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Şehir ve Siyaset Dergisi iki ayda bir yayınlanır.

Dergide, yerel siyaset, şehir hayatı, şehir yönetimi, şehirlerin tarihi ve doğal mirasları başta 
olmak üzere şehri, şehirliyi ilgilendiren alanlar ile ayrıca kısmi de olsa genel siyasetle ilgili yazılar 
yer alacaktır. 

Dergide hakemli yazıların yanı sıra farklı düşünce ve değerlendirmeler ve uygulama örnekle-
rinin paylaşılabilmesi için hakem değerlendirmesinden geçmeyen yazılara da yer verilir. Hakemli 
yazılar, hakemin, hakemsiz yazılar ise editörlerin uygun bulması durumunda yayınlanır. Yazarlara 
telif ücreti ödenmez. Hakemli yazılarda yazarlardan başvuru ve hakem değerlendirme ücreti alın-
maz. 

Şehir ve Siyaset Dergisi gönderilen yazılar için düzeltme önerisi yapmak, yazıları yayımlamak 
ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez. 
Dergide yayınlanan yazılarla ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir.
Yayın dili Türkçedir. 
Yazılar en fazla 5.000 kelimeden oluşmalıdır. 
Yazılar Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
Yazılarda herhangi bir şahsa veya kuruma hakaret yer almamalıdır.
Yazılar toplumumuzun etik anlayışına uygun olmalıdır. 

Yazıların telif hakkı Şehir ve Siyaset Dergisine aittir. Yayınlanması için dergiye gönderilen ya-
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 
Dergisinde yayınlanan yazılarını isterlerse başka mecralarda da izin almaksızın yayınlayabilirler.   

Şehir ve Siyaset Dergisi WEB ortamında da yayın yapmakta olduğundan, gönderilen yazıların 
derginin WEB sayfasında yayınlanması yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır. 

İntihal Politikası: Yazarlar dergimize yazı gönderirken şu hususları doğrulamış kabul edilirler:
-Yazının hiçbir bölümü diğer kaynaklardan intihal edilmemiştir.
-Diğer kaynaklardan çıkarılan tüm içerikler için uygun referansla gösterilmiştir.
Hakemli Yazılarda Teknik Kurallar:
Ad-Soyad: Başlığının altında yazarlar ile ilgili bilgilere (ad-soyad) yer verilmemelidir. Yazının kim 
tarafından dergiye gönderildiği, dergi yöneticiler tarafından zaten görülebilmektedir. Bu bilgiler, 
yazılar kabul edildikten sonra, yazılara editör tarafından eklenecektir.
Başlık: Başlık, yazının içeriğini yansıtmalı, Times New Roman, 12 punto, büyük ve koyu harflerle 
yazılmalıdır.
Özet: Yazının başında özet yer almalıdır. Özet, en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan, konuyu 
kısaca Türkçe (Özet) ifade eden bölümdür. Yazar/yazarlar isterlerse Türkçe özet olmak şartıyla 
İngilizce Özet (Abstract) de ekleyebilir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3 en fazla 5 
kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapılmadan 10 pun-
to, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
Ana Metin: A4 boyutunda, Microsoft Office Word belgesine, Times New Roman yazı stili ile 12 
punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfa nu-
marası verilmemelidir. Yazı metninde paragraf girintisi yapılmamalı, paragraf aralarında 1 satır (12 
nk) boşluk bırakılmalıdır.
Bölüm Başlıkları: Yazıda ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıklar numaralandırılmaz.
Tablolar ve Şekiller: Tabloların ve şekillerin numarası ve başlığı metin içinde bulunması gereken 
yerlerde olmalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun üzerine; şekil numarası ve isimleri ise şekille-
rin altına yazılmalıdır. Tablo numaraları ve başlıkları iki yana yaslanmalı; şekil numaraları ve adları 
şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
Resimler: Yüksek çözünürlüklü olmalı ve resim adlandırmalarında, şekil kurallarına uyulmalıdır.
Atıflar: Yazıda yapılan alıntılara mutlaka atıf yapılmalıdır. Atıflarda belirli bir şart aranmamakta-
dır. Dipnot numarası verilerek veya metin içinde parantez arası olarak da atıf yapılabilir. Atıflarda 
sayfa numarası olmak zorundadır. 
Kaynakça: Dergi çok alanlı olduğundan dolayı, yazım ve kaynak gösterme, tutarlı bir usulde ol-
duğu sürece herhangi bir sitil veya tarzda olabilir. Bununla beraber yazar adları (ad-soyad veya 
adın baş harfi ve soyadı), kitap veya makalenin adı, bir derleme kitap veya dergi içinde yer alan 
yazı ise yazının yer aldığı sayfa aralığı, basım tarihi, basım yeri ve basımcı kuruluşun adı verilmelidir. 
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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. 
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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-
1  İçişleri Bakanı

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.
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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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ŞEHiR ve GÜVENLiK

SELAMi ALTINOK*

1Nüfusu 10.000 üzerinde, bir plana göre hazır-
lanmış, sınırları olan, tarımın ve çalışan nüfusun 
çoğunluğunun ticaret, sanayi ve hizmet sektö-
ründe olduğu; hukuki, ekonomik ve toplumsal bir 
yerleşim merkezidir şehir.

Başka bir ifade ile şehir insanların iklim şartla-
rından ve her türlü saldırılardan korunabilmesi, me-
deni ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir araya 
gelmelerinden ortaya çıkan geniş, kalabalık yerleş-
me bölgesine verilen isimdir. İlk kurulan şehirlerde 
düşmana karşı korunması birinci planda tutulmuş, 
şehirler yükseklere, tabii kale görünümünde kayalar 
üstüne kurulmuştur. Daha sonra kurulan şehirlerde 
su, yol, kanalizasyon ve enerji kaynaklarının temin 
ediliş, dağıtım ve kullanımı dikkate alınarak şehirle-
rin yapısı değişime uğramıştır.

Ziraatın makineleşmesi, savaşların daha bü-
yük alanlarda, kalabalık kitlelerle ve teknolojilerin 
de kullanılması ile yapılmaya başlanması, ulaşım, 
enerji kaynakları gibi büyük ihtiyaçların bölgelere 
eşit olarak yayılmaya çalışılması şehirlerin çok ge-
nişlemesine sebep olmuştur. Şehirlerin büyümesi 
ile şehircilik başlı başına bir ilim konusu halini al-
mıştır. Modern şehirler, şehir planlaması esas alı-
narak genişlemektedir. 

Toplu yerlerde yaşamak beraberinde şehirleş-
meyi de getirir. Kırsal alanlardan sanayi ve iş gücü 
bakımından yüksek gelirlere sahip olan alanlara 
1 Erzurum Milletvekili

yapılan yer değişikliğine ise şehirleşme adı veri-
lir. Kısaca şehirleşmenin ana nedenleri arasında; 
ekonomik nedenler, sosyo-psikolojik nedenler, si-
yasal nedenler, demografik ve teknolojik nedenler 
sayılabilmektedir.

Şehirleşme bir değişim sürecidir, sadece nüfus 
artışı değil insan ihtiyaçlarının zaman içerisindeki 
fiziki değişimidir.  Bu değişimin düzenli, sistematik 
ve kontrol altına alınmadan plansız bir şekilde or-
taya çıkışı geri dönüşü olmayan, karmaşık durum-
lar meydana getirmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler şehirleşmeyi, ileriye 
dönük kalkınma hedeflerine ulaşmada hızlandırıcı 
ve yön verici bir araç olarak kullanmakta ve bu-
nun yanında şehirleşme sonucu meydana gelen 
sorunları, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için 
büyük çabalar harcamaktadır. Medeniyetler şe-
hirlerde inşa edilir. Her medeniyetin kendi inanç, 
ahlak, sosyolojik, kültürel, geleneksel ihtiyaçları 
çerçevesinde uygun çözümlerini kendisinin üret-
mesi şehirlerin başta güvenlik olmak üzere so-
runlarının çözümünde önemli bir adım oluştur-
maktadır. Aynı zamanda şehirleşme devletin 
görevlerinde de artışa neden olmaktadır. 

Şehirler ne kadar büyük ve kalabalıksa güvenlik 
sorunları da o derece fazladır. İlk oluşumlarında 
güvenlik ihtiyacı büyük oranda önemli iken, sonra-
sında şehirlerdeki şartlar ve imkanlar suça eğilimi 
olanları da cezbetmiştir. 
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Önleyici hizmetler, farkındalıklar, kolluk hizmet-
lerinin hızlılığı, çokluğu ve ulaşılabilirliği suç ve suç-
luların tespiti için kolaylık sağlarken; kozmopolit 
ve kalabalık nüfus, şehir hayatının yoğunluğu ve 
temposu sonucu sosyal ilişkilerin azalması, sakla-
ma ve saklanma imkanının daha çok olması, şehir 
merkezlerinde oluşan toplumsal eylem ve olayla-
rın çok daha büyük kaoslara dönüşebilmesi, şehir-
leri gittikçe güvensiz hale getirmiştir.

Şehirlerdeki ekonomik, sosyal, teknolojik şartlar 
suç oranını etkilerken, devletin finansal sistemleri-
ni, mahremiyetini ve siber güvenliğini hedef alan 
yeni suç şekilleri ve alanları da ortaya çıkmıştır.

Şehir güvenliği sağlanırken sağlık, enerji, gıda, 
insan hakları, motorlu araçların sayısının artışı ile 
birlikte trafik problemleri, çevre şartları, uyuştu-
rucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörizm, diğer ka-
çakçılık suçları, ulusal ve uluslararası siyasi krizler, 
diplomatik ilişkiler, yağmacılık, gasp, teknolojik 
imkanların gelişmesi ile öne çıkan korkutma te-
melli dolandırıcılık suçları, can ve mala karşı işle-
nen suçlar, kumar, işsizlik, yoksulluk, alt yapı ve üst 
yapı farklılıkları, nüfus ve kalabalık nüfusun içeri-
sinde barındırdığı siyasi, dini, mezhebi ve eğitim 
farklılıkları da şehir güvenliğini tehdit eden önemli 
faktörlerdir.

Şehirleşme süreci tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de farklı unsurların bir araya gelmesiyle 
fiziki ve sosyal hareketlenme oluşmasına, bunun 
sonucu olarakta toplu yaşamın tercih edildiği bu 
alanlarda suç oranlarının artmasına neden ol-
muştur. Toplumlarda meydana gelen ve kamuo-
yuna yansıyan küçük ya da büyük ölçekli her suç, 
o toplumun diğer kesimlerinde yaşayan insanları 
da psikolojik, sosyolojik veya ekonomik bakımdan 
etkilemekte, onların yaşam kalitelerini düşürmek-
te, güvensizlik hissi oluşturarak hem yaşadıkları 
çevreye hemde bu çevredeki insanlara karşı te-
dirgin yaklaşmasına ve yabancılaşmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle şehir güvenliği, huzurlu ve 
sağlıklı yaşama alanları oluşturabilmek için büyük 
önem taşır.

İnsanların bir merkez etrafında devamlı kalmak 
üzere yerleşmeye başlamaları ihtiyaçları arttırdı-
ğı gibi daha da karmaşık hale gelmesine neden 
olmuş, bunun sonucu olarak da şehir planlaması 
fikri ortaya çıkmıştır. İlk şehirleşmelerde planla-

malar su ihtiyacını karşılayacak yerlerde yapılırken 
günümüz modern şehirlerinde imar planlamasına 
öncelik verilmektedir. 

Binaların düzen ve şekilleri, karmaşık, çarpık ve 
aşırı kentleşme, nüfus artışına ilaveten teknolojinin 
de gelişmesiyle şehirlerin alt ve üst yapı ağlarının 
oldukça karmaşık hale gelmesi, mimaride kullanı-
lan çevresel koşullara uymayan yanlış malzemeler, 
dar ve izbe yollar, terk edilmiş boş yapılar, bazı eğ-
lence yerlerinin yakınlığı ve varlığı da şehir güven-
liğini tehlikeye sokan nedenlerdendir. 

Meydana gelen deprem, sel, yangın, tüm can-
lıların hayatını tehdit eden hastalıklar gibi doğal 
afetler de şehir güvenliğini büyük ölçüde tehlike-
ye sokmakta; ekonomik, güvenlik ve doğal afetler 
kaynaklı sorunlar yüzünden tamamen terk edilmiş 
birçok yerleşim yerleri bulunmaktadır.

Şehir güvenliğinin sağlanması hususunda; ülke-
lerin kendi sosyolojik ekonomik, fiziki, çevre ve ara-
zi şartlarına; örf-adet, gelenek-görenek, kültürel 
ve mimari ihtiyaçlarına uygun çözümlerini kendi-
lerinin üretmeleri sorunun çözümünde önemli bir 
adım oluşturacaktır. Bu çözümleri oluştururken de 
başka toplumların çözümlerinde yapılan hataları 
da gözlemlemelidir. Başka toplumların çözümle-
rini entegre etmeye çalışmak beraberinde bir çok 
uyum sorununa neden olacaktır.

Bütün bu çerçevelerden bakıldığında şehir gü-
venliğinin tek başına güvenlik güçlerinin tedbirle-
ri ve hukuk kuralları ile sağlanamayacağı net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca son yıllarda suç 
oranının azaltılması çalışmalarında suçlunun ya-
kalanması ve tespitindense direk suçların üzerine 
gidilmesi ve önleyici hizmet unsurunun ön plana 
çıkarılması fikri benimsenmeye başlanmıştır. 

Şehirlerin daha fazla yaşanabilir hale getiril-
mesi, insanlara kaliteli bir yaşam sunmak için gü-
venlik konusundaki politikalar, ön plana çıkarılma-
sı gereken unsurlar, şehirlerin güvenliği konusunda 
yeni teknolojik gelişmeler ve şehirde yaşayan in-
sanların güvenliğine ilişkin düşüncelerin tartışıl-
ması ve çözüm önerilerinin üretilmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu hususta 2-3 Ocak 2020 tarihinde Cumhur-
başkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Polis 
Akademisi Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği 

3dergi sablon.indd   17 20.10.2021   18:21



18

işbirliğinde; Şehir ve Güvenlik Sempozyumu Anka-
ra’da gerçekleştirilmiştir. 

Şehir ve Güvenlik Kavramları, Şehir Güvenliğin-
de Planlamanın Rolü, Kentsel Mekanları Güven-
lik ile Birlikte Düşünmek, Yerel Yönetimler ve Şehir 
Güvenliği, Teknolojinin Şehir Güvenliğinde Kullanı-

mı, Kentsel Alanda Suç ve Korku İlişkisi, Güvenlik, 
Şiddet ve Kitlesel Olayların Yarattığı Sonuçlar ve 
Toplum, Güvenlik Bağlamında Göç ve Suç İlişkisi 
konuları ele alınmış; bu hususlarda ilgili Bakanlık-
ların, kamu kurumlarının, üniversiteler ve sivil top-
lum örgütlerinin özetle toplumun bütün kesimleri-
nin birlikte çalışmasının önemi vurgulanmıştır.
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1Sakinlerine konforlu ve sağlıklı bir yaşam kali-
tesi sunmak bir şehrin en temel özellikleri arasında 
yer almaktadır. Altyapıdan planlı yapılaşmaya, 
kültürel faaliyetlerden spora kadar birçok unsur 
yaşam kalitesinin bir bütündür. Bu bütün içeri-
sinde diğer unsurlarla etkileşim düzeyi yüksek ve 
diğer unsurların sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını 
yerine getirmesinde katkı sağlayan şehir güvenliği 
günümüzde önem kazanmaktadır.

Güvenli şehir kavramı, insanlık tarihinde her 
zaman medeniyetin bir ölçütü olmuştur. Şehir 
güvenliğinin sağlamak kamu düzenini sağlamakla 
eşdeğer bir durumdur. Şehir güvenliği kavra-
mı iki farklı boyutuyla ön plana çıkmaktadır. İlk 
olarak, şehir güvenliği kavramı, kentleşme süreci 
içerisinde meydana gelen güvenlik gereksinimi ve 
buna yönelik geliştirilen stratejileri ele almaktadır. 
Diğer boyut ise, modernleşme ve sanayileşme sü-
recinde günümüz kent yapısını ifade etmekte kul-
lanılmaktadır. Modern yaşamın gereksinimleri ve 
şehrin sanayileşme dinamikleri bu yapı içerisinde 
yer almaktadır2.

Güvenli şehir sakinlerinin kendilerini kentin her-
hangi bir noktasında, günün herhangi bir saatin-
de güvende hissettikleri kenttir. 
1  Pendik Belediye Başkanı
2  Zeynel KİZİR; Kent Güvenliğinin Sağlanmasında Güvenlik 
Yönetişiminin Etkinliği Sorunu; Muğla Örneği;Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2017, s.17.

Güvenli şehri oluşturmaya yönelik tüm çabalar 
güvenli kent olarak tanımlanabilir. Güvenli şehir 
yaklaşımı, güvenli şehri oluşturabilmeye yönelik 
kent planlaması, bina tasarımları, trafik düzeni, 
kent bilgi ve güvenlik sistemleri, suça ilişkin sosyo-
lojik, ekonomik, politik boyutlar da dahil kentin ta-
sarım ve gelişimine yön verirken güvenlik kaygıla-
rını ve kamu düzenini göz önünde tutan, suçların 
önlenmesi için ideal sosyal ve fiziki koşulları sağla-
maya çalışan, suç işlendikten sonra da suçluların 
yakalanmasını kolaylaştıran kentle ilgili aktivitele-
rinin tümüdür.3 

Bu noktada proaktif bir anlayışı içerdiği ve 
şehrin planlanması ile sürecin başladığı söylene-
bilir.

Toplumun huzur içinde bir hayat sürdürmesin-
de yerel yönetimlerin büyük rolü vardır. Yerel dü-
zeyde sunulan hizmetlerin bir ya da birkaçının ek-
sikliği hatta yeterince yerine getirilmemesi kente 
yaşayanların huzur ve sükûnunu etkileyebilir. Yerel 
hizmetler yerel halkın sükûn ve huzuru için gerekli 
olan hizmetler olduğuna göre, buna katkı sağla-
mak amacıyla güvenlik hizmetine katkı sağlayıcı 
destek faaliyet ve çalışmaların olarak sunulabile-
ceği ortaya çıkmaktadır.4
3  İlker GÜNDÜZGÖZ, Türkiye ve Dünyada Güvenli Kent Yaklaşımı: 
Kentsel Güvenlik mi? Güvenli Kent mi?, Türk İdare Dergisi 483, s.334.
4  Eyüp KAYA, Kırıkkale Örneğinde Yerel Yönetimlerin Kent Güven-
liğine Katkısı, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
2015, s.97.

ŞEHiR GÜVENLiĞi’NDE YENi STRATEJiLER

AHMET CiN*
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Yerel yönetimler şehir güvenliğine destek 
sağlamaya yönelik olarak Güvenli Şehir Stratejileri 
oluşturmalıdır. Güvenli Şehir Stratejileri, kent 
sakinlerinin yaşamlarını huzur ve sükûnet içerisinde 
geçirmeleri sağlayan güvenli şehir olgusunun 
oluşumuna katkı sağlayan entregre kavram ve 
uygulamalar bütünüdür. 

Güvenli Şehir Stratejileri, güvenli trafik, güvenli 
sokaklar, güvenli okullar, güvenli parklar, güvenli 
yapılaşma ve güvenli çevre bileşenlerden meydana 
gelmektedir. Bu bileşenlere oluştururken şehrin 
ekonomik ve sosyal durumu ile coğrafi konumu 
gibi etmenlerde dikkate alınması gerekmektedir. 
Bileşenlerin bireysel değil sistematik ve bütüncül 
bir bakışla kentlerde uygulanması güvenli şehir 
yapısını meydana getirilmesinde önemli katkılar 
sağlayacaktır.

Güvenli Şehir Stratejileri

1.Güvenli Trafik(Ulaşım)

Kent yaşamının bir parçası olan 
trafiğin(ulaşımın), kent sakinlerinin konforu 
ve yaşam kalitesini en üst düzeyde tutmalıdır. 
Bunu yaparken dünya standardında altyapı 
sistemleriyle destekleyerek güvenli ve gelişmiş bir 
ulaşım ağı sunmak bu yaklaşımın temeli olmalıdır. 
Bunun yanında trafik güvenliği bilinci kent 
genelinde yaygınlaştırılmalıdır.

2.Güvenli Sokaklar

Kentlerdeki tehlike unsurlarının hem şahıs hem 
kamuya verebileceği maddi ve manevi zararları 
ortadan kaldırmak amacıyla kolluk kuvvetlerinin 
denetim ve çalışmalarına fiziki kaynaklarla destek 
olunması ve teknolojik imkânların bu hususta 
kolluk kuvvetleriyle paylaşılması bu kapsamdadır.

Teknolojinin gelişimiyle beraber kapalı devre 
kamera sistemlerinin yaygınlaşması hem suçluların 
tespitini hem de caydırıcılığı açısından önem arz 
etmektedir. Emniyete bağlı MOBESE sistemlerinin 
yanı sıra, yerel yönetimlerin muhtelif cadde, sokak 
ve ayrıca tesislerine entegre edeceği kamera 
sistemleri, ilçede güvenliğin artması ve suç 
olaylarının azalmasını sağlayacaktır.

3.Güvenli Okullar

Şehirlerimizin geleceği olan çocuklarımızı, 
uyuşturucu, sigara vb. kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak ve bu maddelerin ticaretini okul 
alanlarında olma riskini ortadan kaldırmak 
güvenli okul konseptini oluşturmaktadır.

Yerel yönetimlerin emniyet müdürlükleriyle 
yapacağı işbirliği çerçevesinde okullarda 
suçların önlenmesine yönelik bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları, çocuk ve gençlerde 
kalıcı bir etki oluşturulması hedeflenmektedir. 
Diğer yandan kolluk kuvvetlerinin okul önleri 
ve çevresinde denetimlerini sıkı bir biçimde 
gerçekleştirmeleri de koruyucu tedbir olarak 
uygulanmalıdır.

4.Güvenli Parklar

Şehir sakinlerinin toplu olarak güzel vakit 
geçirdiği önemli alanlarda biri olan park ve yeşil 
alanların huzur ve sükûnetini olumsuz etkileyecek 
unsurları ortadan kaldırma doğrultusunda gerekli 
güvenlik tedbirleri ve bu tedbirlere destek olacak 
şekilde kaynak ve teknoloji kullanımı sağlanması 
güvenli park bileşeninin amacını oluşturmaktadır. 
Kolluk kuvvetleriyle ortak çalışılması neticesinde 
aile ortamının korunması hedeflenmektedir.

Park ve yeşil alanların tamamının kapalı devre 
kamera istemleriyle izlenmesi ve bu izlemeler 
sonucu kolluk kuvvetlerine ihbar mekanizması 
oluşturulması, park ve yeşil alanların güvenliğinin 
azami biçimde artırılması sağlanacaktır. Ayrıca 
ışıklandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve 
yenilenmesiyle parklarda akşam vakitlerinde 
de güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmelidir. 

5.Güvenli Yapılaşma

Yapılaşma, kentsel konfor ve yaşam kalitesinde 
belirleyici konumdadır. Planlı ve modern 
yapılaşma yaklaşımları bu kavramların üstüne 
kurulu olsa da ülkemizin deprem ülkesi olması 
nedeniyle yeni üretilen yapılar ile mevcut olanların 
depremlere karşı güvenli olması gereksinimini 
ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada planlama, 
ruhsatlandırma ve yapı denetim süreçlerinde 
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kaliteli konut üretimi esas alınmalı, tüm düzenleme 
ve uygulamaların bu esas doğrultusunda 
yürütülmesi hedeflenmelidir.

