
getirebilir. Bu olumsuzlukların yanında vatandaş-
ların, kent kültürüne uyum sağlayamaması, alt 
kültür grupları ve marjinal grupların varlığı, bireyler 
üzerinde olumsuz etki yaratarak kentte suç oran-
larının artmasına yol açabilir.2

Kentleşme hızının artışı, kentsel suç oranı-
nın artması sonucunu da getirmiştir. Bunda, göç 
edenlerin, beklediği yaşam koşullarına sahip ola-
mamasından doğan etkenler de rol oynamakta-
dır. Kentsel yaşamda, suça yönelimin artmasında 
çeşitli kriterler bulunabilmektedir. Bunlardan bazı-
ları şöyle sıralanabilir:

• Şehirdeki kalabalık, kargaşa ve yüksek binalar 
şeklindeki yapılaşma dolayısıyla insan ölçeğinden 
kopuş,

• Komşuluk ilişkilerinin zayıflaması,

• Toplum ve aidiyet duygusunun yitirilmesi,

• Yalnızlık, bencillik, sınırsız kazanç ve umursamazlık,

• Aile, okul ve çevre gibi sosyal kontrol unsurlarının 
etkinliğinin azalması,
2  Gökulu, Gökhan. “Kent güvenliği kentleşme ve suç ilişkisi.” Atatürk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24.1 (2010): 214.
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• Şehir imkânlarından faydalanma ve gelir dağılı-
mındaki eşitsizlikler.3

Artan nüfusun var olan şehir kültürüne enteg-
rasyonu ve bu şehir kültürünün şekillendirilerek 
yönetilmesi, güvenlik açısından da önem arz et-
mektedir. Küresel düzeyde başlayan sanayileşme 
akımı, 1800’lü yıllardan günümüze, kırsaldan şehir 
merkezine göçü artırmıştır. 1927 yılında gerçekleş-
tirilen ilk sayıma göre nüfusu 13.648.270 olan Tür-
kiye’de, halkın %75,8’i belde ve köylerde, %24,2’lik 
bölümü ise il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, 1950 
sonrasında nüfus kentsel alanlarda toplanmaya 
başlamıştır. Dünya Bankası verilerine göre; Türki-
ye’de 2018 yılında kentsel alanlarda yaşayan nü-
fus oranı %75,1’dir. Günümüzde dünya nüfusunun 
yaklaşık yarısı kentsel alanlarda yaşamakta ve bu 
oranın 2050’ye kadar üçte ikiye çıkması öngörül-
mektedir. Avrupa’daki nüfusun yaklaşık %73’ü şe-
hirlerde yaşamaktadır.4

Artan nüfus ve iç göçün ortaya çıkarttığı bu 
olumsuz dışsallıklarla mücadele etmek amacıyla 
günümüzde unutulmaya yüz tutmuş mahalle kül-
türünün yaşatılması önemli bir araç olarak kulla-
nılabilir.

17. yüzyılda Osmanlı döneminde, iç güvenli-
ğin sağlanmasında mahalle kültürünün önemli 
bir yeri bulunduğu görülmektedir. Mahallelerde 
gerçekleştirilen uygulama ve önlemler arasında 
mahalle halkının birbirine kefil olma durumu yer 
almaktadır. İşlenen bir suçun failleri bulunamadığı 
durumlarda, ortaya çıkan maddi olumsuzluk veya 
ceza o mahallenin vatandaşları tarafından karşı-
lanmaktaydı. Bu durum, güvenliğin ceza ödemek 
istemeyen mahallelilerce karşılanması sonucunu 
ortaya çıkartıyordu. Bu sayede, faili meçhul suç ve 
zararların sayısının düştüğü ve bu suçların büyük 
çoğunluğunun kadıya bildirildiği görülmüştür. 5

Mahalle kültürümüzün en önemli unsurları 5 
başlıkta incelemektedir6:

3  Henden. Hatice Burçin ve Korkmaz Gürol. “ Kentsel Güvenlik ve 
Kent Planlaması İlişkisi: Kent Güvenliği Planlaması”, Kent ve Sağlık 
Sempozyumu, Bursa, (2006): 297-298.
4  https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/kentsel---kirsal-nufus-o-
rani-i-85670
5 Abacı, Nurcan. Bursa şehri›nde Osmanlı hukuku’nun uygulanması 
(17. yüzyıl). Vol. 328. TC Kültür Bakanlıǧı, 2001: 62
6  Sezik, Murat. “Kent Güvenliğinin Sağlanması Bağlamında Mahal-
le.” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 31 (2019): 
660-664.

1- Mahalle Muhtarı

Mahalle muhtarları, mahallelilerin sorunlarına 
çözüm bulmak amacıyla yerel yönetimler ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli irtibat ha-
linde bulunmaktadır. Muhtarlık, kısıtlı maddi im-
kanlarıyla mahalleliyi bilgilendirir ve problemlerin 
çözümünde rol oynar. Mahalleye yeni gelenlerin iş 
ve işlemlerini yaparken, onlara mahalle hakkında 
bilgilendirmelerde bulunur. Aynı zamanda kanaat 
önderliği rolü üstlenerek, mahallelinin istek, talep, 
şikayet, öneri ve beklentilerini de ilgili makamlara 
iletir. Sosyal açıdan dezavantajlı kesimlere yardım 
edilmesi için öncülük eder. Bu sayede ortaya çıka-
bilecek potansiyel suç ve adli vakaların önü alın-
mış olur

.