6.Güvenli Çevre

Çevre, gelecek nesillere bırakacağımız 
miraslarımız arasından en önemli yere sahiptir. 
Bu bakımdan çevrenin yaşam döngüsünün 
sürdürülebilirliğine katkı sağlama ve korumaya 
yönelik stratejiler uygulanmalıdır. Bu stratejilerin 
başında atık yönetimi ve geri dönüşüm 
hizmetlerini etkin olarak yürütmek, çevre kirliliğini 
önlemeye yönelik önleyici ve koruyucu tedbirleri 
sürdürmek ve kentin yeşil alan ihtiyacına yönelik 
proje ve sosyal alanları artırmak gelmektedir. 

Güvenli şehir stratejileri, kapsayıcı ve önleyici 
bir yaklaşım sunmaktadır. Güvenli bir şehrin yal-
nızca suç oranlarının düşük olduğu bir kent değil, 
aynı zamanda vatandaşlarının kendini huzurlu, 
güvende ve evinde hissettiği bir kavramı da kap-
samaktadır. 

Bu bağlamda, yerel yönetimlerin kendi gö-
rev ve sorumluluk alanında stratejiler geliştirmesi, 
Stratejik Planlarında bunlara yer vermesi ve uygu-
laması şehrin huzur ve yaşam kalitesini artırma-
da önemli rol oynayacaktır. Ayrıca vatandaşların 
hemşehrilik kavramını benimsemesi ve kente olan 
aidiyet duygusunun gelişmesine de katkılar sağ-
layacaktır.
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BELEDiYE BAŞKANINA
MEKTUP-1

1Marifet belediye başkanı seçilmek değil, bele-
diye başkanı kalmaktır.

Belediye başkanlarının kaçınılmaz üç evre ge-
çirdiklerini söyleyebiliriz. Yaşadıkları şehirde bek-
lentilerinin olduğu birinci evre, genellikle kendi 
geleceğini –çocukluk, gençlik, eğitim, iş hayatı, 
aile hayatı, vb.-  inşa mücadelesi dönemi olarak 
tanımlanabilir.

İkinci evre, belediye başkanlığı seçiminden 
sonra  –kurum, şehir, yönetim, aile, vb- hayatını 
yönetme mücadelesi,

Üçüncü evre, başkanlıktan sonra –şehrin sakini 
olarak komşularına, dostlarına, arkadaşlarına ve 
hatta ailesine-  huzurla evine dön(ebil)me müca-
delesidir.

Bu üç evreyi birlikte düşünerek yaşayan/koru-
yan başkanların daha başarılı oldukları, uzun yıllar 
şehre hizmet ettikleri, şehre vizyon kattıkları, şehri 
kucakladıkları, şehrin de onları unutmadığı, tarihin 
yazdığı, insanların hayırla andığı, sadece kendile-
rinin değil nesillerin de saygı/hürmet gördüğünü 
ifade etmek gerekir. 

 Bu üç evreyi analiz ederken ağırlıklı olarak baş-
kanlık evresi üzerinde duracağız. İnsan ne iş ya-
parsa yapsın işin sırrı Eflatun’un dediği gibi; “Ken-
dini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.”  

1  İstanbul Milletvekili

Başlıkları hem kendimiz için ve hem de şehrimiz 
için sorabiliriz: Nereden geldik? Neredeyiz? Hede-
fimiz ne olmalı?

Bir tespitle başlamakta fayda var. Mevcut be-
lediye başkanlarımız hangi partiden olursa olsun, 
başkanlığı vermek istemedikten sonra ondan şeh-
rin yönetimini devralmak zor/imkânsızdır dersek 
yanıltıcı olmaz.

Yeni seçilen başkanların bilmesi gereken ilk ku-
ral; siyasal değişimlerin yaşandığı şehirlerde; halk 
onları beğendiğinden değil var olan/mevcut baş-
kanı/yönetimi beğenmediğinden seçildiler. Ger-
çek seçimleri/başarıları başkanlıktan sonra gire-
cekleri ilk seçim olacaktır. 

İşin sırrı belediye başkanı seçilmek değil, 
belediye başkanı kalmaktır.

Örneğin Türkiye’de yerelde büyük değişimin 
yaşandığı 1989 SHP başarısı aslında bir ANAVATAN 
Partisi belediyelerinin başarısızlık hikâyesidir. Ve 
Yine 1994 Refah Partisi başarısı bir SHP belediye-
lerin başarısızlığıdır.

 Yerel yönetimlerde -Dünya’da ve Türkiye’de- 
örnek gösterilecek gerçek başarı hikâyesi; 1999 
seçimleridir. Partileri (Refah Partisi) kapatılan, 28 
Şubat gibi ceberut bir anlayışın/tahakkümünün 
sürdüğü, RP/Fazilet Partili belediyeler; beş yıllık 
süreçte -iflas eden siyaseti, çöken şehirleri, umu-
dunu kaybeden millete ve her türlü baskı/yıldırma 

EROL KAYA*
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çabalarına rağmen, verdikleri hizmet ve yönetim 
anlayışıyla tekrar büyük bir zafere ulaşmışlardır. 

Aynı partinin mensubu olup aday değişikliğiyle 
seçilen belediye başkanlarımızın da bilmesi ge-
reken en önemli kural, seçim başarıları bir önceki 
başkanın/yönetimin başarı hikâyesidir.  Onlarında 
gerçek başarıları başkan olarak girecekleri ilk se-
çim olacaktır. 

Bunun için, başkanlarımız, yönetim anlayışında 
önceki/sonraki (benim) dönem diye bakmamalı, 
Emerson’un “dünle bugün arasında kavga edersek 
yarını da kaybederiz” değerlendirmesini unutma-
malıdır. Başkanlıkta temel kuralı; var olan fayda-
lı insan kaynaklarını, projeleri, kurumsal hafızayı 
muhafaza etmek, siyasi taassup da bulunmadan 
üzerine ilave edeceği çalışmalar yapmaktır. 

İdarelerin (merkezi, yerel, stk, ticari, vb.) 
yönetim anlayışının temeli; “Şüphesiz Allah size 
emaneti ehline vermenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi em-
reder. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt veriyor. 
Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir” (4/58) 
emri fermanında olduğu gibi adalet olmalıdır.

Adaleti, sadece karar ve uygulamalarda değil 
aynı zamanda şehir/kurum için ortaya koymamız 
gereken fedakârlıklarda da aramalıyız. Hz Pey-
gamber (sav) “Adâletle yönetmek, hem vazife 
hem de bir ibadettir” buyurmaktadır.

Adil bir başkan, hizmeti, kaynakları gereken 
yerlere/insanlara ayırım yapmaksızın götüren, 
şehrin tüm sakinlerinin huzur ve refahı için var gü-
cüyle çalışandır.

Adil bir başkan; yola çıktığı arkadaşlarını bırak-
mayan, ekibini de ehliyet ve liyakat üzerine inşa 
eden, kendinden akıllılarla çalışandır. 

Adil bir başkan; şehrin kadim (inanç, kültür, örf, 
gelenek, vb.) değerlerine saygı gösteren gelecek 
nesiller için çalışandır.

Adil bir başkan; özü sözü bir olan vaatlerini ye-
rine getirmek için gayret edendir.

Adil bir başkan; vefalı insandır. Şehrin tarihine, 
mimarisine, âlimine, arifine, aydınına, sanatkârı-
na, garip/gurebasına, âcizine, dezavantajlısına, 
tabiatına,  mahlûkatına sahip çıkandır.

Adil bir başkanı; vizyon sahibi insandır. Şehrin 
ve sakinlerinin geleceği ile ilgili projeleri/çabala-
rı hayalleri olan ve bu proje/hayalleri için gece 
gündüz çalışandır.

Adil bir başkan; israftan kaçınan, kaynaklar-
da/harcamalarda verimliliğe dikkat edendir.

Adil bir başkan; şeffaflığı esas alandır. Mali/
idari konularda hesap verebilirliğe dikkat edendir.

Adil bir başkan verimliliği esas alandır.

Adil bir başkan; tenkit ve eleştirilere açık insan-
dır. Napolyon’un dediği gibi, “Tenkitler ve fikirler 
büyük ruhlu insanları besler ve kuvvetlendirir, kü-
çük insanları ise öfkelendirir.”

Adil bir başkan; istişareye önem veren -“Nasi-
hati sevmeyen ve nasihatçisi olmayan kavimde 
hayır yoktur” (Hz. Ömer), şehrin tüm paydaşlarını 
karar süreçlerine dâhil eden ve gereğini yapandır. 

Adil bir başkan; devir aldığı şehrin beş yıl sonra 
tüm kaynaklarıyla mukayeseli hesabını verebilendir.

Peki, böyle bir başkan var mıdır? Ölçü ne 
olmalıdır? 

Ölçüde, şehrin imkânları ile başkanın gayreti 
buluşmalı ve iyi yapılanlar ile eksik/hatalı olanların 
oranına dikkat edilmelidir.

Belediye Yönetimi:

Şehir yönetimi üç bölümden oluşur; birincisi 
şehrin sakinleri/paydaşlar, ikincisi kurum 
(bürokrasi, mali kaynaklar, beşeri kaynaklar) yö-
netimi, üçüncüsü siyaset ve tabi ki medyayı unut-
mamak lazımdır. Özetlersek, şehir; insan ve kay-
nak yönetiminden oluşur.

Ülkemizde en büyük sorun başkanların, kurum 
yönetimine yoğunlaşmalarıdır. Olması gereken 
şehrin yönetimini esas almaktır. Ve şehrin tüm 
paydaşları (kamu, özel sektör, STK, vb.)’nın 
yönetime/karar süreçlerine dâhil edilmesi, şeh-
rin sadece fiziki (alt yapı, üst yapı, vb.) kalkınması 
değil, aynı zamanda, ekonomik, sosyo-kültürel ve 
demokratik kalkınmasının gerçekleştirilmesidir.

Belediye başkanlarının kurum yönetimine yo-
ğunlaşmaları en büyük zafiyetleridir. Oysa kurumu 
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ekip yönetmeli, başkan tıpkı bir maestro gibi ekibi, 
kurumu, şehri ve siyaseti yönetmelidir.  

“Macaristan’ın ulusal gururu Zoltan Kocsis, 
“Şuna eminim ki sanatsal açıdan orkestrada de-
mokrasiye yer yok. Orkestra bir araçtır. Sonuç 
almak için iradeye ihtiyacı vardır. Yani bir pat-
ron olmalı. Şef orkestradaki en iyi konuma sahip 
kişidir. Bu durumda şef bir çılgın bile olsa orkestra 
müzikçisi şefe itaat etmelidir.” Radikal (röportaj) 
01/04/2014

 Resim (bilinmeyen görsel) bize şehir yönetimini 
anlatmakta, orkestra yöneticiye uymazsa ortaya 
kaos çıkacağını ve dinleyicilerin salonu terk ede-
ceğini ifade etmektedir. Mükemmel bir orkestra/
belediye başkanı sadece basını hedeflerse de 
seçimi kaybeder. Ahenk ekipte mükemmel uyum, 
medyada tanıtım, halkın bizzat beğeni/takdiridir.

Başarılı belediye başkanı, şehrin ihtiyaçları ile 
kurumun imkânlarını buluşturmalı, gerekirse dışar-
dan destek almak için cesaretli olmalıdır.

Türkiye için 2019 seçimlerinin üzerinden iki yılı 
aşkın bir süre geçmiş ve 2024 seçimlerine üç yıldan 
az bir zaman kalmış olması ekip hakkında yazılan-
ları geç kalmış bir yazı diye bakılabilir. Doğruya ve-
sile olmak geç bile olsa önemlidir. 

Başkanın ekip oluştururken dikkat etmesi ge-
reken ilk öncelik, özel kalem (sekreter, şoför, oda-
cı, danışman vb.) gibi mahremini kendi ekibinden 
oluşturmasıdır. 

Büyük şehir başkanlarının genel sekreter seçimi 
sadece bir bürokrat değil aynı zamanda kurum 
yöneticisi olarak belirlenmeli ve liyakat/tecrübe-
ye önem verilmelidir.  Ekip oluştururken genel sek-
reterin talep/önerileri/istişaresi önemsenmelidir. 
Genel sekreter yardımcıları, daire başkanı, müdür-
ler ile bağlı kuruluşlarda şehrin öncelik/ihtiyaçları-
nı dikkate alarak gerekirse başka şehir/kurumlar-
dan yönetici arayışında cesaretli olunmalıdır.

-Başkanlarımızın bürokratik yönetim dışında; 
mali, idari, hukuki, teknik, iletişim, siyasi danışman-
lar bulundurması, hukuki danışmanın görmediği 
hiçbir evrakı imzalamaması,

-İl belediye başkalarının, başkan 
yardımcılarında (memur ve meclis üyesi) ehliyet 
ve liyakate dikkat etmesi, siyasi denge gözetme 

hassasiyeti yerine şehrin ve sakinlerinin beklenti-
lerinin dikkate alınması ve yine danışman (hukuki, 
mali, teknik, iletişim, siyasi) desteğine önem ver-
mesi,

-Nüfusu iki yüz elli binin üzerindeki ilçe ve bü-
yükşehir ilçe belediye başkanlarının ekiple birlik-
te danışman (hukuk, mali, teknik) bulundurmaya 
önem vermeleri,

-Diğer ilçe ve belde belediyelerinin ekip oluştu-
rurken yerel hassasiyetine dikkat etmeleri, dışar-
dan ekip takviyesinde aşırıya kaçmamaları, idari, 
teknik, hukuki ve mali konularda en yakın kamu 
kurum ve kuruluşlarından destek almaları ve bunu 
yerleşik bir örfe dönüştürmeleri,

-İlk atama/yönetim oluşmasından sonra 
kurumda (görevden alma, güvensizlik vb.) beklenti, 
kaygı oluşmasına fırsat verilmemelidir.

Tüm belediye başkanlarımızın ekip oluşturur-
ken geniş istişareli, şehrin geleceğini önceleyen, bir 
yönetim oluşturmaları; idari kararlarda az hata, 
şehrin kaynaklarını verimli kullanma, yatırımlarda 
isabetlilik gibi birçok fayda yanında en önemlisi 
seçilmiş bir başkan tecrübesinin şehre daha uzun 
yıllar yansımasına vesile olur. 

Kurum verimliliğini takip etmek başkanlarımı-
zın hassas gündemi olmalıdır. Ölçeği ne olursa 
olsun tüm belediyelerimiz, yılsonu enkaz iki gün 
sürecek bir değerlendirme toplantısı yapmalı, bu 
toplantıda her birim, devralınan nokta, yapılanlar 
ve hedefler tüm üst (müdür muavini ve üstü tüm 
kadro) yöneticiler huzurunda birife edilmeli, her yıl 
mukayeseli takip edilmelidir. Bu toplantılar birim-
lerin birbirini daha yakın tanıması/dayanışma/
tekrarların önlenmesi, performans oluşması, aynı 
zamanda tatlı bir rekabet/yarışa vesile olur.

Kurum verimliliğinin artırılması için modern 
yönetim tekniklerinin uygulanmasına önem veril-
melidir. “Toplam Kalite Yönetimi”, “Süreç Yöneti-
mi”, “Stratejik Yönetim” gibi modeller belediyede 
de uygulanmalı, bu çalışmaları yürütecek yetkin 
bir ekip oluşturulmalı, bu ekibin çalışmaları bizzat 
başkanın destek ve nezaretinde yürütülmelidir. 

Başkanın başarısı/kurumun başarısı şehre ve 
şehirliye verdiği hizmetle, şehrin bu günkü sorun-
larına yönelik ürettikleri çözümler ve yarınlarının 
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en iyi şekilde inşası için geliştirdikleri projelerle be-
lirlenecektir. Bu sebeple şehrin ve şehirlinin prob-
lemlerinin çözümünde ve geleceklerinin inşasında 
çok önemli olan “Sürdürülebilirlik” hassasiyetle 
üzerinde durulması gereken politika olmalıdır. Sür-
dürülebilirlik, şehirlerin;

-Ekonomik-ticari hayatını,

-Sosyal ve kültürel yapısını,

-Çevreyi/doğayı kapsamalıdır. Bunun için de 
başta “İklim Değişikliği İle Mücadele” olmak üzere, 
uluslararası deneyimlerle geliştirilmiş standartlara 
uyulmalı, bu standartlar temel alınarak çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu çalışmalarda “Sürdürülebilir 
Toplumsal Kalkınma” hedeflenmelidir. 

Sürdürülebilir kalkınma, sosyal bağların güç-
lenmesi, yerel kültürlerin korunması, şehrin ekono-
mik aktivitelerinden oluşan gelirin şehirliler arasın-
da adil dağılımı gibi sosyo-ekonomik faaliyetlerin 
yanı sıra, enerji yönetiminden karbon ayak izine 
kadar geniş bir yelpazede, şehre ve şehirliye ema-
net olan çevrenin korunmasını gerektirir. 

Başarı, tesadüflerle elde edilmediği gibi, her-
hangi bir plan, program olmadan sadece ça-
lışmakla da elde edilemez. Bu sebeple tüm bu 
söylenenleri kapsayan sağlıklı bir planlamaya, bu 
planları uygulamak için programlara ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Elbette tüm bu planları, program-

ları hazırlayacak, uygulayacak, gelişmeleri analiz 
ederek gerekli güncellemeleri yapacak olan da 
ekiptir. Ekibin etkin ve verimli çalışması da, Başka-
nın ortaya koyacağı yönetsel kabiliyetiyle alaka-
lıdır. 

Zanaatkârların sıklıkla kullandıkları bir atasözü 
vardır: “Alet işler, el övünür.” Yani, bir alanda usta 
olmak tek başına yeterli değildir, bu ustalığın orta-
ya konulması için de alet-edevat gereklidir. İnsan 
ne kadar usta olsa da, gerekli araçlar olmadıkça 
kusursuz iş yapamaz. Kurumlar için de bu sözü, 
“Ekip çalışır, yönetici övünür” biçimine dönüştüre-
biliriz. Ekip ne kadar iyi iş yaparsa sonuçta başarılı 
olacak olan başkandır. 

Bu bölümü küçük bir hatırlatma ile bitirelim: 
Belediyelerin tüm faaliyetleri mevzuat çerçeve-
sinde ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilme-
lidir. Hizmetlerin sadece sonuç bakımından doğru 
olması yeterli değildir; süreçlerin de doğru olması 
gerekir ki bu doğruluğun temeli de mevzuata uy-
gunluktur. Zaten belediye yönetimlerinin dene-
timlerinde “Yerindenlik” denetimi yoktur. Yani, “bu 
işi niçin yaptın?” diye sorulmaz, “bu işi yaparken 
niçin mevzuatlara aykırı davrandın?” diye sorulur. 
Bu sebeple belediye başkanlarımızın belediye fa-
aliyetlerinde mevzuata uyuma önem vermesi, bu 
konuda belirli periyotlarla faaliyetlerin mevzuata 
uyumunu gözden geçirmesi gerekmektedir. 
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ŞEHiR ve EDEBiYAT III
ŞEHiRLER ve ŞAiRLER: BURSA

Dr. M. MEHDi EKER*

1Giriş

Osmanlı Coğrafyasının 211 şehrinde XVII ve XX. 
Yüzyılları arasında yazılan/basılan Tezkirelerde yer 
alan şair sayısı bakımından yapılan tasnifte Bur-
sa 156 Şairle İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer 
almaktadır. 

Diğer üç şehir, sırasıyla Edirne, Konya ve Diyar-
bakır’dır. (1) 

211 şehir içinde en çok şairin, adı geçen beş şe-
hirde olmasının sebebini araştırmak bu yazı dizisi-
nin gayesini oluşturdu. 

Söz konusu şehirleri incelediğimizde beş şehrin 
ortak ve benzer yönleri dikkat çekmektedir. Hepsi 
devlet ve imparatorluk başkentliği yapmış, hepsi 
farklı medeniyetlere beşik ya da yurt olmuş, hep-
si önemli kavşak noktalarında ve jeostratejik ko-
numa sahip, hepsi uluslararası ticaret ve kervan 
yolları üzerinde, hepsi önemli tabii zenginliklere 
sahip, hepsi İslam Medeniyet Tasavvuruna sahip 
ve Medne-i Münevvere’nin kardeşleri olan birer 
medeniyet merkezi, birer medine.

Evrensel değerlere dayalı İnsan ve Varlık Ta-
savvuru, Tabiat, Şehir (Medine), Mimari, Estetik, 
Zerafet, Ukde, Çile, Aşk, Çelişki, Farklılık ve saf şiirin 
unsuru daha bir çok malzemenin, hepsi bu beş şe-
hirde var.

1  Diyarbakır Milletvekili

Ve bütün bu duyguları ifade edebilmeye yar-
dım eden hem sade, hem kombine, hem yerel, 
hem evrensel bir medeniyet dili…

En güzel sadelikte ama hikmet ve zerafetle ya-
zılmış yalın “halk şiirleri”nden, Türkçe iskelete arap-
ça ve farsça giydirilerek geliştirilen derinlikli ve çok 
katmanlı “Divan Şiiri’ne” ya da her mısraı, ayrı bir 
dilde (Türkçe, Arapça, Farsça, bazen Kürtçe) yazı-
lan “Mülemma” şiire kadar, sözlü sanata yeni şahi-
kalar yaratan eserler bu şehirlerde yazıldı.

Biz de bu yazıda bu bakış açısından Bursa’yı 
anlatmaya çalışacağız. 

“Olimpos’un Prusa’sı” (Prusa Ad Olympum)

Antikçağda (MÖ 3.YY) bölgede yaşayan Bit-
hinyalılar’ın, Kralları Prusias adına Bursa şehrini 
kurdukları kabul edilir. Kartaca’lı Hannibal’ın bu 
bölgeye iltica etmesi sonucunda, onun teşebbü-
süyle kurulduğu da rivayet edilmektedir. (2) 

Antik dönemde Prusa adı verilen diğer şehirler-
le karıştırılmaması için de Olimpos (Uludağ) Pru-
sa’sı olarak adlandırılmıştır.

Şehir, Pontus Kralı Mithradites’in yenilmesinden 
sonra Romalıların eline geçmiş, Nicomedia’ya 
(İzmit) bağlanmış, Romanın parçalanmasından 
sonra, Doğu Roma (Bizans) hakimiyetine girmiş-
tir. 7.nci yüzyıldan itibaren Müslüman Arapların ve 
ardından Türklerin hücumlarına maruz kalmıştır. 
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Süleyman Şah 1080’de İznik’i aldıktan hemen son-
ra Prusa’yı (Bursa) fethetmiş. İznik 1097’de yeniden 
Bizans hakimiyetine girince, Bursa da bundan et-
kilenmiştir. 

1113’te Aleksis Komnenos tarafından geri alın-
mış, böylece 1326 yılında şehri Osmanlılar alınca-
ya kadar Bizans yönetiminde kalmıştır.

Bursa ve Edebiyat

Din-Medine-Medeniyet İlişkisi ve bu ilişkinin 
Edebiyat ve edebi sanatlarla olan vazgeçilmez 
bağı bu bölgede iki ayrı damardan besleniyordu. 

Birincisi, Bölgenin İslam öncesinde Roma ve 
Bizans dönemlerinde Hristiyanlık dininin ortaya 
çıkışı ve gelişmesi çerçevesinde ilahiyat tartışma-
larının en önemli tarihi merkezlerinden olmasıdır. 

Bursa (Prusa) yakınlarındaki İznik (Nikaia)’de 
toplanan Birinci Konsil, daha sonra 787 yılın-
da yine İznik’te toplanan ikinci Konsil bölgenin 
Hristiyanlık ile etkileşim halinde bulunan Roma ve 
Bizans medeniyetleri bakımından önemini ortaya 
koymaktadır.

Tabiatıyla Bithinya Bölgesi ve Komşu Roma 
İmparatorluğu topraklarında Pagan döneme ait 
inanç ve kültürler, Hristiyanlık döneminde ve hat-
ta sonrasında sanat ve edebiyat alanında önemli 
bir miras bırakmış ve sonrasında da etkileri görül-
müştür.

İkincisi ise, 8.yy’da başlayan ancak 14.yy’dan 
itibaren kurumsallaşarak Prusa’yı yeni bir ruh ve 
heyecan ile Bursa yapan İslam Medeniyet Tasav-
vurudur. (3) 

Tanpınar, Bursa’yı anlatırken bu durumu şöyle 
açıklar: Bursa’ya birkaç defa gittim ve her defa-
sında kendimi daha ilk adımda bir efsaneye çok 
benzeyen bu tarih içinde buldum, zaman mef-
humunu adeta kaybettim ve daima, bu şehre ilk 
defa giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak 
kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa 
hayran oldum. Onlar zaferin kendilerine ilk gülüşü 
saydıkları şehri o kadar sevmişler, o kadar candan 
kucaklamışlar ki, hala taşı toprağı bu yükseltici ve 
şekil verici ihtirasın nurdan izleriyle doludur. Bu şe-
hirde muayyen bir çağa ait olmak keyfiyeti o ka-

dar kuvvetlidir ki insan “Bursa’da ikinci bir zaman 
daha vardır.” diye düşünebilir.

Destanların Buluştuğu Şehir

Bitinya (Bithynia) Krallığının kendi dillerine ve 
yazılı edebiyatına dair bir belge yok. Yazıtlarda 
Hellen ve Latin yazıları vardır. Doğal olarak Bi-
tinyalıların eski dönemlerine ait edebiyattan söz 
edilemiyor. 

Prusa ve çevresi sanat ve edebiyat yönleriyle 
ancak Roma döneminde yer almaktadır. Ne var ki 
Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze, böl-
genin edebiyatına ışık tutacak yapıtlar da kalmış 
değildir. Nikaia (İznik)’da toplanan Konsillerle ilgili 
metinler, bu bölgenin değil, topluca Roma ve Bi-
zans dinsel edebiyatının kaynakları sayılabilir.

Bu nedenle Edebiyatın gelişimi 7nci yüzyıl son-
rasına kalır. 7nci yüzyıldan itibaren bölgeye gelen 
Müslümanlarla girilen savaşlar, karşılıklı destanla-
rın oluşmasına veya gelişmesine yol açmıştır. 

Müslümanlara ait olan destanların kahra-
manları Battal Gazi, Ömer El Akta ve Danişment 
Gazi’dir. Keza İznik Bölgesini kuşatan İslam San-
caktarlarından Abdülvehhap’a ait destan sözlü 
formda dönemin edebiyat anlayışını yansıtmak-
tadır.

Ahiler ve Erenler: Halk Edebiyatı

XIII yy’dan itibaren Türk, Arap ve Acemlerden 
oluşan Müslüman topluluklar civardaki Rumlar ve 
diğer Gayri Müslim gruplarla kültürel ticaret ve di-
ğer ilişkilerle alışverişte bulunmuş, yeni bir kültürel 
karışım ortaya çıkmıştır. 

Bu kültürel alışverişle masal, efsane ve folklor 
ortak özelliklerle yeni boyutlar kazanmıştır. 

Yüzyıllar boyu Emir Sultan’a atfedilen “Asa 
Suyu” hikayesi, Abdal Musa ve Geyikli Baba’nın 
uzun tahta kılıcı gibi anlatımlar bölgede var 
olan kültürlerden etkilenmeyi ortaya koymuş. 
Ozan-baksı geleneği bu süreçte devam etmiştir.  

14.YY’da Anadolu’da Horasan Erenleri ve Der-
vişlerin, Ahilerin yeni kurulan Osmanlı Beyliğinde 
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fetih ruhu oluşturma çabaları efsane ve söylen-
celere dönüşmüş, Halk Edebiyatının ana konula-
rını oluşturmuştur. 

“Abdalan-i Rum” denilen “Abdal” ve “Ahiler”in 
her biri aynı zamanda birer edip, birer ozan ve an-
latıcıydı. Halk Edebiyatının gelişmesi büyük ölçüde 
gönül erleri olan Horasan Erenlerinin inşa çalış-
ması ile olmuştur. 

Bursa bölgesinin zengin bitki örtüsü, flora ve 
faunası, ırmakları, ormanları, dağları, tabiata hik-
metle bakan, gönül gözleri açık erenlerin “anlatı-
mına” konu olmuş, sözlerinin tesirini artırıcı bir etki 
yaratmış, sarf ettikleri her söz kurdukları her cüm-
lenin estetiğini oluşturmuştur. 

Bursa da Tekke Şiiri geleneği de oldukça güçlü 
bir yapıya sahip olmuştur. Bu konuda Yunus Em-
re’nin tesiri belirgindir. Somuncu Baba, Emir Sul-
tan, Eşrefoğlu Rumi Abdurrahim Tırsi, Ümmi Sinan’ı 
da bu bahiste anmak gerekir. 

Halk Edebiyatı ve Tekke Edebiyatında önemli 
şairler yetiştiren Bursa, Osmanlı Devletinin Baş-
kenti olması sebebiyle, bilim, sanat ve edebiyat 
çalışmalarının da önemli merkezi olmuştur.

Divan Edebiyatı

Osmanlı Sarayı ve çevresinde Divan Edebi-
yatı da gelişmiş, bu etki 1453 yılındaki İstanbul’un 
fethini müteakip, payitahtın merkezini İstanbul’a 
taşımasından sonra da etkisini devam ettirmiştir. 
Bu durum sonraki yüzyıllarda yazılan Tezkirelerden 
de anlaşılmaktadır.

Bursa’nın Divan Edebiyatının önemli bir mer-
kezi olması süreci, Bursa’nın fethinden sonra 
başlamıştır. O güne kadar bilim, sanat ve siyaset 
merkezi olan bölge şehri Kütahya, Fetihten sonra 
yerini Bursa’ya vermiştir. 

Şair Ahmedi (Ö.1412) ve Şair Şeyhi (Ö.1439) bu 
şekilde Bursa’ya gelmiş şairlerdendir. Zamanla 
Bursa, Divan Şiirinde çok önemli bir şehir olmuş, 
Şehrengiz ve Tezkirelere geçen yüzlerce Şair yetiş-
miş ve Edebiyatımızı zenginleştirmiştir.

Bursa da 20.YY’a kadar yetişen bazı divan şair-
lerinin isimleri şu şekildedir.

Süleyman Çelebi (1351 [?] - 1422), Atâî / Ahî 
Çelebi (? - 1438), Muradı / Murat II (1402 - 1451), 
Ahmet Paşa (? - 1496/97), Gammî ( ? - 1497), Ah-
med-i Dâî (XIV. /XV. yüzyıl), Cemâlî (XV. yüzyıl), 
Duâyî (XV. yüzyıl), Nakkaş Safi (XV. yüzyıl), Kutbî 
Çelebi (XV. yüzyıl), Lamiî (1472 - 1532), Gazalî / Deli 
birader ( ? - 1535), Derûnî (? -1535), Bursalı Rahmî 
( 1514 - 1567), Cenânî (? - 1595), Bursalı Ulvî (XVI. 
yüzyıl), LenVî (XVI. yüzyıl), Celilî (XVI. yüzyıl), Cünûnî 
Ahmet Dede ( ? - 1620), Kaniî ( ? -1644), Selîsî / 
Baldırzâde Mehmet Efendi ( ? - 1650), Resmî ( ? - 
1666), Arif Çelebi (? - 1677), Bursevî (? ~ 1679), Sebzî 
Mehmet Efendi ( ? - 1679), Nâzik Abdullah Elendi ( 
? - 1686), Niyazi Mısrî (1618 - 1694), Talip ( ? - 1707), 
Emini ( ? - 1718), İsmail Hakkı Bursevî (1652 - 1728), 
ismail Beliğ (1668 - 1729), Hasip Ahmet Efendi ( ? 
-1752), Abdülkadir Necip Efendi (1703 -1787), Bur-
salı Hatif (XVIII. yüzyıl), İffet Mehmet Efendi ( ? - 
1842), Zâik Efendi (1793 - 1852), Eşref Paşa (1819 
- 1894), Senin (1822 - 1900), Hilmi Istepan Efendi 
(1865 - ?), Mehmet Şemsettin Efendi (1867-1936), 
Şâdî (1917 - ? ). (4)

Bursa’nın edebiyata ve özellikle İslami Edebi-
yata kazandırdığı en önemli şair kuşkusuz Süley-
man Çelebi (1352-1422) ve onun meşhur eseri Me-
lid-i Şerif, asıl adıyla “Vesiletün-necât” adlı şiiridir. 
Aruz vezninin fâilâtün, fâilâtün, fâilün kalıbıyla ya-
zılan Mevlidin yazılış hikayesi ise şöyle rivayet edilir:

Çelebi’nin Ulucamii’de imamlık yaptığı dö-
nemde (1409) bir Vâiz, Bakara Suresinin 285 nci 
Ayetini tesfir ederken “Peygamberler arasında bir 
fark yoktur, dolayısıyla Hz. Muhammed’in diğer 
Peygamberlerden, Hz. İsa’dan üstünlüğü yoktur” 
şeklinde ifade etmesi, cemaat içinde itiraz ve tar-
tışmaya yol açmış, bu duruma çok üzülen Süley-
man Çelebi bu olay üzerine:

“Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol, Ümmetinden 
olmak için idi ol” 

beytini söylemiş, ardından bunu geliştirerek 
eserini tamamlamıştır. 

Eser asırlardır, Türkiye’nin her yerinde, kandiller-
de, doğum, ölüm ve düğünlerde, kısaca, hemen 
her vesileyle okunmaktadır.

Bu eser Türkiye’de kullanılan diğer dillere de il-
ham kaynağı olmuş, şairlerini etkilemiştir. 
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Örneğin Hakkâri’de 1417-1491 yılları arasında 
yaşamış Kürt Alim ve Şair Mela Hüseyin Bate’nin 
Kürtçe yazdığı Mevlid_i Nebi’nin “Merhaba” bö-
lümü nakaratına hemen hemen aynı formda gir-
miştir. 

Süleyman Çelebi’nin Mevlidinde “Ger dilersiz 
bulasız oddan necat, Aşk ile derd ile idelim Esse-
lat” 

Mela Heseyin Bate’nin Mevlidinde ise aynı bö-
lümün nakaratı, Kürtçe olarak hemen hemen aynı 
manaya gelen “Ger divêtin hûn ji agir bin felat, 
Bi eşq û şevkâ werin bêjin Esselat” (Eğer ateşten 
kurtulmak isterseniz Aşk ile şevk ile Es-Salat deyin)

Bu bölümde bazı Bursalı Şairlerin Şiirlerinden 
birkaç örnek alınmıştır.

MEVLİD
MERHABA BAHRİ
.
.
Merhabâ ey âli sultân merhabâ
Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ
Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
Merhabâ ey nûru râhman merhabâ
Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı Cemâl
Merhabâ ey âşinâ-yi Zülcelâl
Merhabâ ey cân-ı bâki merhabâ
Merhabâ uşşâkâ sâki merhabâ
Merhabâ ey cân-ı cânan merhabâ
Merhabâ ey derde dermân merhabâ
.
.
Ger dilersiz bûlâsız od-dan necât
Aşk-ile derd-ile edin es-salât
(Süleyman Çelebi)

KOŞMA
Gönül kerestesiyle bir
Yeni şehir ve Pazar yap
Zulmeyleme rençberlere
Her ne istersen var yap
Kurt olup gel gir süriye
Aslan ol bakma gerüye
Çar edüp haydi çerüye
Dil geçidini hisar yap
Eski Yenişehir barı

İnegöl›e dek hep varı
Kınıp geçirdim küffârı
Bursa ‘yi da yık tekrar yap
İznik şehrine hor bakma
Sakaıya suyu gibi akma
İzniknıid›i de al bırakma
Her burcuna bir hisar yap
Osman Ertuğrul oğlusun
Oğuz Kayıhan neslisin
Hakkın bir kemter kulusun
İslambol›u aç gülzar yap
(Anonim)

TÜRKÜ
Şu benim mekânım, benim yollarım
Aradım yuvayı, Bursa ‘da buldum
Güzeller çok imiş, eğlendim kaldım
Kokar menevşesi, gülü Bursa ‘nın
Hak’tan m’olur bu yerlerin yapısı
Evliya mekânı, murat kapısı
Aldı beni güzellerin kokusu
Kokar menevşesi, gülü Bursa ‘nın
Hak nazar eylesin Pınarbaşı ‘na
Cevher yağar toprağına taşma
Ulu camilerde kandil başına
Altın fener yanar, mumu Bursa’nın
Karacoğlan der ki insem bağına
Arkamı da verdim Keşiş Dağına
Yüzüm sürdüm ak gerdanın ağına
Kokar menevşesi, gülü Bursa ‘nın
(Karacaoğlan’ın Bursa Güzellemesi)

SOMUNCU BABA
Senden dolu iki cihan
Oldum zuhurundan nihan
Ger bulmayan seni ayan
Ya Rab n’ola halüm benüm
Dilde kanaat olmaya
Züht ile taat olmaya
Senden hidayet olmaya
Ya Rab n’ola halüm benüm
Şol gün ki mizan kurula
Hak kapusunda durula
Halayık od’a sürüle
Ya Rab n’ola halüm benüm
Ağlarım işte zâr ile
Kaldım diriğ ağyar ile
Bitişmedim sen yâr ile
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Ya Rab n’ola halüm benüm
Hamidî’nin gözü yaşı
Doludur dağ ile taşı
Bilmem nidem garip başı
Ya Rab n’ola halüm benüm
(Somuncu Baba’dan bir örnek)

KOŞMA
Gerçek âşıklara sala denildi
Dertli olan gelsin dermanı buldum
Ah ile vah ile cevlan ederken
Canımın içinde cânânı buldum
Akar gözlerimden yaş yerine kan
Çenece göriinmez gözüme cihan
Deryalar nûş edip kanmaz iken can
Aşıklar kandıran ummanı buldum
Âşıklar meydana doğru varırlar
Erenler cem olmuş verir alırlar
Cümle evliyalar divan dururlar
Cevâhir-bahş olan dükkânı buldum
Açılmış dükkânlar kunılmuş
Pazar Canlar mezad olmuş dellalda gezer
Oturmuş ümmetin berâtın yazar
Hak’ka mahbub olan sultânı buldum
Emir sultan der ne hoş pazar imiş
Aşıklar meydan edip gezer imiş
Cümlenin maksudu ol didâr imiş
Hak’ka karşı duran dîvânı buldum
(Emir Sultan)

Aşkın odu ciğerimi
Yakageldi yakagider
Garip başım bu sevdayı
Çekegeldi çekegider
Firkat kâr etti canıma
Gelsin âşıklar yanıma
Aşk zencirin dost boynuma
Takageldi takagider
Bülbül eder zâr ü efgan
Aşk oduna yandı bu can
Benim gönülcüğüm heman
Hak’tan geldi Hak’ka gider
Arifler durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Eşrefoğlu yâr yüzüne
Bakageldi bakagider
(Eşrefoğlu Rûmî)

TERCİ-İ BEND
Getir sâkî şu yâkut-i revanı
Ne yâkut-revân kut-i revanı
Gönül âyinesi ruhun gıdası
Aristo mezhebince rüh-i sânı
Dimağın kuvveti aklın sefası
Mesîhâ milletinin tende canı
Düz ey mutrib nevâ-yı erganunu
Sür ey sâkî şerâb-ı erguvanı
Kayırma zahidi huşgün sözünden
Ki deyu bâde-nûş etmiş fulânı
Ye iş hoş geç ki sultan devridir bu
Şehenşâh Han Süleyman devridir bu.
(AHMEDİ)

GAZEL
Bahar mevsimidir hemdem-i sabâ olalım
Gül ile dost kokusuyla âşinâ olalım
Çü devr-i lâledir ihlâs ile kadeh tutalım
Nitekim nergis olur mest-i bîriyâ olalım
Zamane sırrını ko gönce gibi serbeste
Çemen sefasına gül gibi dil-güşâ olalım
Cihan fütuhum Cem camdır demiş miftah
Gelin mülâzım-ı câm-ı cihannücâ olalım
Behar tevbeye Şeyhî cünun demiş âkil
Bugün muvafakat et erte parsa olalım
(ŞEYHİ)

BURSALI HAŞİMİ
Âkil isen rızk içün gerdûn-i dûna eyme ser
Asiyâb-âsâ )ürü, var ekmeğin taştan çıkar

Yaş yaşamış, gün görmüş olmak üzerine
Cenânî’den:
Kani bir merdüm-i çeşmim gibi demler sürmüş
Şevk-i mihrinle senin yaş yaşamış, gün görmüş

Gözden ırak olanın gönülden de ırak olacağı
üzerine Talip’ten:
Dûr olan gözden, gönülden dûr olur bî-iştibah
Kâkülün gösterme kocunmak nişandır güzel
Yinecek aş buğundan bellidür dirler mesel
(Hâşimî)

Cemâlin sathasm açma rakibe
Önünde kâfirin Kuran yaraşmaz
Yârsız kalmış cihanda aybsız yâr isteyen
(Ahmet Paşa)
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Dehr içinde kangi gün gördük ki akşam olmaya
Görmemek yeydür görüp divâne olmaktan seni
(Cenânî)

Çeşm-i insaf gibi âkile mizan olmaz 
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz
Miyân-ı rast-gûyan-ı muhabbette 
yemin olmaz
Bâki Alem-i fânide ancak marifet baki imiş 
Bâkiyâ baki değilsen gel bekaya talip ol
(Talip)

BURSA
Bir çerçeve
İçerisinde sanki,
Işık, su, renk
Bir ahenk,
Bin pırıltılı kelebek
Gündüzünde, gecesinde..
Burada ışık,
Binlerce âvizenin
Arasından süzülerek;
Derin havuzlara
Dolmuş;
Bir halı gibi
Dokunmuş..
Burada su,
Yeşilini çalmış
Nilüferin,
Her göze
Büyüleyici bir haz vermiş
Serin..
Burada renk,
Çinileşmiş
Her parçası güzelleşmiş.
Allaha uzanan ellerde
Dualarla bütünleşmiş.
(Necdet Evliyagil)

BURSA’DA ZAMAN
Bursa’da bir eski cami avlusu.
Küçük şadırvanda sakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar,
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü.
İçinde gülüyor bana derinden.

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve minarelerin en ilahisi.
Bir zafer müjdesi burada her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sırrını geçmiş zamanın,
Hala bu taslarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle,
Gümüşlü, bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvesi.
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler
Şanlı hikayesi binlerce erin,
Sesi nabzım olmuş hengamelerin
Nakleder yâdını gelen geçene
Bu hayalde uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler.
Gümüş aydınlıkta, serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerin, şiirsitesi.com
Başındayım sanki bir mucizenin.
Su sesi ve kanat şakırtısından
Billur bir avize Bursa’da zaman.
Yeşil türbesini gezdik dün aksam,
Duyduk bir musiki gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kur›an sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini,
Aydınlanmış buldum tebessümünle,
İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son uykumuzu.
Bu hayal içinde... Ve ufkumuzu.
Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevi ahenk.
Bir ilah uykusu olur elbette
Ölüm bir tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyası büyük cedlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin.
(Ahmet Hamdi TANPINAR)
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KADiM ŞEHiR: KUDÜS-2

Prof. Dr. H. AHMET ÖZDEMiR*

1Bir önceki yazımızda değindiğimiz gibi Kudüs 
tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar kadimdir. 
Şehrin tarihini insanlığın ikinci atası, bir başka de-
yişle ikinci Adem kabul edilen Hz. Nuh’a ve onun tu-
fandan sonra dünyayı oğulları arasında taksimine 
değin götürmek mümkün gözükmektedir. Ham’ın 
veya Sam’ın oğullarından Ken’an tarafından ku-
rulduğuna inanılan bu antik kente, eski çağlardan 
itibaren merkeziyle ve çevresiyle birlikte büyük 
kutsiyet  atfedilmiştir. Bu konuda Yahudilik, hıristi-
yanlık ve İslamiyet aynı bakış açısına sahiptir.

Kudüs bölgesi, Hz. İbrahim’in Ur’dan bölgeye 
göç etmesiyle birlikte daha bir önem kazanmıştır. 
Ebü’l-enbiya (Peygamberlerin Atası) olarak anılan 
bu yüce peygamberin ve neslinden gelen daha 
pek çok peygamberin Kudüs ve civarındaki diğer 
kentlerde veya yakın mekanlarda medfun  olması 
bölgenin önemini arttırmıştır.

Kudüs ve civarı, bütün dünya toprakları gibi ta-
rihi dönemler boyunca çok farklı kavimler arasın-
da el değiştirerek bugüne gelmiştir. Yahudiler Filis-
tin’in ezeli ve ebedi yurtları olduğunu ileri sürerler. 
Tarihi veriler ışığında değerlendirildiğinde söz ko-
nusu iddianın tutarsızlığı, burasının asla onların 
ezeli yurdu olmadığı anlaşılacaktır. Ebedi yurdu 
olmadığı, olamayacağı ise yine o oranda apaçık 
bir gerçektir. Çünkü Kudüs bölgesini tarih boyunca 
Hz. Yusuf zamanında olduğu gibi kendi istekleriy-
le veya Buhtunnasr (Nebukadnezzar) yahut Titus 
1  Konya Milletvekili

zamanında olduğu gibi başkalarının zorlamala-
rıyla kaç kez bırakıp gitmişlerdir. 

Kudüs ve civarındaki ikametleri bile her zaman 
mutluluk ve huzur getirmemiştir. Bazı devirlerde 
kendi aralarında bölünmüşler, şehri de bölmüşlerdir. 
Bazı devirlerde ise şehre girmeleri dahi yasaklan-
mış, buna kalkışanlar ölüm cezasına çarptırılmışlar-
dır. Zaman zaman şehrin putlarla doldurulmasına 
engel olamamışlar ve putperestlerle bir arada ya-
şamak mecburiyetinde kalmışlardır.

Hatta bizzat yahudiler, zamanla mabede say-
gısızlık etmeye başlamışlardır. Nitekim Hz. İsa Ku-
düs’e geldiğinde mabedin yahudilerce pazar yeri-
ne çevrilmiş olduğunu görmüş, bunu  engellemeye 
çalışmış ve Ahd-i Atîk’te mabedin bütün milletler 
için dua evi (mabed, ibadetgah) olarak yapıldığını 
(İşaya, 56/7), geçmişte “haydut ini”ne çevrildiği-
ni (Yeremya, 7/11) hatırlatmıştır (Markos, 11/15-17). 
Bu suçlamalar, yahudiler açısından katlanılabilir 
düzeyde olmadığı gibi aynı zamanda ciddi birer 
hakarettir. Ahd-i Cedîd’de mevcut bilgilerden ise 
Hz. Îsâ’nın orada İncil’i öğretmeye çalıştığı, fakat 
yahudi kâhin, yazıcı ve ihtiyarlarının buna karşı 
çıktıkları anlaşılmaktadır (Luka, 20/1-2).

Belki de Kudüs ve civarı uzun zamandır aradığı 
huzur ve mutluluğu ilk kez Müslümanların yöneti-
minde tatma  fırsatı  bulmuştur. Bu sayede hıris-
tiyanlar kendilerince kutsal sayılan mekanları ra-
hatça ve kendilerine sunulan hizmet ve imkanların 
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sağladığı kolaylıklar çerçevesinde ziyaret edebilir 
iken yahudiler de serbestçe inanma, istedikleri 
gibi ibadet etme ve dinen teşkilatlanma hakkına 
sahip olabildiler.