2- Mahalle Esnafı

Mahalle esnafı, geçmişten günümüze kentin 
vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. 
Esnafın ekonomik ve ticari bir vasfı olduğu gibi 
sosyal bir yönü de bulunmaktadır. Günümüzde bu 
sosyal yönler aşınmaya uğrasa da, borç verme, 
deftere yazdırma vb. uygulamalar hala devam 
etmektedir. Ayrıca, mahalle esnafı herhangi bir 
olay veya potansiyel suç olduğu zaman müşkül 
durumdakilere yardım etme eğilimi gösterir. Bu 
bağlamda basit adli vakaların ortaya çıkmasının 
önüne geçer.

3- Mahalle Camisi ve İmamı

İmamlar günümüzde de mahallelerinde etkili 
olmaya ve kanaat önderliği yapmaya devam 
etmektedirler. İmamlar yalnızca dini eğitim vermek 
ve vazifelerin yerine getirilmesini sağlamakla 
kalmayıp aynı zamanda vatandaşlara örnek 
olarak ve yol göstererek toplumsal düzenin 
devamlılığını ve stabilitesini sağlamaya yardımcı 
olmaktadır.

Camiler de, vatandaşların ibadet amacıyla bir 
araya geldiği fakat aynı zamanda sosyalleşerek 
iletişim kurdukları önemli mekanlar arasındadır. 
İmamlar aracılığıyla belirlenen konularda veri-
len sohbet ve vaazlar daha sonrasında cemaat 
arasında da konuşulmakta, bu da karşılıklı bilinç 
artışını sağlamaktadır. Nitekim bu sohbet ve vaaz 
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konuları, genellikle toplumsal sorunları ele almak-
ta ve yol gösterici nitelikte olmaktadır.

Yine imamlar, mahalleliyle sosyalleşirken, ma-
hallenin güncel sorunlarını ve dezavantajlı durum-
larını da öğrenmekte ve bunları ilgili kurumlara ve 
yerel yönetimlere ileterek çözüm bulunmasında 
önemli rol oynamaktadır.

4- Mahalle Sokakları

Sokakların canlı ve hayat dolu olması güven-
lik açısından önemli bir unsurdur. Günlük hayatta 
vatandaşların sosyalleşmesi, birbirini daha iyi ta-
nıması ve dayanışmada bulunmaları ve böylece 
komşuluğun gelişimi önemlidir. Bu sayede mahal-
le içinde çıkabilecek basit adli vakaların önüne 
geçilebilecektir. 

Aynı zamanda, komşuların birbirini tanımasıyla 
mahalle dışındaki yabancılar tarafından gelebi-
lecek olumsuzlukların da önüne geçilebilecektir. 

Kentsel tasarımda da, sokağı ve komşuluğu 
özendirici bir strateji izlenmesi bu açıdan önem-
lidir. Bina tasarımlarında, pencerelerin sokaklarda 
kör nokta kalmayacak şekilde yerleştirilmesi de, 
suç işleyebilecekler açısından caydırıcı bir potan-
siyel barındıracaktır.

5- Mahalle Kahvehaneleri

Günümüzde kahvehaneler, özellikle metro-
pollerde yerini, modern kafelere bırakmaya baş-
lamışsa da, bu kültür Anadolu’da genellikle eski 
kuşak tarafından hala devam ettirilmektedir. 
Kahvehaneler, mahalleli için bir sosyalleşme göre-
vi görmektedir. Bunun yanı sıra, yardımlaşma, da-
yanışma ve işçi ve işvereni buluşturma gibi fonksi-
yonları da bulunmaktadır. Mahalleye yeni gelenler 
de bu ortam aracılığıyla kendilerini tanıtabilmek-
tedir. Bu sayede, mahallenin yerli ve yabancıları 
belirlenebilmektedir.

Kahvehaneler, gündelik konuların ve mahalley-
le ilgili meselelerin görüşüldüğü yerlerdir. Sorunlar 
ve ihtilaflar bu ortamda çözüme kavuşturulmakta 
ve dezavantajlılara yönelik yardımlar yine bu or-
tamda toplanmakta ve yapılmaktadır.

Kent ve mahalle kültürümüz, vatandaşların baş-
ka bir unsura ihtiyaç duymaksızın kendi güvenliklerini 
sağlayabilecekleri bir ortam oluşturma potansiyeli-
ne sahiptir. Ancak günümüzde bu kültür, küreselleş-
me, sosyal medya ve yabancı kültür propagandası 
altında sürekli olarak aşınmaya ve değişime uğra-
maktadır. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın 
“mahalleli olma kültürünü,” “kente aidiyet duygu-
sunu”, “toplumda birlik ve beraberliğini ve dayanış-
masını” artırmaya yönelik stratejiler geliştirmemiz ve 
uygulamamız gerekmektedir.