Bunun sebebi hemen herkesin bildiği veya 
onaylayacağı bir husus olsa gerektir. Dinler tari-
hinde önden gelenin bir sonrakini reddetmesi ve 
ona asla saygı duymaması, hatta neredeyse ha-
yat hakkı tanımaması adeta şaşmaz bir kural ha-
lini almıştır. Bu bakımdan yahudiler hıristiyanlara, 
hıristiyanlar müslümanlara kem gözle bakarlar. 
Aynı kural icabı yahudilerin müslümanları benim-
semediklerini söylemeye elbette gerek yoktur.

Halbuki kıdemin her zaman hakkı ve hakikati  
temsil etmediği bir gerçektir. Eski olmak haklı ol-
mak anlamına gelmez. Üstelik sonradan gelenle-
rin öncekilerin yanlışlıklarını tespit ve tashih etme 
özelliği yabana atılamaz.

Meseleye İslam açısından baktığımızda, Al-
lah Teala’nın yahudilerce ve hıristiyanlarca tahrif 
edilen, bozulan, yozlaştırılan, çığırından çıkarılan; 
kısacası “ifsat” edilen ve yüce katında “İslam” ola-
rak adlandırılan “dini” aslına irca ve yeniden sahih 
haliyle insanlığa “vahy etmek” üzere doğrudan 
müdahalesi söz konusudur.

Her ne  kadar yahudi ve hıristiyanlarca şiddet-
le reddedilse de, bugün gerek Tevrat ve türevleri, 
gerek İncillerle alakalı mevcut bilgiler ve bu kitap-
ların muhtevalarına  yönelik eleştiriler, İslam’ın bu 
köklü tezini ciddi anlamda destekler mahiyette-
dir. Konu, bu haliyle elbette başka yazıları ve derin 
çalışmaları hak edecek önemdedir.

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de 
Allah, yahudi ve hıristiyanlarla ilişkiler ve onlara 
yapılacak muamelelerle ilgili geniş hükümler koy-
muştur. Hükümlerin İslamiyetin kök harflerini ve 
bir yerde anlamını oluşturan “silm” gibi daha çok 
“barış/esenlik” içerdiğini özellikle belirtmek gerekir. 
Mekke döneminde iken Hz. Muhammed’in müş-
riklerin/putperestlerin baskı, zulüm ve işkencesin-
den muzdarip müslümanlara hıristiyanların hakim 
olduğu Habeşistan’a hicret etme talimatı vermesi 
Kur’an-ı Kerim’de “ehl-i kitap” olarak anılan züm-
relere bakış açısına dair önemli ipuçlarındadır.

Allah’ın peygamberi Hz. Muhammed, kendi-
sine vahyedilen “dinin” kuralları uyarınca Medi-

ne’ye hicret yıllarından itibaren diğer inançlara ve 
inanç gruplarına karşı son derece geniş bir müsa-
maha ile yaklaşmıştır. Onun için Batı’da yaygınca 
görülen yahudilerin kitleler halinde katledilmesi, 
sürgüne tabi tutulması veya din değiştirmeye zor-
lanması İslam dünyasında görülmemiştir.

Bu çerçevede Müslümanlar Kudüs’ün fethin-
den sonra gerek hıristiyanlara, gerek yahudile-
re nasıl davranacaklarını en ince ayrıntılarına 
kadar biliyorlardı. Dolayısıyla Kudüs ve civarının 
uzun zamandır aradığı huzur ve mutluluğu ilk kez 
Müslümanların yönetiminde bulması doğal karşı-
lanmalıdır. Nitekim söz konusu huzur ve mutluluk, 
Haçlı saldırılarıyla bozulmuştur. Haçlı seferlerinde 
hıristiyan orduları, yolları üzerindeki tüm Yahudi 
yerleşim birimlerini talan ettiler ve Yahudileri kat-
lettiler. Onun için yahudiler Kudüs’ü Haçlılara karşı 
müslümanlarla birlikte savunmuşlardır. İleriki yıl-
larda  yahudiler yüzyıllar boyunca Müslümanların 
adaletini ve insancıl yaklaşımını özlemişlerdir.

Onlar hıristiyanlardan sadece Kudüs’te kötü 
muamele görmemişlerdir. Yedinci yüzyılda çeşitli 
Avrupa krallıklarında yahudilerin zorla vaftiz ol-
maları emri yayınlanmıştı. Endülüs’te Engizisyon 
mahkemelerinde yargılanan, işkence gören, ezi-
len, din değiştirmeye zorlanan yahudilere bu mu-
ameleleri reva görenler yine hıristiyanlardır; onları 
bu zulümden kurtaranlar da müslümanlar… 

Hıristiyanların yahudileri müslümanların be-
şinci kolu olarak görmesindeki temel gerekçe-
leri belki de müslümanlar tarafından böylesine 
iyi muamele görmeleridir. Mesele bu açıdan de-
ğerlendirildiğinde, İslam’ın zuhurundan itibaren 
hıristiyan halk arasındaki hikâyelerde ve kilise 
vaazlarında yahudilerle müslümanların ‘şeytanın 
dostları’ olarak anılması yadırganmayacaktır.

Yirminci asırda yahudilere aynı muameleyi bel-
ki daha kötü biçimde uygulayanlar da hıristiyan-
lardır. Bu konuda hıristiyanların farklı mezheplere 
mensup olmaları sonucu değiştirmemiştir. Nite-
kim 16. yüzyılda Martin Luther önderliğindeki Pro-
testan Reform hareketi de yahudi karşıtlığından 
ödün vermemiştir. Günümüzde yahudileri destek-
leyen hıristiyan grup olarak öne çıkan Evanjelistler 
de Protestanlığın bir alt koludurlar.

Evanjelizm, ilk kez protestan reformu sırasın-
da Martin Luther ve takipçileri için kullanılmıştır. 
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Özellikle Amerika’daki hıristiyan toplumunun tutu-
cu kanadını tanımlamaktadır.

Ne yazık ki mesele çok basit değildir. On do-
kuzuncu yüzyılda Protestanlığın Avrupa, bilhas-
sa Amerika’daki gelişimi çok karmaşıktır. Daha-
sı günümüz Protestanlığında eğilim ve anlayış 
farklılığı neredeyse sınırsız sayıdadır. Yirmi binin 
üzerinde kilise ve cemaatten söz edilmektedir. 
Bu yüzden Protestan teolojisi konusunda ge-
nelleme yapmak güç olduğu gibi net nüfuslarını 
belirlemek de güçtür.

Yine de Protestanlığın, hıristiyan dünyasında 
Katoliklik ve Ortodoksluk’la kıyaslandığında sayıca 
en küçük grubu oluşturduğu söylenebilir. Protestanlık 
alt gruplarından Evanjelistlerin sayısı ise çok daha 
azdır ama etki alanları oldukça geniştir. Amerika iç 
ve dış politikasında, dolayısıyla dünya siyasetinde 
hayli etkilidirler. Güya Hz. İsa’nın yeryüzüne gelişini 
kolaylaştırmak için dünyayı zorla bir kargaşa ve sa-
vaş ortamına sürüklemek istemektedirler.

Evanjelistlere “Siyonist hıristiyanlar” da denil-
mektedir. Onlara göre Tanrı’nın Evanjelikler için 
uhrevi ve Yahudiler için de dünyevi olmak üzere 
iki planı vardır. Öteki dinlere mensup insanlar ise 
Tanrı için önemsizdir.

Bu planlar gereği yahudiler, vaat edilmiş top-
raklara dönüp Büyük İsrail’i kuracak ve dünyaya 
egemen olacaklardır. Evanjelikler ise bu plana 
destek olacaklar ve kendileri için kurtuluş ahirette 
gerçekleşecektir. 

Yalnız burada yahudiler için ciddi bir katliam 
söz konusudur. Çünkü Evanjelistlere göre yeniden 
yeryüzüne inen Hz. İsa›ya bugünkü rakamlarla 
sadece 150 bin kadar yahudi  inanacaktır. Geri 
kalan milyonlarca yahudi ise beklenen Armaged-
don Savaşı’nda yok edilecektir. Evanjelist-yahudi 
ittifakı yine bugünkü rakamlarla yaklaşık 6 milyar 
insanı yenerek yok edecek, savaştan sonra ise İsa, 
krallığını kurarak çoban misali bu 150 bin yahudiyi 
1000 yıl boyunca yönetecektir. Sonra hep birlikte 
cennete gideceklerdir! 

Belki de bu güç dengesini sağlayabilmek için 
bir nükleer, biyolojik savaş sonunda yeryüzünde-
ki insan nüfusunun ¾’ünün yok olacağını, savaşın 

da işte bu aşamadan sonra vuku bulacağını iddia 
etmektedirler. Siyonizmin İslam dünyası ve vaat 
edilmiş topraklar olarak tanımlanan bölgede 
yaşayanlar için nasıl korkunç bir tehdit ve tehlike 
olduğu açıktır. Fakat Evanjelizm de insanlık ve bü-
tün dünya için aynı oranda korkunç bir tehdit ve 
tehlikedir.

Bu arada Siyonizmin planlarının ve gelecek 
tasavvurunun Evanjelistlerle aynı olmadığını 
söylemeye gerek duymuyoruz. Küçük bir araştır-
ma sonucunda onların daha çok siyasi saiklerle 
bu planın ilk aşamasıyla ilgilendikleri söylenebilir. 
Ondan sonrası Evanjelistlerin inançlarının, bek-
lentilerinin tam aksi bir şekilde hatta tahminleri-
nin ötesinde bir acı sonla sonuçlanacaktır. Çünkü 
seçilmiş millet oldukları için öteki insanların zaten 
hiçbir önemi yoktur. Evanjelist olup olmamaları 
hiç fark etmez.

Müslümanların her iki senaryoya bakış açısı ay-
nıdır. Bu yüzden her iki grubun öncelikle ve özellikle 
müslümanları hedef alması şaşırtıcı değildir.

Fakat müslümanların, şu anda olan biteni se-
rinkanlı ve umursamaz bir şekilde seyreden dün-
yanın geri kalan kısmını, özellikle diğer hıristiyan 
mezheplerin mensuplarını uyarmak ve mücade-
lede yanına çekmek gibi ciddi bir görevi vardır. 
Çünkü Evanjelistler dışındaki hıristiyan mezhepler 
oldum olası yahudilik karşıtıdır. 

Elbette İslam’da anti-semitizm yoktur. Özelde 
Ortadoğu, genelde dünya barışını tehdit eden Si-
yonizmle mücadele etmek asıldır. Zaman zaman bir 
takım yahudi ve hıristiyanların mücadeleye destek 
vermesi küçük de olsa bir umut ışığı kabul edilebilir.

Kaldı ki, müslümanların adil yönetim ve karar-
larının hem tarihi rivayetler, hem de hala geçerli 
uygulamalar çerçevesinde nasıl barışçıl bir ortam 
oluşturduğu dillere destandır.

Mesela, hıristiyanlarca Hz. İsa’nın çarmıha ge-
rilmeye giderken geçtiği bütün yolları (makam) 
içeren, dahası naaşının bir süre tutulduğuna yahut 
toprağa verildiğine inanılan Kıyamet veya Kutsal 
Mezar Kilisesi’ndeki katafalkı veyahut mozole-
yi Falih Rıfkı Atay’ın verdiği bilgilere göre Cemal 
Paşa Osmanlı askerine ancak büyük güvenlik ön-
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lemleri altında temizletebilmişti. Çünkü hıristiyan 
mezhepler bu şerefin yalnız kendilerine ait olması-
nı diliyor ve bir başka mezhep mensubunun burayı 
temizlemesine asla izin vermiyorlardı. 

Bugün hala adıgeçen kilisenin kapı anahtarı 
aynı çekincelerle bir müslüman ailenin elindedir 
ve her gün bu ailenin bir ferdi tarafından törenle 
açılıp kapatılmaktadır.

Kıyamet/Kutsal Kabir Kilisesi’nde Hz. İsa’nın 
naaşının tutulduğu veya defnedildiği düşünülen 
yerin üzerindeki mermer yapı 500 yılın ardından 
Ekim 2016’da Osmanlı Sultanı 3. Osman’ın ferma-
nına (1757) uygun olarak açılabilmişti. Zira o te-
bası yahut uluslararası partneri olan hıristiyanları 
huzursuz etmemek amacıyla burada yapılacak 
en ufak değişiklik için tüm hıristiyan mezheplerin 
onayını öngörmüştü. Bu emir “adilane” vasfı sebe-
biyle hala geçerlidir ve bütün hıristiyan mezhep-
lerince tanınmaktadır.

Onun için Kudüs ve Filistin konusunda müslü-
manların devre dışı bırakılacağı her çözüm önerisi 
meseleyi çözümsüzlüğe götürecektir.

Siyonistler yahudileri Süleyman Mabedi’nin ka-
lıntılarını aradıklarına dair iddialarla oyalamakta 
ve göz boyamaktadırlar. Halbuki ilk mâbedin yeri 
konusunda bile farklı görüşler ileri sürülmekte-
dir. Yeri konusundaki tartışmalar bir yana, bu ilk 
mâbedden günümüze belki sonraları tekrar kulla-
nılan bazı taşları dışında bir şey kalmamıştır. Zira 
tarihi dönemler boyunca Mabed tekrar tekrar 
inşa edilmiş, kısacası yenilenmiştir.

Bâbil Hükümdarı II. Buhtunnasr (Nebukadnez-
zar), Kudüs’ü üçüncü işgali sırasında (m.ö. 586), 
şehri tamamen tahrip etmiş, yıkılan mâbedin kapı 
ve duvarlarından söktüğü altın kabartmalarla di-
ğer kıymetli eşyayı şehirden topladığı ganimetler-
le Bâbil’e götürmüştür. Bu şekilde başlayan Bâbil 
esaretinin Bâbil’in Persler tarafından zaptı ile (m.ö. 
539) sona ermesinin ardından Kudüs’e dönen ya-
hudi ileri gelenlerinden Zerubbabel ve arkadaşları 
mâbedi yeniden inşa etmiş (m.ö. 515) ve bu inşaat 
yirmi beş yıl kadar sürmüştür.

Mabedin Pompeus’un (m.ö.63), sonra Cras-
sus’un emrindeki Roma ordularının işgal ve yağ-

malarına uğramasını unutmamak gerekir. Ma-
bed, uzun zaman sonra I. Herod (Büyük Herod) 
tarafından genişletilerek yeniden yapılmıştır. Bu 
inşaat Hz. Îsâ’nın doğumundan 20 yıl kadar önce 
başlamış ve onun zamanında da sürmüştür. Gü-
nümüzde yahudilerin ilk Süleyman Mâbedi’nin bir 
bölümü olduğu düşüncesiyle önünde dua ettikleri 
ağlama duvarı, olsa olsa mâbedin Hz. İsa döne-
minde yenilenen bu çevre duvarının batıya düşen 
kısmının kalıntısı olabilir.

Titus kumandasındaki Roma ordusunun işgali 
sırasında (m.s. 70) hemen hemen tamamen yakı-
lan Kudüs’le birlikte mâbed de yıkılmış, şehir Had-
rien zamanında (117-138) yeniden imar edilirken 
Beytülmakdis’in yerine Jüpiter Capitolinus Tapı-
nağı yapılmıştır.

Kudüs’e ve Mabed’e itibarını iade etmek müs-
lümanlara kısmet olmuştur. Hz. Ömer, Kudüs’ün 
anahtarını teslim aldığında kendisi de bizzat çalı-
şarak Mescid-i Aksâ’nın (Süleyman Mâbedi?) hıris-
tiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan 
yerini temizletip Sahra›nın güneyindeki düzlükte 
cemaate namaz kıldırmış (Taberî, Târî̇, II, 450), 
daha sonra da buraya bir mescid yaptırmıştır.

Müslümanların Mescid-i Aksa’ya yönelik inşa 
ve hizmet çalışmaları Haçlı istilasına kadar yoğun 
bir şekilde devam etmiştir.

Haçlı istilâsının ardından büyük kısmı Templier 
şövalyelerine verilen Mescid-i Aksâ’nın bazı bö-
lümleri ikametgâh ve erzak ambarına dönüştürül-
müştür. Diğer kısımları ise Latin kralları tarafından 
saray olarak kullanılmıştır. Bu dönemde başlanan 
kilise inşaatı tamamlanamamıştır. Selahaddin-i 
Eyyubi devrinde ve sonraki zamanlarda Kudüs’e ve 
Mescid-i Aksa’ya büyük emek verilmiştir. Memlükler 
ve Osmanlılar zamanında da buralara aynı şekilde 
büyük emek verilmiştir.

Kısacası tarih boyunca çok acılar çekmiş, adeta 
kanla sulanmış bu kutsal toprak parçasında barışın 
yolu müslümanlardan geçmektedir. Yukarıda an-
latmaya çalıştığımız üzere müslümanların aradan 
çıkması/çıkarılması halinde bölge/bölgede yaşa-
yanlar ve dünya/insanlık çok büyük bir tehlikeyle ve 
kural tanımaz bir vahşetle karşı karşıya kalacaktır.
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TÜRKiYE’NiN KiMLiK KARTI:
KUBBET’US-iSLAM AHLAT

Prof. DR. iBRAHiM HALiL ORAL*

1Tarihin derinliklerinden binlerce kilometre öte-
den taşlara kazınmış bir söz yükselmektedir: “Ey 
Türk Titre ve kendine dön!” Bengü taşlara kazınmış 
bu sözler zamandan süzülerek Anadolu’ya gelmiş 
ve adeta bir “hatırlatma” işareti olarak Ahlat’ta 
can bulmuştur. Anadolu Türklüğünün tapusu, Or-
hun Yazıtlarının kardeşleri Ahlat Selçuklu Mezarlı-
ğındaki mezar taşlarıdır.

Bu taşlar bin yıl korunarak günümüze gelmiş ve 
adeta bize “bu topraklar sizindir” demiştir. Orhun 
Yazıtları nasıl Türklüğün kaynağını işaret etmek-
teyse, Ahlat mezar taşları bize “Anadolu Türk-İs-
lam beldesidir” demiştir.

Ahlat aynı zamanda sahabelerin de uğruna 
cihat ettiği bir beldedir. Adaletin timsali Hz. Ömer 
hilafeti döneminde bölgeyi feth etmek ve İslam’ı 
yaymak istemiştir. Bu bağlamda Hz. Ömer’in ko-
mutanlarından İyaz bin Ganem’in emrinde olan 
ve  İslam tarihinde önemli yeri olan Halid bin Ve-
lid bölgeye ordularıyla geldi ve Ahlat dahil olan 
bölgeyi fethetti.

Bu fetih de Ahlat’a bir nişane bırakmıştır. Bu ni-
şane Abdurrahman Gazi’dir. Peygamber efendi-
miz Hz. Muhammed (s.a.v)’in sancaktarı Muaz bin 
Cebel’in oğlu Abdurrahman Gazi fetih sırasında 
şehit olmuş ve Ahlat’a defnedilmiştir. Bugün Ab-
durrahman Gazi türbesi Ahlat’a İslam’ın gelişinin 
bir simgesi olarak durmaktadır.
1  İYİ Parti Ankara Milletvekili

Ahlat, Bitlis’ten Van’a doğru giderken, Nemrut 
ve Süphan dağları arasındaki en naif ilçelerinden 
biridir. Anadolu’nun ilk büyük Türk şehri olan Ahlat, 
Türklerin Anadolu’ya giriş kapısıdır. 

Türklere Anadolu’nun kapısını açan savaş ola-
rak nitelenen Malazgirt öncesinde Sultan Alpars-
lan Halep’i karargah yapmış akabinde ise Ahlat 
üzerinden bu kutlu zaferi kazanmıştır. Malazgirt 
Anadolu’nun kapısıysa Ahlat anahtarı olmuştur.

Büyük devletler ve imparatorlukların hakimiye-
ti dışında Ahlat, kendi tarihsel ismi ile özdeşleşen 
Ahlatşahlar hanedanı tarafından uzun süre ada-
let ile yönetilmiştir. Bu hanedanın dışında Ahlat, 
tarıma elverişli toprakları sebebiyle tarih boyunca 
geçmişte Urartulardan gelecekte Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na kadar pek çok devletin göz hapsinde 
olmuştur. 

Ahlat şehrinin en eski sakinlerinden olan Urar-
tular buraya Halads, Ermeniler Şaliat, Süryaniler 
Kelath, Arplar Hılat, İranlılar ve Türkler ise Ahlat 
demişlerdir. 

Emeviler ve Abbasiler döneminde Ahlat şehri 
çeşitli hanedanlar arasındaki güç mücadelesine 
sahne olmuştur. 

Bu güç mücadelesi süresince Ahlat, halifeliğin 
temsilcisi olan bu iki güç tarafından da tamamı 
ile kontrol edilememiştir. Özellikle de Abbasilerin 
çöküş sürecine geçmelerinin ardından ise Ahlat 
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şehri, idarecileri tarafından Bizans krallarına tabi 
olmak zorunda kalmışlardır. 

928 yılında Bizans İmparatoru Romanus Le-
capenus’un doğuya atadığı yöneticisi Kurcuas 
tarafından Ahlat ve Bitlis’i ele geçirerek camilere 
haç koydurmuştur. Bu dönemde Ahlat Bizanslıla-
rın defalarca hücumuna maruz kalsa da, bölgede 
Mervani Devleti’nin kurulmasının ardından biraz 
nefes alabilmiştir. Bu döneme kadar Ahlat’ın hem 
kültürel hem de sosyolojik anlamda pek fazla 
gelişim gösterememiştir. 

Türkler Anadolu’ya geldikleri dönemde, Van 
Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer alan Ahlat hariç 
olmak üzere, Malazgirt, Erciş, Muradiye, Van gibi 
şehirler Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyeti al-
tında bulunmuştur. Bu dönemde Ahlat, Türklerin 
istila yolları üzerinde bulunması hasebiyle askeri 
strateji anlamında jeopolitik konumu bakımından 
büyük önem arz etmekteydi. Bu sebeple Ahlat’ı bir 
askeri üs haline getiren büyük Türk komutanı Al-
parslan, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Ma-
lazgirt’in fethini Ahlat üzerinden akınlar düzenle-
yerek sağlamıştır. 

Malazgirt’in fethinden sonra Alparslan, Ah-
lat’ta hüküm süren Mervani hanedanına dokun-
mamıştır. İbnü’l Ezrak’ın anlatımına göre, Alpars-
lan’ın Ahlat’a valiler tayin ettiği ve ondan sonra 
gelen sultanlarında aynı şekilde hareket ettiğini 
yazmıştır. Mervani hanedanlarının Ahlat üzerin-
deki yönetiminin giderek otoriterleşmesinin ar-
dından Ahlat halkı, Türk emirlerinden olan Sökmen 
El Kutbi’ye haber göndererek; ünlü Türk askeri ku-
mandanını Ahlat’a davet etmiştir. Kutbi’nin, Ah-
lat’a gelmesinin ardından Ahlatşahlar ismini alan 
Türk hanedanı tarafından şehrin yönetilme süreci 
başlamıştır. 

Hânedanın kurucusu Sökmen el-Kutbi, Selçuk-
lu hânedanından Azerbaycan Meliki Kutbüddin 
İsmâil İlarslan’ın Türk asıllı Memlük emîrlerinden 
biri olduğu için el-Kutbî lakabıyla anılmıştır. Ünlü 
Türk komutanının bölgeye gelmesi ile birlikte Ah-
latşahlar Hanedanı yönetimi altında bölge sos-
yolojik ve kültürel olarak büyük bir gelişim sürecine 
girmiştir. 

Ahlatşahlar hanedanı dönemindeki en önem-
li dikkat edilecek unsur Anadolu içlerinde ki ilk 

Ahi yapılanmasının bu şehirde teşkilatlandırılmış 
olmasıdır. Ahilerin, Ahlat’ta temelini attıkları bi-
limsel ve kültürel zemin sayesinde devrin önemli 
sayılacak birçok alimi bu şehirden yetişmiştir. 
Alimliği ile ün salmış şeyh Maksud bin İdris el-Ah-
lati, matematik ve astronomi alanında Mevlana 
Muhyiddin Ahlati, hukuk alanında Muhammed 
bin Ali el-Hilati, tıp alanında Hübel Mühezzibud-
din Ebu’l Hasan el-Bağdadi bu yetişen isimlerden 
sadece birkaçıdır. 

Ahilerin Ahlat’ta gelişmesini sağladığı ana 
meslek ise mimarlık alanı ile ilgilidir. Ahlatşahlar 
hanedanı döneminde Ahlatlı mimarların ünü tüm 
Anadolu’ya yayılmıştır. Özelikle de Selçuklu, Men-
gücüklü ve Saltuklu ülkesinde inşa edilen birçok 
anıtsal yapı, Ahlatlı olan bu mimarlara aittir. 

Ahi teşkilatı ve ahilerin ilişkisine dair bir başka 
dikkat çekici tarihi gerçek ise Ahi Teşkilatının ku-
rucusu sayılan Ahi Evran ile ilgilidir. Ahi Evran Hoy-
lu’dur. Hoy ise o dönemde Ahlatşahlar ülkesine 
bağlı bir şehir statüsündeydi. Bu tarihsel gerçekler 
ışığında şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür: 
‘Ahlat sadece Türklere Anadolu’nun kapısını açan 
Malazgirt’in fethine sebep olmamıştır. Ahlat, Ana-
dolu’nun manevi fethine de ahiler aracılığıyla ve-
sile olmuştur.’  

Ahlat tarihindeki en kötü yıllar Moğol istilası 
döneminde yaşanmıştır. Tüm Anadolu coğrafya-
sında olduğu gibi Moğolların zulmü Ahlat’ın da 
gelişimini olumsuz anlamda etkilemiştir. Bu olum-
suz durumun temel sebebi ise ahilik teşkilatı ile 
doğrudan alakalıdır. Çünkü Moğol istilası döne-
minde Ahilik teşkilatı da zayıfladığından, Ahlat’ın 
bilimsel ve kültürel gelişimi duraklamıştır. Bu süreç 
zarfında Ahlat, Moğol istilasından sığınılacak bir 
şehir haline gelmiştir. Mesela Moğolların zulmün-
den kaçan Kayı boyu gibi Türkmen-Oğuzları Ahlat 
şehri 170 sene boyunca bağrında misafir etmiştir.  

 Moğolların ardından ise, Ahlat’ta, Karakoyunlu 
ve Akkoyunluların iktidar mücadelesi yaşanmıştır. 
Bu kaos sürecinin ardından ise yeni bir güç ola-
rak ortaya çıkan Osmanlı hanedanı döneminde 
Ahlat, Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi 
sırasında Devlet-i Aliyye’nin topraklarına katılmış-
tır. Ancak Osmanlılar Ahlat’ta tam anlamıyla ege-
menliklerini sağlayamamıştır. 
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Bunun sebebi ise dönemin bir başka gücü Sa-
fevi Devleti’nin güttüğü politikalar olmuştur. 

Ahlat, Tanzimat döneminden sonra Van eyale-
tinin Van sancağına, II. Abdülhamid Han devrinde 
ise Bitlis vilayetine bağlanmıştır. 

Ahlat’ın bu zengin tarihsel birikiminin getirisi 
olan birçok kültürel unsuru vardır. Yöre insanının 
tabiriyle “Van Denizi” yani Van Gölü kıyısındaki Ah-
lat bir yandan da önemli bir turizm merkezi olma-
ya açıktır. Tarihi değeri ve Van Gölü’nün şifalı suyu 
bir arada çok daha üst düzey bir turizm merkezi 
olabilecektir. 

Selçuklu mezarlığı dışında Emir Bayındır küm-
beti  dünyada kendisiyle birlikte mimari olarak 
iki örneği olan bir eserdir. Bir diğeri ise Azerbay-
can’ın Gence kentindedir. Azerbaycan - Türkiye 
kardeşliğinin bir nişanesi de budur. Günümüzde 
Azerbaycan iel ilerleyen ilişkilerde Ahlat’ın bu özel-
liği de ön plana çıkarılabilir. Pek çok diğer kümbet 
ve Nemrut krater gölü de görmeye değer yerlerdir. 

Ahlat’a özel jeolojik yapının ürünü olan Ahlat 
taşı, Ahlat bastonu, Harse, Çorti gibi yemekleri ile 
bu şehir çok müstesna bir konumdadır.

Bütün bu tarihi miras Ahlat’ı günümüzde çok 
daha fazla ilgiye ihtiyaç duyan hale taşımıştır. 
Ahlat ülkemizin kültür başkenti olabilecek bir geç-
mişe sahiptir. Bu noktada da siyaset ve bürokrasi 

kurumu ortak bir akılla hareket edebilir. Ahlat özel 
bir statü ile Türkiye’nin kültür ili ve başkenti ilan 
edilebilir. Bir kalkınma hamlesi de bu kapsamda 
yürütülebilir.

Son dönemde Ahlat’a inşa edilen Cumhur-
başkanlığı Köşkü de bu noktada daha etkin kul-
lanılmalıdır. Örneğin Rusya’nın Soçi kenti büyük bir 
şehir olmamasına rağmen hem turizm açısından 
Karadeniz’in önemli bir merkezi hem de içindeki 
Başkanlık Köşkü ile Rusya’nın büyük devlet zirve-
lerinin mekanı olmuştur. Bugün Ahlat da Soçi gibi 
bir merkez olabilir. Dünya liderleri Ahlat’ta misafir 
edilebilir, Ahlat’ın Türk-İslam kimliği ile devletimizin 
kimliği bu liderlere hissettirilebilir. 

Kubbet’üs-İslam Ahlat işte böyle bir kültürel ve 
tarihi arka planın olduğu şehirdir. Bu eşi bulunmaz 
özellikleri ile Ahlat yüz yıllarca onurlu bir kimliği 
bağrında taşınmıştır. Bu kimlik geleceğe ışık tuta-
cak ve Ahlatlıların özlemle bekledikleri bir hedefi 
aydınlatacaktır. Ahlatlılar Cumhuriyetimizin geliş-
mekte olan bir ili olmayı, kültür hayatımızın önemli 
bir noktası olmayı istemektedir. Yüz yıllar öncesin-
den başlayan bu yolculuk Cumhuriyetimizin de 
Ahlat’a vereceği bir paye ile yüzyıllar sonrasına 
taşınacaktır. 
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MÜSLÜMAN DEVLET TASAVVURU:
EMiN BELDE (1)

Prof. Dr. BÜLENT SÖNMEZ

Devlet ve Din

Özü itibarıyla devlet harici bir etken din ise 
dâhili bir etkendir. Dinin kendi inananları ile kendi 
çevresi olmasına karşın devlet bir çok din mensu-
bunun yaşadığı bir ortak yapının adıdır. Devlet bir 
bakıma bir arada yaşama mecburiyetinin sonu-
cudur. Bir arada yaşama mecburiyetinin sonucu 
oluşan devletin belli bir dinsel ya da ideolojik algı 
temelinde yönetilmesi mümkün değildir.

Din , Dünya ve  iktidar

Yönetimi ele geçirme biçimindeki iktidar dai-
ma dünyevileşmeyi de içermektedir. Peygamber 
a.s’ın Abese suresinde uyarılması din’in çağrısı-
nın dünyevi bir çağrı derekesine düşürülme teh-
likesi karşısında ilahi bir tepki olarak anlaşılma-
lıdır.   Şöyle olmuştur: Rasulullah kabile şeflerine 
İslamı anlatmaktadır. Bu sırada bir âmâ ama gelir 
(Ümmü Mektum) Peygamber (anladığımız kada-
rıyla) din’in fiziksel gücü yanına alarak daha bir 
etkin olacağını hesap ettiğinden âmâya pek yüz 
vermez. Kabile şeflerine anlatmayı sürdürür. Bu, 
dinin çağrısının dünyevileşmeye kayış tehlikesini 
barındıran örnek bir durumdur.. Bu noktada ilahi 
el müdahale ederek dinin asli rotasından kayma 
tehlikesi konusunda uyarıda bulunur..

Dinin amacı insanları arıtmak ve onları şahsi-
yet haline getirmektir. Arınmayan insanlar iktidara 
gelseler de (ne adına olursa olsun) siyasi iktidarın 
fiziksel güce dayalı mantığını aşamayacaklardır.

Emin Belde

Peki din’in yaşanmasına engel olunduğu or-
tamlarda Müslümanlar ne yapacaktır.

Müslümanlar dini yaşamak için her dönem 
emin bir beldeye ihtiyaç duymuşlardır. Bu kabaca 
anlaşıldığı biçimiyle bir devlet talebi değildir. Tanrı 
adına ya da belli kutsallar adına yönetme talebi 
de değildir. Çünkü İslamda peygamberler dışında 
hiç kimsenin veya hiçbir zümrenin Tanrı adına ha-
reket etme yetkisi yoktur. Müslüman Allah’ın adıyla 
hareket eder Allah adına değil.

Bu bir iktidar talebi olmaktan çok kendi asli 
kimlik ve kişiliği ile varolma çabasının dışavurumu-
dur.  İbrahim suresinde İbrahim(as) Yüce Allah’tan 
emin bir belde talep eder. Zaten o özellikle yeni 
yetişen nesli despotların dayattıkları keyfi uygu-
lamalardan, her türden baskıdan kurtarmak ve 
yaradana dosdoğru kulluk etmek için hicrete ça-
ğırmaktadır.

“ Hani İbrahim şöyle demişti: ‘Rabbim bu şehri 
güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk et-
mekten uzak tut.’(İbrahim-35)”

İbrahim’in hicreti bir siyasal yönetim talebinden 
çok daha yüce, çok daha derinlerde bir anlayışın 
ürünüdür. İbrahim kendi neslini putlara tapma da-
yatmasından korumak istemektedir. Hz. Muham-
med(a.s) döneminde Habeşistan hicretinin anla-
mı da bu arayışa dayanmaktadır.

Emin belde müminlerin yurt arayışının sem-
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bolüdür. Herhangi bir değer sistemine inan-
maya zorlanmadıkları; Allaha dosdoğru ibadet 
edebilecekleri, canlarını, nesillerini, zihinlerini, 
inançlarını, kazançlarını koruyabilecekleri bir 
mekân arayışıdır. 

Baskıcı-paganist uygulamaların egemen ol-
duğu ortam gayr-i insani bir ortamdır; insan ki-
şiliğini yok eden bir ortamdır. Temelsiz yaşam 
biçimlerinin dayatıldığı bir çevrede insanın ne 
kendisini, ne de yeni nesli sağlam bir anlayış ek-
seninde  yetiştirme ve yaşatma imkânı yoktur. 
Çünkü emin olmayan belde insanın itikadından, 
hayatından, gelecek jenerasyondan emin ola-
madığı; güven içinde bulunmadığı beldedir. Alla-
ha kulluğun engellendiği ya da tek tip bir anlayışın 
kutsal adına dayatıldığı hiçbir belde “emin belde” 
sıfatını taşıyamaz. Çünkü dayatmacı anlayışla 
yönetilen toplumlar güvenliksiz toplumlardır. Bunu 
dünyaya gözatan herkes açık seçik görmektedir. 
İnsanların tamamı (zalimler de dâhil) böyle bir 
beldede hem fiziksel, hem de düşünsel açıdan 
emniyette değildirler. Baskıcı yönetim baskıcılığı 
bir ahlaki anlayış olarak toplumun geneline bu-
laştırabilmektedir. 

Müslüman bu toplumlarda öncelikle hem ken-
dinin hem neslinin inancını koruma noktasında 
emin değildir,  İslam’ı doğru anlama ve yaşama 
noktasında da emin değildir.

Müslüman Devlet Tasavvuru İnsanı Ve İnsanlık 
Değerlerini Merkeze Alır

Müslüman Devlet tasavvuru İslam devleti veya 
Din Devleti değil Emin belde anlayışına dayanır. 
Bu anlayış bozulmuş dinsel algı ile “din adamı” sı-
nıfının hegemonyasını sağlamak için üretilen Tanrı 
devletini amaçlamaz. (çünkü hiç kimse Tanrı adı-
na konuşamaz) Hatta adına “İslam devleti” veya 
“şeriat devleti” denilen yapılanmalar kimi kere 
“emin belde” sıfatını taşımazken Gayrımüslimlerin 
egemen olduğu kimi devletler emin belde sıfatını 
taşıyabilir.

Müslüman Devlet tasavvuru insanı esas alan; 
dini de insanın mutluluk ve huzuru için bir doğru 
yol (sırat-ı müstakim )gören algıya dayanır. Müs-
lümanın devlet tasavvuru yüce Kur’an’ın adını 
koyduğu ‘Emin Belde’ dir. Irk, sınıf, cemaat, din, 
aşiret v.b.g devleti değildir.

Allah’ın bir devleti olacaksa bu bizim (insan-
ların) devletimizdir. Bu devleti biz; yani insanlar 
yönetecektir. Burada bütün bir insanlık tarihinden 
gelen temel ilahi ilkeler her zaman belirleyici ola-
caktır. Bugün dünya yüzünde ana hatları açısın-
dan ilahi kaynağa dayanmayan hiçbir hukuk sis-
temi yoktur. Hukukun kendisi zaten ilahidir.

Dilimizde kullandığımız kimi ifadeler de Allah ile 
insan ilişkisini ele vermektedir.  Allah’ın evi (mes-
cidler) bizim evimizdir. Bu evde biz toplanırız ve 
Yaradanı hissederek birbirimizle kenetleniriz. “Al-
lah’ın ikramı” bizim ikramımızdır. “Allah’ın devleti” 
de bizim devletimizdir.

Bu yüzden bir yönüyle Hristiyan ”Tanrı devleti” 
tasavvurunu çağrıştıran  “İslam devleti” ifadesinin 
Kuranda herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. 
Müslüman devlet tasavvuru emin belde anlayışı-
na dayanmaktadır.  Can, mal ve namusun korun-
duğu insanların belli bir inanç ve değer sistemine 
bağlanmaya  zorlanmadığı her devlet Müslüma-
nın sahipleneceği bir devlettir.

Aslında Tanrı Devleti kavramının bile Hristi-
yanların uzun dönemler maruz kaldığı zulümlerin 
sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Egemen sistem 
tarafından inançları yüzünden öldürülen işkence-
ye uğrayan Hıristiyanlar yüzyıllar boyu mülteci ha-
yatı yaşamak zorunda kalmışlardır. Bu durumun 
Hıristiyan teolojisi içinde, yönetimi ele geçirerek 
rahatlama anlayışının oluşmasını getirmiş olduğu 
söylenebilir..

İslam dünyasında da İslamcı anlayışın 
sahiplendiği İslam devleti söyleminin özellikle 1. 
dünya harbinden sonra büyük bir imparatorluk 
kaybetmemizle alakalı olduğu düşünülmelidir.    
Hilafetin ihyası yoluyla Müslüman dünyayı birara-
ya getirme gibi bir anlayışa yaslanan bu söylem 
beraberinde çok ciddi totaliter anlayışların vücud 
bulmasına zemin hazırlamıştır.. Yenilgi duygusu 
daima, elde etme, kazanma ve intikam duygu-
larını besler. Bu da  sağlıklı düşünmenin önündeki 
en büyük engeldir.  Yenilginin sadece siyasal erki 
kaybetme olduğunu zannetmek başlıbaşına bir 
problemdir..

Oysa Müslüman dünyanın yenilgisi yönetim er-
kini ele geçirmekten çok daha ötedir.
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GENÇ DOSTU ŞEHiR:
BURSA

ALiNUR AKTAŞ*

1Bursa’mızın şu anki nüfusu 3.101.833, bu nüfu-
sun 2.070.000’i 45 yaşın altında, yani çok genç bir 
nüfusumuz var. Bu da şehrimizin bugünü ve yarını 
için büyük bir avantaj sağlıyor.

Biz göreve geldiğimiz günden bu yana “Genç-
lerimiz için ne yapabiliriz?” noktasında araştır-
malar yaptık, yoğun mesailer harcadık. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi olarak bu doğrultuda gençlik 
modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştirdik.

Öncelikle gençliğe vermiş olduğumuz 
önemin somut göstergesi olarak Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı kurarak, gençlerle 
sürekli ve kurumsal iletişim içerisinde olduğumuz 
bir yönetim modelini ortaya koyduk. Bu doğrultu-
da Gençlik Şûrası yaparak gençleri dinleyip ken-
dilerinin beklentilerine ve görüşlerine göre bir yol 
haritası çıkarmayı amaçladık. 

Gençlerimizi kendi aralarında belli yaş grupla-
rına ayırarak her yaş grubu için ayrı odak çalışma-
ları yaptık. Alt yaş grupları, lise gençliği, üniversite 
gençliği ve çalışan gençlik için ayrı iletişim model-
leri geliştirmeye gayret gösterdik.

Gençlik Merkezleri’miz başta olmak üzere farklı 
merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel et-
kinliklerden kurslara kadar birçok alanda faaliyet 
düzenliyoruz. Önce Görükle Gençlik Merkezi’mizi 
gençlerimizin hizmetine sunduk, ardından Hüs-
nü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi’ni hizmete 
1 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

açtık. Geçtiğimiz günlerde merhum Muhsin Ya-
zıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz bir Gençlik Merke-
zi’nin daha açılışını gerçekleştirerek gençlerimizin 
istifadesine sunduk. Gençlik Merkezleri’mizin yanı 
sıra Yıldırım ve Görükle Millet Kıraathaneleri’miz de 
gençlerimizin yararlandığı yerler. 

Gençlik Merkezleri ve Millet Kıraathaneleri’miz-
de gençlerimiz ders çalışabiliyor, ücretsiz internet 
imkânından ve kütüphanelerimizden faydala-
nabiliyor. Karacaali Deniz Kampı, Kestel Alaçam 
İzcilik Kampı ve Keles Kocayayla Doğa Kampı ile 
gençlerimizin ve öğrencilerimizin yaz tatillerinde 
nitelikli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz.

Gençlerimize yönelik sportif faaliyetlere de 
önem veriyoruz. Büyükşehir okul spor etkinliklerinin 
yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok spor faaliye-
tine de destek veriyoruz. 

Gençlerimiz için Türkiye’nin en kapsamlı e-spor 
turnuvalarından birini de Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi olarak düzenledik. Spora ilgi duyan gençleri-
miz için şehrimize yeni spor alanları kazandırıyor, 
mevcut tesislerimizi yeniliyoruz.

Çağın şartlarını düşünerek sosyal ve dijital 
medya mecralarını da ihmâl etmiyoruz. Bu 
alanlarda da gençlerimizi besleyecek ve doğru 
yönlendirecek projeler ürettik ve üretiyoruz. Vlog-
ger Akademi, Vlogger Workshop, Yazılım Geliştir-
me gibi önemli faaliyetlerle yeni neslin ihtiyaçla-
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rına yönelik çalışmalar yaptık. Ayrıca bu alanda 
yeni çalışmalarımız da olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak başlattı-
ğımız Mahalle Gönüllüleri hareketiyle, gençlerin; 
evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, 
zabıta, Bursa’yı güzelleştirme, temizlik faaliyetle-
ri, akademik danışmanlık, sosyal hizmetler, sokak 
hayvanları bakımı gibi farklı konularda gönüllü 
olabilmesine imkân sağlıyoruz. Mesela erzak 
dağıtımı, sokak hayvanlarının beslenmesi, sınava 
hazırlanan gençlere yönelik soru kitapçığı dağı-
tımı, yaşlıların evlerinde ziyaret edilmesi, eğitim 
kurumlarının boyanması, ibadethanelerimizin te-
mizlenmesi gibi birçok alanda gönüllülerimiz faa-
liyet gösteriyor. Şu an Mahalle Gönüllüsü sayımız 
ise 1.600’ü aşmış durumda.

Kısacası biz, Büyükşehir Belediyesi olarak; bütün 
birimlerimizle gençlerimizin yanında olmaya, 
onların geleceğine katkı sunmaya çalışıyoruz. 
Gençlikle ilgili bütün çalışmaları Bursa Büyükşehir 
Gençlik Kulübü çatısı altında gerçekleştiriyoruz.

Mesela Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil 
Uygulaması’nı indiren yaklaşık 55 bin genç karde-
şimiz, operatör fark etmeksizin 4 gb ücretsiz inter-
net paketine sahip oluyor. Bunun yanı sıra gençle-
rimiz onlarca markadan sürekli olarak avantajlar 
kazanıyor.

Gençlerimiz; giyim, kitap, kırtasiye, market, 
kafe, eğitim, müzik, eğlence gibi alanlarda an-
laşmalı olduğumuz yerlerden indirimli alışveriş 
yapabiliyorlar. Ayrıca Teleferik’ten 1 bilet alana 
1 bileti de gençlerimize biz hediye ediyoruz. Yine 
BUDO’dan 3 bilet alınca 1 bileti ücretsiz elde ede-
biliyorlar. Ayda bir kez ücretsiz otopark kullanım 
hakkından yararlanabiliyorlar. BURFAŞ tesisleri-
mizde de kasada %15 indirim yapılıyor. Tabii ayrı-
calıklar ve avantajlar bunlarla sınırlı değil, her gün 
aramıza yeni markalar dâhil oluyor. 15-29 yaş ara-
sı, Bursa’da ikamet eden bütün gençlerimiz uygu-
lamadan yararlanabiliyor. 

Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü’nde yaptığı-
mız gençlik çalışmalarının, etkinliklerin ve genç-
lerimizin kazanacağı benzersiz ayrıcalıkların yanı 
sıra aslında işin en önemli kısımlarından biri de 
genç arkadaşlarımın, şehirle ilgili yapılacak çalış-
malar noktasında ne düşündüğü, neyi arzu ettiği 
ve bizden neler beklediği...

Bursa’mızla ilgili gerçekleştireceğimiz faali-
yet ve projelerimizi yine bu uygulama üzerinden 
gençlerimize soruyoruz, onların fikirlerini önemsi-
yoruz, kararlarımızı bu şekilde alıyoruz. 

Gençlerimizin düşünceleri bizim için çok de-
ğerli ve önemli. Yani bu projeyle genç kardeşleri-
mizi yönetimin içine dâhil etmiş oluyoruz. Ayrıca 
bunların yanı sıra, bu platformdan, çalışma hayatı 
öncesindeki staj imkânlarından da haberdar ol-
malarını sağlıyoruz.

Bu uygulama sayesinde Büyükşehir’e ait Genç-
lik Merkezleri’mize, Millet Kıraathaneleri’mize, 
kütüphanelerimize, havuzlara, halı sahalara, spor 
tesislerine rahatlıkla erişebiliyorlar.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Genç 
Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Ankara’da yapıldı. Kongrede, Genç Dostu Şehirler 
Fikir ve Proje Yarışması’na katılan belediyelerden 
dereceye giren 22 belediyeye ödülleri verildi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak biz de gençleri mer-
keze alan projelerimiz başta olmak üzere Bursa 
Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamamızla “Genç 
Dostu Şehir Ödülü”ne layık görüldük. Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden 
ödülü almak nasip oldu.

Şehrimize ve ülkemize dair mesuliyet hissimiz 
ve sevdamız doğrultusunda; yarınlarımızı inşa 
edecek gençlerimizin eğitimli, kültürlü, sağlıklı ve 
donanımlı olmaları için canla başla çalışmaya 
devam edeceğiz.
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iKLiM DOSTU ŞEHiR

YÜCEL YILMAZ*

1Küresel iklim değişikliği; gezegenimizin ve in-
sanlığın geleceği açısından acil önlem alınma-
sı gereken en kritik meselelerin başında geliyor. 
Dünya; sanayileşme ve hızla gelişen kentleşmenin 
bir sonucu olarak etkilerini günden güne daha 
fazla hisseder hale geldiğimiz iklim değişikliğiyle 
orta ve uzun vadeli mücadele planları üzerine yo-
ğunlaşıyor.

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim 
değişikliğiyle mücadele noktasındaki adımları 
kararlılıkla atan Türkiye; bu konuda ülkelerin or-
tak hareket etmesini hedefleyen, küresel yüzey 
sıcaklığındaki ortalama artışı 2 derece ile sınır-
landırmayı mümkünse 1,5 derecenin altında tut-
mayı ve bu doğrultuda yüzyılın ortasına kadar 
sera gazı emisyonlarının sıfırlanması için ülkelerin 
ortak çalışmasını teşvik eden Paris İklim Anlaşma-
sını onaylayarak yepyeni bir döneme girdi. 2053 
yılında sıfır emisyon hedefi ortaya koyan Türkiye; 
yapısal değişimde ilk adımı atarak Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı olarak değiştirdi, İklim Değişikliği 
ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği 
Başkanlığı’nı kurdu. Uzun yıllardır enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerji gibi konularda büyük ilerleme-
ler kaydeden ülkemiz, attığı bu adımlarla birlikte 
küresel mücadelenin en önemli aktörlerinden bi-
risi haline gelecektir.

1  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

İklim krizini yönetmek ve etkilerini hafifletmek 
için acil olarak küresel bir hareketin başlatılması 
gerekiyor. Ancak şunu da göz ardı etmemek 
gerekiyor; küresel iklim değişikliğine neden olan 
sera gazı salınımlarının yüzde 75’inden sorumlu 
olan ayrıca krizin olumsuz etkilerini en çok hisseden 
yerleşim yerlerinin başında şehirler geliyor. Bu 
nedenle şehirlerin, krizle mücadele kapsamında 
yürütülen uyum ve iyileştirme çalışmalarının 
merkezinde yer alması gerekiyor.

Çağımızın en önemli gündemi olan küresel 
iklim değişikliği ile mücadelede; son zamanlarda 
azaltım ve uyum politikaları çalışmalarında ye-
rel yönetimler tüm dünyada önemli rol üstleniyor. 
Kentlerde iklim değişikliği kaynaklı risklerin başın-
da gelen kuraklık, aşırı yağışlar, seller, toprak kay-
maları, su kıtlığı, hava kirliliği ve yangınlar artma 
eğilimindedir. 

Dahası, iklim değişikliğinin altyapı sistemleri, 
kamu hizmetleri, yapılı çevre ve ekosistem hizmet-
leri üzerinde büyük etkilere sebebiyet vermesi bek-
lenmektedir. Küresel anlamda atmosferde oluşan 
iklim değişikliğinden kaynaklı etkilerin tümü yerkü-
renin her yerinde farklı şiddette yaşanacağından 
dolayı küresel iklim değişikliği uyum politikasının 
başarılı olabilmesi için kentsel alanda eyleme 
geçmek zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda 
günümüzde küresel iklim değişikliği sorununa karşı 
yerel yönetimler ne yapıyor ve neler yapabilir gibi 
sorular güncellik kazanmıştır.
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize 
düşen sorumlulukları gerektiği şekilde yerine geti-
rip iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’de öncü 
şehirlerden biri olma gayreti içerisindeyiz. Proje ve 
yatırımlarımızda insan ve çevre faktörünü önce-
liklerimiz arasına alıyor, akıllı şehircilik uygulama-
larını çalışmalarımızın merkezine koyarak insana 
ve doğaya saygılı bir şehir tasarlıyoruz. Yaşamayı 
arzu ettiğimiz dünya ve kurmuş olduğumuz gele-
cek hayali; şehrimizi inşa etme ve iklim kriziyle mü-
cadele noktasında en büyük yol haritamız.

Bu doğrultuda göreve gelmemizin hemen ar-
dından Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı’nı 
hazırlamak için başladığımız çalışmalarda sona 
yaklaştık. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
alanında attığımız adımlarla fosil yakıt kullanımını 
en aza indirmeye; sürdürülebilir ve çevreci bir katı 
atık yönetimi ile de hava, su, toprak kirliliğini en-
gellemeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda özellikle 
jeotermal enerji ve güneş enerjisi üzerinde duru-
yoruz. Kapalı pazaryerlerinin çatılarına kurmuş 
olduğumuz güneş panelleriyle elektrik üretiyoruz. 
Jeotermal kaynaklar açısından oldukça zengin 
olan şehrimizin bu potansiyelini ısınma ve tarımda 
kullanıyoruz.

2019 yılında devreye aldığımız Katı Atık Elektrik 
Üretim Tesisi ile ortalama 420 bin ton çöpü işle-
yerek 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. 
Tesis sayesinde yılda yaklaşık 12 milyon metreküp 
metan gazının da atmosfere salınımını engelliyo-
ruz. Geçmişte vahşi depolama yapılan alanların 
rehabilitasyonunu yapıyoruz. Böylelikle iklim de-
ğişikliğine sebep olan gazların oluşmasının önüne 
geçiyor, yer altı ve yer üstü sularımızın da kirlen-
mesini önlüyoruz. 

Denizlerimizin ve su kaynaklarımızın kirlenme-

sinin önüne geçecek adımları atıyor, kirliliğin ol-
duğu su kaynaklarında kapsamlı temizlik ve ıslah 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Var olan su kaynak-
larının kirletilmemesi ve daha verimli kullanılması 
için büyük önem taşıyan atık su arıtma tesislerinin 
sayısını, kapasitesini ve niteliğini artırıyoruz. Kent 
ulaşımında kullanılan toplu taşıma araçlarımızı 
doğaya dost araçlarla değiştiriyor, yaya ve bisik-
let ulaşımına öncelik veriyoruz. Kent içerisindeki 
yeşil alanları koruyor, şehir sakinlerinin nefes ala-
bilecekleri yeni yeşil alanlar inşa ederek kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını artırıyoruz.

Şehrimizin altyapısını iklim hareketlerini dikkate 
alarak yeniliyor, arazilerimizde rehabilitasyon 
ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca 
Marmara, Ekinlik ve Avşa adalarımızı kapsayacak 
ve Türkiye’de bir ilk olacak “Atıksız Ada” projesini 
hayata geçirmek için gün sayıyoruz. Bir taraftan 
iklim değişikliğinin olası sonuçlarını engellemek ya 
da en aza indirmek için gereken adımları atarken 
diğer yandan da şehrimizi her türlü afet, yardım, 
arama-kurtarma çalışmasına hazır hale getiren 
Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi’mizi kurduk.

İnsan hayatına teknolojiyle değer katan, 
yaşam kalitesini artıran, ekosisteme ve doğal 
kaynaklara saygılı akıllı kent uygulamalarını 
şehrimiz ölçeğinde yeniden tasarlıyoruz. Balıkesir’i 
iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir haline 
getirmek adına tüm bu çalışmaları yaparken sivil 
girişimlerin ve kent sakinlerinin mücadele sürecine 
aktif olarak katılımlarını önemsiyor, bunun için 
gereken tüm platformları oluşturuyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki geleceğe emanet edeceğimiz en 
önemli şey yarını dününden daha güzel, daha 
kaliteli bir doğa.
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ANILAR-III

AHMET SORGUN*

1TURSKA DELEGASYA! TURSKA DELEGASYA!

Bazı toplumlar vardır, birbirini farklı bir şekilde 
severler. Bazı kişiler de öyle. Bu sevginin sebebi-
ni çoğu zaman tam izah edemezsiniz. Belki de 
kökleri çok derinlerdedir. Türkiye-Pakistan, Türki-
ye-Bosna halkları arasındaki sevgi ve ilgi bunun 
en güzel örnekleridir. Aliya İzzetbegoviç‘i de Türk 
halkı bir ayrı sever. Hele hele Konyalılar, Bosna‘yı ve 
Aliya’yı çok özel bir yere koyarlar. Bunun izah edile-
bilir ve anlaşılabilir sebepleri de mevcut. Boşnaklar 
ve birçok Balkan Müslümanları kendilerini Konyalı 
sayarlar. 15. yüzyılda ataları Konya bölgesinden 
oralara gitmiş. Konjik (Konyacık), Konji Vakuf gibi 
şehir adları bunun en canlı delili. 

Aliya, ümmetin gözünde bir kahraman. Çağdaş 
bir düşünce ve eylem adamı. Doğuyu da batıyı da 
tanıyan bir mütefekkir. Bir devlet adamı. Kendisine 
Bilge Kral deniyor, ama o asla bir kraliyet ifadesi ile 
birlikte anılmamalı diye düşünüyorum. O olsa olsa 
Bilge Başkan diye anılabilir.

Hapishane yılları, çileli bir ömür, üç yılı aşan 
savaş süreci ve barış görüşmeleri Aliya’yı bir hayli 
yormuştu.

Birçok ülke kendisini davet etmiş olmasına 
rağmen, hiçbir davete olumlu cevap veremiyor-
du. Sağlığı da bir hayli bozulmuştu. Konya olarak 
biz de kendilerini davet etmiştik. Bütün davetleri 
geri çeviren Aliya bize müspet cevap vermişti. Bir 
1  AK Parti Konya Milletvekili

süre sonra da Konya’ya geldi. Kendisini, şehir çok 
büyük ilgiyle karşıladı. Yüzüncü Yıl Spor Salonu’nu 
hıncahınç dolduran halka, bir konuşma yaptı. Pek 
çok kimse; bir siyasetçi, bir komutan, bir kahraman 
edasıyla ateşli bir hitabet, hamasi bir nutuk bek-
liyordu. O öyle yapmadı. Dünya ve Müslümanlar 
üzerine derin tahliller yaptı. Goethe’nin, Mevla-
na’nın düşüncelerinden nasıl etkilendiğini anlattı. 
Deyim yerindeyse O’nu tanıyanlar umduğunu bul-
du, tanımayanlar hayal kırıklığına uğradı.

Konya ziyareti, onun son yurtdışı ziyaretiydi. 
Olumsuz sağlık şartlarına rağmen sadece Kon-
ya’yı tercih etmesi elbette boşuna değildi: Savaş 
yıllarında, Konya ile Bosna arasında adeta bir yar-
dım köprüsü kurulmuş, halk adeta Bosna ile ya-
tar kalkar olmuştu. Halkın bu derece ilgisi birilerini 
rahatsız etmiş, yapılan yardımların yerine ulaşıp 
ulaşmadığı konusunda bilinçli olarak karalama 
kampanyaları yapılmış, benim de içinde bulundu-
ğum tertip heyeti hakkında dava bile açılmıştı. Bu 
durumu Aliya da çok iyi biliyordu.

19 Ekim 2003 günü Aliya’nın vefat haberi İslam 
dünyasında adeta bir şok tesiri yaptı. Kendimizi 
adeta birinci derece yakınımızı kaybetmiş gibi his-
settik. Türkiye’den sanıyorum iki-üç uçakla cena-
zeye iştirak ettik. İfade edildiğine göre cenazeye 
yerli yabancı beş yüz bin kişi katılmış. O gün Sara-
yova’da bardaktan boşanırcasına bir yağmur var-
dı gün boyu. Adeta gök delinmişti. Cenaze namazı 
sanki bir şemsiye tarlası gibiydi. Bir devlet töreni 
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ve anıt mezar istememişti. Şehitlerin arasına def-
nedilmeyi vasiyet etmişti. Yüzbinler, namaz son-
rası Kovaçi Şehitliği’ne defin için akın etmişti. Yer 
gök insan seliydi. Mezarlığın çevresi asker ve polis 
kordonuyla çevrilmişti. Kimse yaklaştırılmıyordu. 
Ama biz yaklaşabilmeyi arzuluyorduk. Önümüzde 
Konya’da okuyan öğrencilerden Sanel, Recep, İz-
zet. Biz arkalarında Ercan, Faik, Faruk, ben yaklaş-
maya çalışıyoruz.

Önümüzdekiler “Turska delegasya! Turska de-
legasya!” (Türk delegasyonu, Türk delegasyonu) 
diyor, bütün kalabalık bize yol açıyordu. Aynı ifade-
lerle asker ve polis bariyerleri de bir bir açılıyordu. 
Artık mezarlığın içindeydik. Defin mahalline iyice 
yaklaşmıştık. Bizden ve defin görevlilerinden 
başka kimse yoktu. Defin işlemleri tamamlanıp 
sıra mezara toprak atmaya gelmişti. Yağmur da 
olanca şiddetiyle yağmaya devam ediyordu. “Bizi 
buraya kadar getiren Allah, toprak atmayı da na-
sip eder” deyip şemsiyemi bir arkadaşa verdim 
ve birkaç kürek toprak attım. Sonra sırayla diğer 
arkadaşlarımız da aynısını yaptı. Rabbim gani 
gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

Benim için Aliya ve o gün, hep hatıramda özel 
bir yere sahip. Yağmurluk ve şemsiyeye rağmen 
Allah’ın rahmetiyle sırılsıklam olmuştuk. Ayrıca Ali-
ya 1925 doğumlu ve 19 Ekim günü vefat etmişti. 
Babam da 1925 doğumlu ve 19 Ekim günü vefat 
etmişti.

Ne tevafuk. 

Bir kere daha gördük ki; Türkiye Türkiye’den bü-
yüktür.

TURSKA DELEGASYA! TURSKA DELEGASYA!

VEFA’NIN VEFALILARI

İstanbul’daki dört yıllık hukuk öğrenciliğim 
sürecinde, İlim Yayma Cemiyeti Vefa Yurdunda 
kaldım. Yurt hukuk, iktisat, edebiyat öğrencileri 
için idealdi. Zira hem mezkûr fakültelere yakın 
hem mazbut, temiz güvenli idi. Okula yürüyerek 
gidilip gelinebilecek bir mesafedeydi. 

Yurtta neredeyse ülkenin her tarafından, her 
fakülteden öğrenci vardı. Birkaç tane de yurtdı-
şından öğrenci olduğunu hatırlıyorum. Genellikle 

Anadolu’nun gariban çocukları için bu yurt, hem 
ekonomik olarak hem de sosyal olarak bir sığınak, 
bir barınak gibiydi. 

Biraz ihtiyacı olan, biraz da girişimci olan öğ-
renciler, yurttaki talebelerin ihtiyaç duyduğu; ço-
rap, gömlek, pantolon, ayakkabı, kitap gibi mal-
zemeleri getirip satarlardı. Zaman zaman ben de 
benzer malzemelerden toptancılardan alıp, yur-
dumuzda sattım. 

Yurdun girişindeki holde, cam kenarında 2-3 
tane boş masa olur. Satılacak malzemeler yan 
yana dizilir, önlerine de birer kâğıt kutu konur, üze-
rine; çorap parası, gömlek parası, ayakkabı para-
sı… diye yazılır. 

Satıcı öğrenciler de diğer öğrenciler gibi okul-
larına giderler. Kimse malzemelerin başında bek-
lemezdi. Her cins malzemenin fiyatı bir kâğıda iliş-
tirilirdi. Kimin neye ihtiyacı varsa onu alır, parasını 
ilgili karton kutuya koyar giderdi. Akşam olunca da 
kim ne satıyorsa o kutudaki paraları alırdı. Hangi 
malzemeden ne kadar alınmışsa, ilgili kutuda da o 
kadar para olurdu.

Hiç kimsenin aklına bile gelmezdi, bir tanecik 
olsun malzemeyi alıp, para bırakmamak. Bazen 
akşam parayı saydığında, alınan malzemelerin 
karşılığı kadar olmadığı, 1-2 eksik olduğu görülür, 
az sonra bir öğrenci çıkar gelir:

-Şunu almıştım, bozuk param yoktu. Şu parayı 
alır mısın, deyiverir ve böylece eksik tamamlanırdı. 

Vefa yurdunda kaldığım dört yıllık süre içinde, 
dolabımda hiç kilit kullanmadım. Bir iğnem dahi 
eksilmedi. Bütün bunları asrı saadette değil, 20. 
yüzyılın son çeyreğinde yaşadım. Üstelik toplum-
da can ve mal güvenliğinin kalmadığı 80 ihtilalinin 
öncesinde. 

Vefa İlim Yayma Yurdu, kendi inanç değerleri-
miz etrafında, gençliğin inşasında bir mektep gö-
revi görmüştür yıllarca. Vefa’nın sadece bir semt 
adı olmadığını; bir duruş, bir ahlak, bir erdem ol-
duğunu aynel yakin müşahede ettim. 

İyi ki varsınız Vefa’nın vefalıları!
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ŞEHiR ve GÜVENLiK BAĞLAMINDA
ÖZEL HUKUK iLiŞKiLERiNE YANSIMIŞ

TEMEL HAKLARIN HUKUKi GÜVENLiK BOYUTU

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER*

1I. GİRİŞ

Şehir ve güvenlik kavramlarını yan yana 
getirdiğimizde kısaca huzurlu, sağlıklı, mutlu ve 
güvenli bir şekilde hayatın var olduğu şehir akla 
gelir. Şehirde güvenli hayatın olması için, huzuru 
ve güveni bozan engellerin bulunmaması veya 
varsa da tüm engellerin kaldırılması da gerekir. 
Dergimizin bu ayki sayısı şehir ve güvenlik olduğu 
için, aslında ülkemizin tamamını ilgilendiren 
hususlar aynı zamanda toplumu oluşturan şehirler 
bakımından da geçerli olacaktır. Dolayısıyla, 
günlük hayatımızda, canımıza veya malımıza 
yönelecek suç şeklindeki fiiller ve cezaları, 
sağlığımızı etkileyen hastalıklar ve çareleri, 
ekonomik geleceğimizi etkileyen işsizlik, yoksulluk 
ve ekonomik krizleri, hukuki ilişkilerimizi etkileyen 
her türlü uygulamaları ve ihlalleri güvenlik kavramı 
içinde değerlendirmek gerekir.  Ancak biz tüm 
bunlar içinde güvenlik kavramına hukuki güvenlik 
penceresinden bakıp, özelikle temel hakların 
özel hukuka yansıdığı bazı hukuki ilişkilerdeki 
görünümünü değerlendireceğiz.

Hukuki güvenlik, ağırlıklı olarak kamu hukuku 
bilim dalları içinde anayasa hukuku, idare hukuku, 
devletler umumi hukuku ve ceza hukukunu 
ilgilendirmektedir. Hukuki güvenlik kavramı da asıl 
kamu hukuku akademisyenlerince ele alınmakta 
ve açıklanmaktadır. Bununla birlikte konuya temel 
hakların özel hukuktaki uygulamaları açısından da 
bakılmasında yarar vardır. Çünkü şehir güvenliği, 
1  SDÜ. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

kısaca şehir halkının her alanda kendini güvende 
hissetmesiyse, özel hukuk ilişkilerinin geleceği de 
hukuki güvenliğin bir parçası olacaktır. 

Temel hakların özel hukuka yansımaları birçok 
hukuki ilişkide değerlendirmek mümkündür. Ancak 
biz, özellikle son yıllarda çok gündeme getirilen, 
tartışma konusu yapılan ve güvenlik sorunu 
oluşturabilecek halleri kısaca değerlendireceğiz. 
Mülkiyet hakkının korunması bu bağlamda 
yabancıların mülk edinimi, bilim ve sanatsal 
faaliyetler ile bunların kitlesel iletişim araçları 
kullanarak yapılması, dernek, vakıf ve sendika gibi 
sivil toplum kuruluşları faaliyetleri, çalışma hakkı ve 
kullanımı gibi konular ile toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkı şeklinde alt başlıklarda kısaca ele alacağız. 

II. HUKUK DEVLETİ İLKESİ İÇİNDE HUKUKİ 
GÜVENLİK KAVRAMI

  Anayasamızın 2. Maddesinde Cumhuriyetin 
temel ilkelerinden biri olan, “hukuk devleti” ilkesi 
yer almaktadır. Hukuk devleti ilkesi, hukuki güven 
ortamının sağlandığı devlet (TANÖR/YÜZBAŞIOĞLU, 
2015, 106) anlamında, özellikle Anayasa Mahkemesi 
kararlarında istikrar kazanmış şekliyle; “eylem ve 
işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, 
bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her 
alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 
geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve 
tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün 
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kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine 
açık olan devlettir” (AYM.18.01.2017 T, 2016/136 
E., 2017/ 9 K.) şeklinde tanımlanmaktadır. Tarihte 
polis devleti kavramının zıddı olarak yerleşen hukuk 
devleti, çağdaş bir demokratik uygarlık aşamasıdır 
(ÖZBUDUN, 2017, 126). Bu ilkenin alt bileşenlerinde, 
yargı denetimi, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma, 
makul sürede yargılanma, normlar hiyerarşisi gibi 
kavramlar yer bulmaktadır. 

Tüm bu alt bileşenlerin olduğu bir sistemde 
hukuki güvenliğin de bulunduğu açıktır. Genel, 
soyut ve sürekli olan hukuk kuralları varsa 
ve işletiliyorsa, hukuk kurallarının belirliliği 
de vardır. Burada belirlilik, hangi fiile hangi 
hukuki hükmün uygulanacağının, sonucu ve 
yaptırımlarının neler olabileceğinin, uyuşmazlık 
çıktığında hangi yargı merciinde hangi yöntemle 
çözüleceğinin önceden belli olmasıdır. Kurallar 
önceden belli olmazsa kişi kendi davranışlarını 
ayarlayamayacağından kendini hukuk güvenliği 
içinde hissetmez (GÖZLER, 2019, 87). Şehir 
hukukunun hukuk şehrine dönüşmesine engel olan, 
özellikle imar uygulamalarında fiili uygulamalara 
uyum gösteren ve sık sık yapılan düzenlemelerde 
yanlışa yanlışla cevap vermenin de (ÖNDER, 2021, 
87) belirliliği de ortadan kaldırdığını ve hukuki 
güvenliği zedelediğini belirtmekte yarar vardır. 

Belirliliğin, hukuki güvenliliği etkilediği bir diğer 
hal de, Kanunlarda yer alan geçici hükümlerdir. 
Bilindiği üzere geçici hükümlerin süresi belli olup 
geçiş sürecinde uygulama alanı bulurlar. Ancak 
bazı temel haklarla bağlantılı olarak bazı özel 
kanunlarda geçici hükümlerin uygulama süresinin 
sürekli uzatılması da, kişilerde nasıl olsa yine süre 
uzatılır anlayışına sebep olabileceğinden bu 
durum hukuki güvenliği zedeleyecektir.  

Ülkemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi 
günümüzde de her platformda “Türkiye de hukuk 
devleti ilkesi ne derecede işliyor” gibi sorulara 
veya anketlere, genç veya yaşlı birçok insan 
muhatap olmuş veya olmaktadır. Kamuoyuna 
da verilen cevapların çoğunluğunda, hukuk 
devleti ilkesine yeterince işlemiyor açıklamaları 
yapılmaktadır. Bu şekilde bir kamuoyu algısı, sanki 
Türkiye’de hukuki güvenlik sorunu olduğu imasını 
doğurmaktadır. Cevap veren herkesin mutlaka 
bir hukuk ihlali yaşadığı söylenemez. Herkesin de 
hukukçu olmadığı bir yerde acaba hukuk devleti 
ilkesi uygulamalarında gerçekten bir sıkıntı mı var? 

yargı camiasından gelmiş bir hukukçu olarak bazı 
gözlemlerimi aktaracağım.

Hukuki güvenlik, hukuk devleti ilkesi 
uygulamalarının derecesi olduğuna göre, temel 
hak kullanımında bir ihlal yaşamamış veya temel 
hak kullanmakla birlikte yeri ve zamanında usulüne 
uygun kullanmadığı için hakkını kötüye kullanmış 
bir kişinin hukuk devleti ilkesine yönelik olumsuz 
cevabını tek başına dikkate almak doğru olmaz. 
Bir diğer deyişle bu kişinin hukuki güvenliğinin 
olmadığı veya mevcut durumda hukuk devleti 
ilkesinin bulunmadığı söylenemez. 

Çünkü, kişinin kendisinin bir temel hak ihlali 
olmadığı halde, detayını bilmediği başkasının 
hakkında hüküm kurması kesin doğruya götürmez. 
Aynı şeklide kişinin aleyhine karar vermiş hakim de, 
bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiş hakim 
sayılmaz. Genel bir ifadeyle, Türkiye de yargı 
bağımsızlığı yoktur ve hukuk devletine inanmıyorum 
şeklinde bir beyanın altında kanaatimce sübjektif 
ve hukuki geçerliliği olmayan başka nedenler 
yatmaktadır. Her bir hukuki uygulamayı kendi 
içinde delilleriyle değerlendirmek gerekir. Sosyal 
medyada duyulan her olayı genelleyerek hukuk 
devleti ilkesine inanmıyorum demek doğru bir 
davranış olmayacaktır. Ancak gerçekten temel 
hak uygulamalarında hukuki haksızlığa uğramış 
kişilerin bulunması da mümkündür. Böyle durumları 
genellememek ve neticede uygulayıcıların da 
insan olduklarına bağlamak ve varsa hukuki 
yollarını sonuna kadar kullanmak gerekir. Çünkü 
hukuk herkese her zaman lazım olacak şekilde bir 
gerekliliktir. Hukuki uygulama lehine ise iyi, aleyhine 
ise kötü anlayışından vazgeçilmesi gerekir.  

Burada, temel hak uygulamalarına yönelik 
dava açmış veya hakkında dava açılmış 
kişilerin kendileri için veya bir başkasının makul 
sürede yargılanmadığına ilişkin açıklamalarını 
ise önemsemek gerekir. Çünkü makul sürede 
yargılanma, kişiler açısından önemli bir hukuki 
güvenlik meselesidir. Aşağıda temel hakların özel 
hukuk uygulama örneklerinde ayrıca açıklanacağı 
gibi geciken adalet, adalet değildir prensibinden 
yola çıkarak, yargılamaların çok gecikmesi, adalete 
erişim hakkı anlamında da  hukuki güvenliği 
zedeler. Ancak yargılamanın gecikmesine sebep 
olan hallerin tamamını sadece devlete ve hukuk 
kurallarına bağlamamak gerekir. Başta başvuranın, 
diğer tarafın, devlet birimlerinin, savunma 
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mekanizmalarının da yargılamanın gecikmesine 
sebep olduğunu bilmek gerekir. Devletin, hukuki 
güvenlik unsurunun zedelenmemesi için, birçok 
mevzuatta e-tebligat, e-duruşma, pilot süre 
uygulaması gibi değişiklikleri yapması, mahkeme 
sayıları ile hakim ve savcı sayısını artırması bu 
anlamda önemli gelişmelerdir. Hatta önemli bir 
uygulama 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu ile 
getirilmiştir.  Uyuşmazlık konusu üzerinde tarafların 
serbestçe tasarruf edebildiği alanlarda tarafsız 
ve bağımsız bir arabulucu ile alternatif bir çözüm 
yöntemi olarak uyuşmazlığın tarafları serbestçe 
karar verebilmektedirler. Bu uygulama makul sürede 
yargılanma hakkı ihlallerine önemli bir çözüm 
yöntemi olacaktır. Bu arada, hukuki güvenlik 
unsurunun zedelendiğine yönelik uygulamada 
örnekli yapıcı eleştirilerin de faydalı olduğu 
ve karşılık bulduğunu yargı paketleri şeklinde 
yürürlüğe konulan düzenlemelerden görmekteyiz. 

III. HUKUKİ GÜVENLİK GÖZÜYLE BAKILABİLECEK 
BAZI ÖZEL HUKUK UYGULAMALARI

1. Genel Olarak 

Anayasada yer alan temel hakların yasama, 
yürütme ve yargı gibi kamu gücünü kullananlar 
ile kişileri de bağlamaktadır. Dolayısıyla burada 
esaslı olarak kişi ile devlet arasındaki ilişkiler 
değerlendirilmektedir. Ancak bu durum, kişiler arası 
ilişkiler olarak adlandırılan özel hukuk ilişkilerinin temel 
haklarla ilgisinin olmadığı anlamına gelmeyecektir. 
Bilakis, yasamanın özel hukuk normlarını düzenlerken 
temel hakların korunmasını kamu düzeni veya kamu 
yararıyla (KILIÇARSLAN İSFEN, 2011, 200) emredici 
hükümlerle sağladığını belirtmekte yarar vardır. 
Özel hukuk ilişkilerine genel hüküm niteliğinde TBK 
m. 27’de kamu düzenine aykırılık, kişilik haklarına 
aykırılık, ahlaka aykırılık, emredici kurallara aykırılık 
ve imkansızlık olarak geçersizlik hükmü verilerek bir 
sınır getirilmekle birlikte, her bir özel düzenlemede de 
kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak çerçevesinde 
değerlendirilebilecek ve sebebinin hukuki güvenlik 
olduğu söylenebilecek bir çok kısıtlamalara da yer 
verilmiştir. Özellikle Anayasanın 33 maddesinde 
derneklere, 51. maddesinde sendikalara ilişkin hukuki 
güvenlik sınırlarının belirlendiği ve ilgili Kanunlarında 
da geniş düzenlemelerin bulunduğunu belirtelim. 
Aynı şekilde Anayasanın 32. maddesinde yer alan 
düzeltme ve cevap hakkı da 5187 sayılı Basın 
Kanunu hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde 

hukuki güvenlik oluşturan birçok özel hukuk ilişkisi 
örnekleridir.

2. Mülkiyet Hakkının Kullanımı

 Mülkiyet hakkının temel haklarda önemli bir 
yer tutması açısından kullanımının engellenmesi 
veya sınırlandırılmasının çerçevesinin iyi çizilmesi 
gerekmektedir. Anayasamızın 35. maddesinde 
temel haklardan mülkiyet hakkına yer verilmiştir. 
Bu hakkın ancak kanunla sınırlanması ve bu hakkın 
kullanımının toplum yararına aykırı olmaması 
gerekliliğinden dolayı, özellikle şehir hukuku içinde 
merkezin taşra teşkilatı ve belediye mevzuatı 
açısından kamulaştırma ve imar uygulamaları 
kamu hizmeti ve kamu yararı kavramlarıyla hukuki 
güvenliğin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. 

Gerçek veya tüzel bir kişi (yabancı ise 2644 sayılı 
Tapu Kanunu’nun 35. maddesindeki sınırlamalar 
içinde) mülk edinme hakkını kullandığında, bu 
hakkının, kamu yararı ile ancak kamulaştırma 
dışında elinden alınamayacağını biliyor ve 
rahatsa, mülkiyet hakkında hukuki güvenlik var 
demektir. Kamu yararıyla kamulaştırılacaksa da 
gerçek değeri ile olacağından eminse yine hukuki 
güvenlik var demektir. En temel hak olan mülkiyet 
hakkında sistem bu şekilde kurulmuş ve yıllarca 
devam etmekle birlikte, demek ki, hukuki güvenlikte 
sıkıntılar yaşanmış ki, 23.09.2012 tarihinden itibaren 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu 
açılmış ve bugüne kadar mülkiyet hakkına ilişkin 
yüzlerce başvuru yapılmıştır. Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru yolunun açılmış olması, kişilerin 
temel haklarının kullanımında hukuki güvenliklerinin 
sağlama alınması amaçlanmıştır. Özellikle 
kamulaştırmada kamu yararı, kamulaştırma bedeli, 
gecikmeye bağlı faiz, kamulaştırma amacının yerine 
getirilmemesi, taşınmaz mülkiyeti dışında alacak 
haklarının da geç ödenmesi gibi bir çok uygulama 
örneğinde (ALTIN/DUMAN/DİĞERLER, 2020, 10-
69) Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkı ihlaline 
karar vermesi, kişiler açısından hukuki güvenliklerini 
pekiştirme örnekleridir. 

Mülkiyet hakkının kullanımında yabancıların 
Türkiye de mülk edinmesi hususu, tartışılan 
konulardan biri olup güvenlikle ilişkilendirilmeye 
çalışılmaktadır. Özellikle yerleşme hakkıyla da 
bağlantılı olarak, bir yerden mülk edinerek yerleşen 
kişilere karşı takınılan toplu tutumlar da güvenlik 
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sorunu olarak algılanabilmektedir. Yabancılar 
için konuya sadece Tapu Kanunu m. 35 uyarınca 
bulunduğu yerde %10’luk Türkiye genelinde ise 
30 hektarlık sınır açısından bakmamak gerekir. 
Tüm dünya uygulamalarında olduğu gibi mülk 
ediniminin ticari yatırımlar boyutuyla 4875 sayılı 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu açısından 
da değerlendirmek gerekir. Ayrıca geçen süreçte 
yabancıların elde ettikleri mülk edinimlerinin 
sonuçlarının neler olduğuna da bakmak gerekir. 
Yabancıların mülk edindiği şehirlerin tarihi, kültürü, 
dini, ahlakı, sosyolojisi ve hukuku acaba değişime 
uğramış mıdır?, göç hareketleri yaşanmış mıdır?

Gördüğümüz kadarıyla yabacıların 
mülk edindiği yerlerde önemli bir değişim 
bulunmamaktadır. Mesela, Almanya’daki 
Türklerin değişimi ne ise, Türkiye’de mülk edinmiş 
yabancıların da değişimi o kadardır. Belki yabancı 
evlilikler artmış olabilir. Önemli olan kişinin kendi 
iradesiyle kendisini geliştirmesi ve korumasıdır. 
Ancak yine de sosyolojik olarak araştırmalar 
yapılabilir ve sonuçlarına göre mevzuatta 
değişikliğe gidilmesinde de bir engel yoktur.

  

3. Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler

Düşünce özgürlüğü tek başına bir anayasal 
bir temel haktır. Düşünce kişinin iç aleminden 
çıkıp dış aleme yansıdığında ifade özgürlüğüne 
dönüşmektedir. Her iki temel hakta Anayasamızda 
ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu iki özgürlük dışında 
yine bu özgürlüklerin bir yansıması da ayrıca 
düzenlenmiş bilim ve sanat özgürlüğünün 
kullanımıdır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu, kişinin hususiyetini taşıyan eser kavramına 
yer vermiş ve ilim edebiyat, sinema, musiki ve 
güzel sanat eserlerini fikri mülkiyet olarak koruma 
altına almıştır. Sinema eserleri bakımından 5224 
sayılı Kanunla sinema sanatı bakımından filmler 
ticarileştirilmeden önce kamu düzeni, genel 
ahlak ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının 
korunması, insan onuruna uygunluk ve anayasal 
diğer ilkeler doğrultusunda değerlendirmeye 
alınmaktadır. Aynı şekilde basın yayın özgürlüğü 
adı altında kitlesel iletişim özgürlüğü olarak 
değerlendirebilecek olan radyo ve televizyon 
yayımcılığı da  6112 sayılı Kanun uyarınca RTÜK,  
yayın hizmet ilkelerine aykırılık halinde yayın 
durmaya ilişkin yetkilerini kullanması, internet 
üzerinden yapılan yayınlar bakımından da 5651 

sayılı Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri İletişim 
Kurumunun yayından kaldırma veya erişimin 
engellenmesi gibi yetkileri kullanması, hakkın 
kullanımının sınırını çizdiği için hukuki güvenliğin 
de sınırını çizmektedir.  Son zamanlarda sosyal 
medya kullanımı ve sınırlarına ilişkin yapılan 
tartışmalar da dikkate alındığında, kitlesel 
iletişimin hukuki güvenlik sınırını, kamu düzeni, milli 
güvenlik, genel ahlak ve ailenin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi, ayrımcılık yapılmaması 
gibi her bir hakkın kullanımına ilişkin unsurlar 
çizmektedir. Burada bir yanda başka kişilerin 
aynı konudaki temel hakları korunurken diğer 
yanda da hakkı usulüne uygun kullananların da 
korunmasıyla çifte hukuki güvenlik sağlanmaya 
çalışıldığını söyleyebiliriz.  

Burada Anayasada yer alan düzeltme ve cevap 
hakkının hukuki güvenlik boyutu da önem arz 
etmektedir. Kişinin haysiyet ve şerefine dokunan 
veya gerçeğe aykırı yayın veya haberlerin 
yapılması halinde, dava hakkı bir tarafa özellikle 
suç teşkil etmeyen hallerde bu yayın veya haberin 
düzeltilmesini isteme hakkı verilmiş olması, önemli 
bir hukuki güvenlik oluşturmaktadır. Burada basın 
hürriyetinin de önemli olduğu bir yerde 5187 sayılı 
Basın Kanunun 14. maddesi bu konuyu detaylı 
olarak, düzeltme ve cevap hakkının yapılmasını 
ve yapılmaması halinde Sulh Ceza Hakimi’ne 
başvuru esaslarını düzenlemiştir.  

Bir tarafta basın hürriyetinin kapsamı, diğer 
tarafta kişinin şeref ve haysiyetine dokunma 
unsurunu,  eleştiri sınırı veya fikir ve sanat eserleri 
yönüyle belirlemek her zaman kolay değildir. 
Uygulamada yüzlerce davaya dönüşmüş veya 
dönüşmemiş örneklerin bulunduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla birden fazla temel hakkın yarıştığı 
durumlarda, hangisinin hak kullanımı hangisinin 
hakkı kötüye kullanma teşkil ettiğini belirlemek ve 
ona göre tarafların hukuki güvenliklerinin sınırını 
belirlemek gerekmektedir. 

Bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, 
açıklama ve yayma faaliyetlerinin ayrıca devletin 
şekli, cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bütünlüğü, 
resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentiyle ilgili  
hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla 
kullanılamaması da bir diğer hukuki güvenlik sınırıdır.  

Bilimsel faaliyetler bakımından 2547 sayılı YÖK 
Kanunu da üniversiteler ve YÖK ilişkilerini de bu 
kapsamda olduğunu hatırlatalım. 
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4. Sivil Toplum Kuruluşu Faaliyetleri

Sivil toplum kuruluşları kişilerin bir araya gelerek 
ortak amaçlarının gerçekleşmesi için oluşturdukları 
ağırlıklı olarak gönüllülük esasına göre çalışan hukuki 
kuruluşlardır. STK’lar başta dernek vakıf, sendika, 
siyasi parti, ticari kuruluşlar ve meslek odaları gibi 
ayrı ayrı isimlendirilebilir. STK’ların önemli bir işlevi, 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve 
yerleşmesini sağlamaktır. 

Anayasanın 33. maddesi dernek kurma 
özgürlüğünü düzenlemiştir. Bu özgürlük derneğe 
üye olma veya üyelikten çıkmayı da içermektedir. 
İdeal amaçlar için kurulduğundan her ne kadar 
kendi yasal mevzuatları olsa da sendikalar, siyasi 
partiler ve spor kulüplerini de dernek temelinde 
değerlendirmek (DÜNDAR SEZER, 2008, 4) 
mümkündür. Zaten Anayasanın 51. maddesi 
de sendika kurma özgürlüğünü  dernek kurma 
özgürlüğü gibi ayrıca düzenlemiştir. Bir nevi 
birleşme özgürlüğü olarak da adlandırılan bu 
özgürlüklerin hukuki güvenlik sınırı, milli güvenlik, 
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 
sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin 
korunması olabileceği ve bunun da ancak kanunla 
olabileceği yine aynı maddede yer verilmiştir. 

Türk Medeni Kanunu hükümleri,  ayrıca 
dernekler için 5253 sayılı Dernekler Kanunu, vakıflar 
bakımından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu, sendikalar 
bakımından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu, siyasi partiler bakımından 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerinde, 
serbest kuruluş ve faaliyetler öngörülmüşse de 
istisna teşkil eden yukarıdaki şartların varlığında 
kapatılması mutlaka mahkeme kararı aranması, 
hakkın kullanım sınırını göstermektedir. 

Türkiye’de 2021 yılı için 121.813 faal derneğin, 
5906 yeni vakfın, 113 siyasi partinin, 627 sendika 
ve konfederasyonun, 129 yabanca STK’nın, 
3003 meslek odasının, 53.259 kooperatifin 
faaliyet yürüttüğü ilgili web sitelerinden 
görülmektedir.   STK’ların toplam üye sayılarının 
da neredeyse nüfusun beşte birini geçtiği bir 
ortamda, hem kamuoyu oluşturmada hem 
de hukuki güvenlik kavramının ülkemizde 
kurumsallaşmasına önemli katkıları olduğu 
açıktır.  Dernek kurmanın izne tabi olmadığı ve 
mülki amirliğe bildirim ile tüzel kişilik kazandığı bir 
durumda, kapatılmasının anayasada yer alan 
gerekçeler gibi 5253 sayılı Kanun hükümlerine 

aykırılık oluşturmasına bağlı olduğu durumda 
bile mülkiyet hakkı ihlallerinde açıkladığımız 
gibi yargı yolunun tamamlanmasından sonra 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkı da bulunmaktadır. Örnek kabilinden bir 
hayvanları koruma ve geliştirme derneğinin horoz 
dövüştürme müsabakası nedeniyle yöneticilerine 
verilen ceza ile birlikte derneğin de kapatılması 
kararına karşı yapılan başvuru üzerine Anayasa 
Mahkemesinin 2014/4711 numaralı başvuruya 
verdiği 22.02.2017 tarihli kararında (16.03.2017 T. 
ve 30009 sayılı RG) belirtildiği gibi, bir derneğin 
kapatılabilmesinin demokratik toplum düzenin 
gereklerine uygunluk ve ölçülülük ilkelerine göre 
değerlendirilip, hak ve özgürlüğün bu şekilde 
kısıtlanmasının son çare ve toplumsal bir ihtiyacı 
karşılama amacıyla yapılabilecektir. 

5. Çalışma Hakkı ve Kullanımı

Kamu çalışanları bakımından idare hukuku 
kuralları geçerli olsa da gerek kamu hukuku 
gerekse özel hukuk olarak iş hukuku bakımından 
geçerli olan temel hukuki güvenlik, Anayasamızın 
18. maddesinde yer alan zorla çalıştırma ve 
angarya yasağıdır. İstisnası ise, tutuklu veya 
hükümlerinin çalışması, olağanüstü hallerde ülke 
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı vatandaşlık ödevi 
sayılan hallerdir. Bu hallerde bile ücret ödenmesi 
gerektiği için her halükarda angarya ise yasaktır. 
Sadece 442 sayılı Köy Kanunun 15. maddesinde 
imece usulünde ücret olmasa da ağırlıklı olarak 
gönüllü çalışma olduğundan bu da angarya 
sayılmayacaktır. Bunun dışında çalışma hakkının 
ana başlıkları Anayasamızın 49-55 maddeleri 
arasında çalışma hakkı, şartları, dinlenme hakkı, 
sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
hakkı ile ücrette adalet olarak sayılmıştır. 

Yazı konumuz temel hakların özel hukuk 
yansımaları olduğu için burada 4857 sayılı İş 
Kanunu hükümleri öne çıkmaktadır. İş Kanunu’nun 
çalışma hakkına ilişkin hukuki güvenlik hükümlerinin 
incelenmesi ayrı bir makalenin konusu olacak 
kadar geniş olmakla birlikte en azından, hukuki 
güvenliğin yapı taşı sayılabilecek hallerin bazılarını 
sıralamakla yetineceğiz.

  -İşçi yararına yorum; özel hukukta sözleşme 
serbesti içinde yorum kuralı kural olarak itimat 
(güven) prensibidir(OĞUZMAN/ÖZ, 2018, 69,192).  

3dergi sablon.indd   51 20.10.2021   18:21



52

Güven nazariyesi, objektif bir kriterdir ve normal 
şartlarda anlaşılması gereken hali esas alır. Oysa 
iş sözleşmelerine anayasa gözüyle bakıldığı için 
28.05.1958 Tarihli 15/5 sayılı Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Kararı (26.09.1958 T ve 10017 sayılı RG) 
uyarınca yorumda tereddüt halinde işçi yararına 
yorum yapılması gerekmektedir (SÜZEK, 2020, 
32, ÇELİK/CANİKLİOĞLU/CANBOLAT, 2019, 26). 
Bu işçiler bakımından uyuşmazlıklarda önemli bir 
hukuki güvence teşkil eder.

-Asgari ücret sınırı; Anayasanın 55. maddesi ile 
İş Kanunu m. 39  ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde 
işçinin günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde belirlenmektedir. Aynı şekilde işçi 
ücretinin ¼ den fazlasının haczedilememesi ve 
rehnedilememesi, imtiyazlı alacak sayılması, 
takas edilememesi, ücret garanti fonundan 
yararlanma imkanının bulunması da önemli bir 
hukuki güvencedir. 

-Fazla çalışma ve sınırı; ancak işçinin 
muvafakatıyla yapılabilen fazla çalışma 
karşılığı ücret alınmakta olsa bile yıllık 270 saati 
geçememesi de bir hukuki güvence teşkil eder. 

-İş sözleşmesi yapma yasakları; 15 yaşından 
küçüklerin hafif işler hariç çalıştırılmamaları, 
ağır işlerde kadınların çalıştırılmamaları bir 
zorunluluktur. 

-İş sözleşmesi yapma zorunlulukları; elli ve 
daha fazla işçi çalıştıran işverenler yüzde üç 
engelli ve yüzde iki eski hükümlü çalıştırma 
zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, işyerinden 
toplu işçi çıkarmada, malulen veya hastalık 
nedeniyle ayrılmada, askerlik nedeniyle ayrılmada 
bu engellerin kalkması halinde başvuru halinde işe 
alma yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Burada hukuki güvenlik açısından da tartışılan 
bir konu da yabancıların çalıştırılmasıdır. Acaba 
yabancının çalışması, çalışma hakkı kapsamında 
Türk vatandaşının hukuki güvenliğini zedelemekte 
midir?

Ülkemizde yabancıların çalıştırılması, 6735 
sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. 

Türkiye’nin göç akınına uğrayan ve dört 

milyondan fazla sığınmacının yaşadığı bir ülke 
olması nedeniyle bu konu sadece hukuki güvenlik 
açısından değil, genel güvenlik açısından da 
değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu 
belirtmemiz gerekir. Ülke olarak tarihten 
gelen medeniyet misyonumuz çerçevesinde 
misafirperverliğimizi göstermiş ve göstermekteyiz. 
Bugüne kadar da genel anlamda şehirlerimizde bir 
güvenlik sorunu da oluşmamıştır. Ancak konumuz 
burada yabancıya ilgili kanunlar çerçevesinde 
Çalışma Bakanlığınca çalışma izni verilmiş kişilerin, 
Türk vatandaşlarının yerini alıp almadığı, onların 
çalışma haklarına bir zarar verip vermediğidir. Özel 
hukuk ilişkileri eşitler arası ilişkiler olarak istisnalar 
hariç sözleşme özgürlüğüne dayanmaktadır. 
Dolayısıyla yabancı çalıştırılması teşvik edilmediği 
sürece Türk vatandaşlarının çalışma hakkına 
ilişkin hukuki güvenlikleri zedelenmiş olmaz. Kayıt 
dışı çalışma izni olmadan yabancı çalıştırılması 
hususu ise Kanuna göre yasak olduğu için fiili 
durum olarak çalıştırılıyorsa ihbar veya şikayet 
haklarının kullanılmasından da kaçınmamak 
gerekir. Devletin de bu tür uygulamalara fırsat 
vermemesi gerekir.  Ayrıca çalışma izni verilmesi 
konusunda Bakanlığın hassas davranması ve 
genel bir denge kurması gerekmektedir.  

Ayrıca sendikalaşmanın sonucu olarak da, 6356 
sayılı Kanunda grev ve lokavt hakları da önemli 
bir hukuki güvenlik sağlamaktadır. 2021 yılı başına 
göre 14 milyondan fazla çalışanın bulunması, 
bu temel hakkın özel hukuk yansımasında iş 
sözleşmeleri hükümlerinin önemini daha da 
artırmaktadır.

6.  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının 
Kullanımı

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 
kaynağını Anayasanın 34 maddesinden alan, 
önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı 
ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine ilişkin esasları 
geniş bir şekilde düzenlemiştir. 

  Toplantı ve gösteri yürüyüşü temel haklardan 
olmakla birlikte bu hakkın kullanımı özellikle 
toplumsal alanları da ilgilendirdiğinden etkisi 
mülkiyet hakkının kullanımı gibi sadece hukuki 
ilişkinin taraflarıyla sınırlı kalmamaktadır. 
Dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılması, 
bir bakıma doğrudan kamu düzeninin bir parçası 
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haline gelmektedir. Çünkü birden fazla kişinin belli 
olan ortak çıkarlarını bir araya gelerek savunmakta 
ve fikirlerine kamuoyu oluşturarak, hukuki veya 
siyasal karar vericileri etkilemeye çalışmaktadırlar. 
Ancak geçmiş yılların verdiği tecrübe göstermiştir 
ki, her ne kadar amaç barışçıl, silahsız ve saldırısız 
yapılması gerekmekteyken, araya fırsatçılar veya 
kamu düzenini bozmak isteyen hukuk dışı unsurlar 
da gösteri yürüyüşlerine dahil olmakta ve amacı 
dışına çıkartılarak kamu düzenini bozulmaya 
çalışılmaktadır. Kamu düzeninin bozulması, bu 
temel hakkın kullanımında hukuki güvenliğin 
de zedelenmesine yol açmaktadır. 2013 yılı gezi 
olayları bunun en açık örneğidir. Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı, aynı düşüncede olan 
kişilerin fikirlerini bir araya getirerek kamuoyuna 
duyurmaya çalışmalarından dolayı çok önemli bir 
temel haktır ve kütü örnekleri var diye vazgeçilecek 
bir hak değildir. Önemli olan usulünü bilmek ve 
sınırlarını korumaktır. Dolayısıyla 2911 sayılı Kanun 
hükümlerine uygun yapılırsa, bir anlam ifade eder. 
Bu hakkı fırsat bilip, suç teşkil eden sloganlar 
atmak, taş, sopa kullanmak, yakmak veya tahrip 
etmek gibi gösteri yürüyüşü yapılacak alanı, 
sokak eylemlerine dönüştürmek, hakkı kötüye 
kullanmak olduğu kadar aynı zamanda suç 
işlemektir. İyiniyetle başlayan bu hakkı, kötüye 
kullanmak isteyenlere de bizzat hakkı kullananlar 
fırsat vermemelidir. Bir tarafta merkezi idare 
anlamında polis teşkilatı, bir tarafta yerel idare 
anlamında zabıtanın bir görevi de toplantı ve 
gösteri yürüyüşünün güvenliğini sağlamakken, 
hakkın kullanımına engel görülerek mukavemette 
bulunmak, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının 
da sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu durumda, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin hukuki 
güvenliğin sağlanabilmesi bakımından, 2911 sayılı 
Kanunda yer alan düzenlemelere açık bir şekilde 
uygun bir düzen içinde başvuru yapılıp faaliyet 
gerçekleştirilmelidir. Sistemin iyi anlaşılması için, 
Kanunda düzenlenen suçların iyi tetkik edilmesi, 
verilmiş cezalara ilişkin olayların iyi incelenmesi 
gerekmektedir. Kolluk güçlerinin en basit bir 
ihmaliyle veya masum bir hak kullanımı perdesi 
altında sokak olaylarına dönüştürülmüş bir çok 
örnek bulunduğundan, bu hakkın kullanımının 
çerçevesi ve sınırlarının çok iyi belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu arada merkezi veya yerel 
idarenin kolluk güçleri de yangına körükle 

gitmemeli, zorunlu olduğunda müdahale etmeli, 
gereksiz yere zor kullanmamalı ve  toplantı ve 
gösteri yürüyüşünün usulüne uygun yapılmasını 
sağlamalıdır. Çünkü bir tarafta toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı korunurken, diğer tarafta 
da başkalarının hak ve özgürlükleri korunmakta 
olduğunun bilinmesi gerekir.  

IV.  SONUÇ

Tarihte dış tehditlere karşı surlarla veya 
kanallarla korunmaya çalışılmış şehirlerin güvenlik 
ihtiyacı, tehditlerin çeşitlerine göre zamanla 
artmış, artık günümüzde teknolojik gelişmelerle 
birlikte her alana yayılmıştır. Bunun sonucu, 
tüm güvenlik alanlarını kapsayan akıllı şehirlerin 
meydana getirilmesidir.   

Güvenliğin sağlanması aslında genel 
itibariyle kamu düzeninin sağlanmasıdır. Kamu 
düzeni de hukuk içinde hukuk kurallarıyla 
sağlanabileceğinden bu güvenliğin adı da hukuki 
güvenlik ifade edilecektir.

En üst norm olan Anayasamız da cumhuriyetin 
temel nitelikleri arasında hukuk devleti ilkesi 
bulunmaktadır. Yargı denetimi, yargı bağımsızlığı, 
adil yargılanma, makul sürede yargılanma, normlar 
hiyerarşisi gibi alt bileşenleriyle hukuk devleti ilkesi, 
hukuk kurallarının belirliliği ve hukuki güvenlik 
sağladığı ölçüde varlığını gösterecektir. Uzun 
zamandır bu ilke üzerinde yapılan tartışmaların 
sebebi de, alt bileşenlerde yaşanan bazı 
olumsuz örneklerdir. Bir ya da birden fazla örneği 
genelleyerek veya doğrudan tüm alt bileşenlerinin 
bulunmadığını söylemek doğru bir söylem olmaz. 
Çünkü hukuk devleti ilkesi içinde hukuki güvenlik 
değerlendirilirken sadece temel hak sahipleri değil, 
diğer tüm temel hak sahipleri de dikkate alınmalıdır. 
Bir diğer anlatımla kamu düzeni olan genel 
güvenliğin de ihmal edilmemesi gerekir. Ancak 
hukuk devleti ilkesi bakımından yapılan eleştirilerden 
makul süreleri aşan yargılama konusu ise haklı 
ve önemli bir eleştiridir. Yakın zamanda bu temel 
hakkın sağlanmasına ilişkin e-tebligat, e-duruşma, 
davanın belli sürede tamamlanması projesi ve 
arabuluculuk yöntemi gibi düzenlemelerinde bu 
eleştirilerin olumlu sonucu olarak yapıldığı ve çok 
yerinde olduğunu belirtelim. 
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Hukuki güvenliğin uygulama örnekleri asıl kamu 
hukuku içinde yer almakla birlikte Anayasada yer 
alan temel hakka ilişkin birçok hüküm doğrudan 
özel hukuk alanında yer almaktadır. Bunlar içinde 
kişilerin özel hukuk ilişkilerinin güvenli ve sağlıklı bir 
şekilde   kurulması ve devamı da hukuki güvenliğin 
bir parçasıdır. En kutsal temel haklardan olan 
mülkiyet hakkının korunması, yargı korumasına 
ilaveten bir de AYM’ye bireysel başvuru yoluyla 
teminat altına alınması önemli bir hukuki güvence 
teşkil etmektedir. Burada yabancıların belli sınırda 
mülk edinmesinin ülke güvenliğine veya bireylerin 
mülkiyet hakkının zedelenmesine tek başına 
yol açmadığını da belirtelim. Mülk edinme ve 
sonuçlarının farklı bilim dallarınca incelenmesinin 
de faydalı olacağını düşünmekteyim. Özellikle 
yerleşme ve özel teşebbüs kurma temel hakkının 
da hukuki güvenlik kadar genel güvenliğe bağlı 
olduğunu geçmiş tecrübelerden görmekteyiz. 

Hukuki güvenlikte önemli bir yer tutan düşünce 
özgürlüğü ile bunun dış dünyaya yansıma 
biçimindeki özgürlüklerdir. Düşünce dış dünyaya 
bilim ve sanat eseri olarak değişik platformlardan 
çıkabilir. Son zamanlarda bu anlamda basın yayın, 
internet, sosyal medya önemli vasıtalar olmaktadır. 
İşte burada devletin somut bireysel özgürlükleri 
koruma ile diğer bireylerin temel haklarını ihlal 
edilmemesini sağlama anlamında genel bir 
hukuki güvenlik sağlama yükümlülüğü devreye 
girmektedir. Karşılıklı olarak haklar arasında kamu 
düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak, kamu güvenliği, 
suç işlenmesinin önlenmesi gibi kavramlarla denge 
kurulmaktadır. Hukuki güvenliğin yansıma alanı 
bulduğu birçok özel hukuk bilim dalı yer almakla 
birlikte burada genel güvenliği de etkileyen 
durumlara yer verildiğinden özellikle STK’lar önemli 
bir baskı grubu olmakta ve güçlü konumunda 
olan taraflara denge unsuru oluşturmaktadır. 
Benzer düşüncede olanların birleşme özgürlükleri 
çerçevesinde kamuoyu oluşturma ve etkileme 
haklarının nasıl kullanılacağı ve sınırları ise açık 
ve net belirlenmelidir ki, hukuki güvenlikte sorun 
kalmasın. Aynı husus, çalışma hakkı bakımından 
da geçerli olacaktır. Özellikle yabancıların çalışma 
hakları, vatandaşlarımızın çalışma hakkını hukuki 
güvenlik açısından doğrudan olmasa da, belki 
dolaylı yoldan etkileyebileceğinden çalışma izni 
verilirken genel denge gözetilmeli ve kayıt dışı 
çalışma engellenmelidir. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü temel hakkının 

kullanımında bir araya gelenlerin bütünlüğü ve 
korunmasının zorluğu nedeniyle geçmişimiz çok 
sayıda kötü örneği barındırmaktadır. Bu sebeple 
bu hakta hukuki güvenlik olmalı ancak bu, genel 
güvenlik sağlayıcılar ile toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapacak olanların her ikisinin de hukuk 
kuralları içinde kalmasıyla sağlanabilecektir. 
Diyarbakır anneleri örneği bu anlamda tüm 
taraflar bakımından hukuki sınırlarında kalma 
anlamında güzel bir örnektir.  Sözün özü,  bireyin 
hukuki güvenliği sağlanmalı, ancak bu  diğer tüm 
bireylerin hukuki güvenliklerine zarar vermemeli ve 
genel güvenliği de zedelememelidir.   
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ŞEHiR ve YÖNETiŞiM

Dr. SADi YAZICI*

1Küreselleşen dünyada; hızla gelişen teknoloji, 
değişime ayak uydurma ve pandemiyle birlikte 
kamu ve özel sektörde yeni stratejiler, yeni yöne-
tim modelleri oluşturma ülkelerin gündeminde en 
ön sıralarda yer almaktadır.

Önceki yazılarımda; Akıllı Şehirler ve Akıllı Çevre 
konularına değinmiştim. 

Kırsal alanlara nazaran kentsel nüfusun hızla 
artışıyla, şehirde yaşayan insan sayısının artması 
ile beraber şehir yönetimlerinin görevleri de zor-
laşmaktadır. Akıllı Şehir yaklaşımının gerçekleş-
mesi için gereken en önemli unsur Akıllı Yönetişim 
modelidir. 

Şimdi önce Akıllı Yönetişim modelinin ne 
olduğuna bakalım.

Akıllı Yönetişim (Smart Governance): Bu bileşen 
kapsamında, birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim tek-
nolojileri çözümleriyle farklı seviyedeki paydaşlar 
arasında etkin bir iletişim, kamu yönetiminde şef-
faflık ve katılımcı karar alma mekanizmalarının 
oluşturulması sağlanmaktadır. Ayrıca açık veri 
politikalarıyla kamu kesimi tarafından üretilen 
verilerin açık ve ücretsiz bir şekilde tüm ilgililerle 
paylaşılması, gerek kamu yönetiminde şeffaflığın 
sağlanması gerekse katma değeri yüksek ürün ve 
hizmetlerin üretilmesi açısından önemlidir.

Akıllı Yönetişim, dijitalleşen dünya şartlarında 
yönetim anlayışına bir güncelleme olarak ortaya 
1  Tuzla Belediye Başkanı

çıkmıştır. 1990’ların sonuna doğru; gelişen, katı-
lımcı ve yönetimde söz sahibi olan, vatandaşı baz 
alan bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasıyla, 
Akıllı Yönetişim kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu ge-
lişmeden sonra klasik yönetim anlayışı değişmiş, 
20. yüzyıl Bilgi İşlem Teknolojilerin gelişimi ile “yö-
netişim” kavramı ortaya çıkmıştır. Yönetişim; birlik-
te, bütüncül ve doğrudan katılımla beraber etkile-
şimli bir yönetim anlayışıdır. Bu, vatandaşı merkeze 
koyan, şeffaf, güvenilir bir yönetim anlayışıdır. Bu 
yönetim anlayışında, isteyen her kişi ve kurum-
dan İdeal/gelişmiş demokrasinin de gereği olan 
“örgütlü toplum” ve o örgütlenmeyle yönetime 
katılması ya da kanaat belirtilmesi istenir.

Akıllı Yönetişim ise akıllı şehir anlayışına uygun 
olarak vatandaş merkezli, birey odaklı, dijital-
leşmiş bir politika, şeffaf ve güvenilir bir anlayış 
sunmaktadır. Vatandaşımızın yönetime katıldığı, 
fikirlerini beyan ettiği Akıllı Yönetişim modelinde-
ki en büyük araç da Bilgi İletişim Teknolojileridir. 
Akıllı yönetim veya yönetişimde sadece toplumun 
değil, bir bireyin de rahatlıkla fikir beyan edip, ilgili 
makam veya kişilere ulaşması amaçlanmakta-
dır. Ayrıca yerel yönetimin veya ilgili yönetimin de 
kendisine ulaşması için tüm İCT metodları ile gay-
ret göstermesidir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanıl-
ması için izlenen stratejilerden ikisi e-Yönetim ve 
Dijital Yönetim temalarıdır. Dijital Yönetim ise an-
cak dijital teknolojiler ile mümkün olabilecektir. 
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Öte yandan dijital teknolojiler, Pandemi ile birlikte 
vatandaşlar için ne kadar gerekli olduklarını ka-
nıtladılar. Artık rahat ve belli standardın üstünde 
yaşamak için ve tabi ki yaşanan kente yaban-
cı kalmamak ve cehalete düşmemek için digital 
okuryazar olmak şart.

Evlerimize kapanıp, ofislerden, okullardan, ya-
kınlarımızdan, restoranlardan ve büyük toplantı-
lardan uzak kalırken; Dijital çözümler bizim, aile, 
akraba, işveren ve çalışan gibi daha birçok kişi 
ve grupla online olarak iletişim halinde kalmamızı 
sağladı. 

Pandemi önlemleri gereği ve hayatın devamı 
için birçok kişi veya kurum son bir yılda çok önem-
li bir dijital sıçramaya imza attı. Birkaç ay içinde, 
gerçekleşmesi yıllarca sürecek bir dijital dönüşü-
mü yaşadık. Yıllarca sürecek digital toplum deği-
şimini ve transformasyonunu bir kaç ayda gördük.

Dijital araçların günlük hayatımıza tamamen 
entegre olması ve bunların kullanımı, çevrimiçi 
öğrenmeyi, sosyal eşitliğin sağlanması, iklim deği-
şikliği ile mücadele, teknolojik farkındalık ve kültür 
seviyesinin artması gibi birçok faydayı da berabe-
rinde getirmiştir. 

 Şehirlerin akıllanması için, önce dijitalleşmesi 
gerekiyor.  Enerji, altyapı, trafik ve güvenlikle ilgi-
li dataların belli bir akıl ve stratejiyle yönetilmesi 
zorunlu hale geliyor.

Dijitalleşme bünyesinde e-devlet, nesnelerin 
interneti, big data, yapay zeka vb. gibi birçok uy-
gulama da önemli bir yere sahiptir. 

Özel sektör ve kamu yönetiminin bu dijital 
dönüşüme ayak uydurması ile beraber vatandaş 
merkezli yaklaşımının da etki alanı genişlemektedir. 
Bir başka ifadeyle, dijital dönüşüm vatandaşa 
daha fazla erişim ve müdahale alanı tanımakta-
dır.

Dijitalleşmeyle, ulusal ve yerel düzeydeki yö-
netimlerin veriye en kolay yoldan ulaşması ve 
gerektiğinde de kullanıcılara süratle sunulması 
amaçlanmıştır. Hızla kabul gören bu yeni model 
ile beraber büyük miktarda veri toplanmış, dijital 
ortam dev bir arşive dönüştürülmüştür.

Yapay zekâ, nesnelerin interneti, sensörler, bu-
lut bilişimleri, işlemciler ve mobil uygulamalarla 

birlikte büyük veri setleri ortaya çıkmıştır. Devasa 
boyutlara ulaşan bu verilerin anlamlı ve işlenebilir 
hale dönüşmesi durumundaysa birçok akıllı uygu-
lama devreye girmektedir. 

Öncesinde günlük hayatımıza e-Devlet 
uygulaması girmişti. E-Devlet’in hayata 
geçirilmesi ile kamu hizmetlerinin daha verimli ve 
düşük maliyetle karşılanması sağlandı.

Bu noktada, Avrupa Konseyi ve UNESCO tara-
fından sık sık kullanılan “e-Yönetişim” kavramına 
dikkat çekmek istiyorum. E-Yönetişim; “Kamu sek-
törünün bilgi ve hizmet sunumunun geliştirilmesi 
amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, 
karar alma sürecine vatandaş katılımını sağla-
mak, daha sorumlu, şeffaf ve etkili yönetim an-
layışıyla hareket etmek” şeklinde tanımlanabilir. 
Dolayısıyla e-Yönetişimin ortaya çıkışı, vatandaş-
larla kamu görevlileri arasındaki ilişkiyi de kesinlikle 
kolaylaştırmaktadır.

Vatandaşımızın, en küçük derneğin hatta tek 
bir bireyin bile yönetimde söz sahibi olmasını sağ-
layan bu yönetim anlayışı bugün artık çok farklı 
boyutlara gelmiş bulunmaktadır. 

Vatandaşlar, şeffaf ve güvenilir bir yönetim an-
layışıyla, yönetimde söz sahibi olma ve karar alma 
mekanizmalarına katılma gibi çok özel pozisyon-
lara gelmişlerdir.

Örneğin biz Tuzla Belediyesi olarak yaptığımız 
mobil halk oylamasıyla, ilçemizde kararları vatan-
daşımızla beraber alıyoruz. Alabildiğimiz ölçekte 
en geniş kitleye konuyla ilgili soru yöneltip, olanlar-
dan aldığımız geri dönüşümle ortak karar alıyoruz. 
100 bin mesaj %15-20 geri dönüş bile olsa hete-
rojen bir 15-20 bin kişinin fikri çok anlamlı oluyor.  
Sonuçların ve ortaya çıkan düşüncelerin dikkate 
alınıp alınmadığı konusu şüpheye mahal verme-
mesi için ise daha gelişmiş yazılım teknolojilerini 
kullanmaya başlıyoruz. Bir ilk olacak olan Block-
chain tabalı halk uygulaması platformu ile Blok-
zincir teknolojisi kullanılarak verilerin daha güve-
nilir ve şeffaf hale getirilmesi, vatandaşa verilen 
hizmetin kalitesinin ve güven ilişkisinin artırılması 
hedeflenmektedir. 

Akıllı şehir vizyonunun gerçekleşmesinde, o 
şehirde yaşayan vatandaşlar büyük önem taşı-
maktadır. Akıllı şehirlerde yaşayan insanların yük-
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sek bilinç düzeyine sahip olmaları ve bilgi iletişim 
teknolojilerine gerekli ölçüde hâkim olmaları bek-
lenmektedir. Zira “akıllı toplum”; akıllı şehir yakla-
şımını benimsemiş ve bu yaklaşıma katkı sunarak 
yönetime katılımıyla akıllı şehir yaklaşımının etkili 
parçası olarak görülmektedir. Akıllı şehirlerde katı-
lımcılık genel olarak e-katılımcılık şeklinde yorum-
lanmaktadır. E-katılımcılık, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin sunduğu imkânların katılımcılığı artırmak 
için kullanılması olarak değerlendirilmektedir. 

Bugün internetle birlikte teknolojik gelişmişlik 
seviyemiz de kısa zamanda, düşünülenden çok 
daha ileri seviyelere ulaştı. Datareportal’in tem-
muz ayında yayımladığı “Digital 2020: July Global 
Statshot” başlıklı rapora göre,  nüfusun %59’u in-
terneti aktif olarak kullanıyor. Bunların büyük ço-
ğunluğu aynı zamanda mobil internet kullanıcısı.

Sonuç olarak modern belediyeciliğin yeni ro-
tası akıllı şehir uygulamalarıdır. Akıllı şehirler, aynı 
zamanda dijital dönüşümün de çok önemli bir 

parçasıdır. Şehirlerin akıllanması için, önce dijital-
leşmesi gerekiyor.  Enerji, altyapı, trafik ve güven-
likle ilgili dataların belli bir akıl ve strateji ile yöne-
tilmesi zaruri hale geliyor.

Dijitalleşme, bulut bilişim, akıllı şebeke, nesne-
lerin interneti, açık veri analizi gibi teknolojik ge-
lişmeler ve uygulamalarla şeffaf, daha güvenilir, 
vatandaş merkezli ve yönetimde söz sahibi olan 
yönetişim anlayışı ile yeni bir devir başlamış bulun-
maktadır. 

Bu gelişmelere; 5g ve bıg data ile açık veri uy-
gulamalarına şehirlerin de, bireyler ve evler gibi 
nesnelerin interneti vasıtası ile katılmasıyla, haya-
tımızın ve şehrimizin nereye evrileceğini düşünmek 
bile heyecan verici. Belki futuristik anlamda tek-
nolojik singularite çok uzak görünse de, gelecekte 
ortak karar alabilecek teknolojik alt yapı ile daha 
yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte kurabiliriz. 

Bilimle, teknolojiyle hayata iyi bakın, güzel ba-
kın. 
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KENDiNi iNŞA, KENTiNi iMAR
iNSAN iÇiN GÜVENLi ŞEHiR MODELi

ALi HAYDAR YILDIZ*

1“Yaşadığımız şehri insanların suçlarından ko-
rumak mı yoksa insanları yaşadığı şehrin tehditle-
rinden uzakta tutmak mı?”; geleceğin şehirlerin-
de en büyük tartışma alanlarımızdan biri bu konu 
olacak. Güvenli Şehir, insan ve şehir arasındaki iliş-
kinin tanımı aslında: uluslararası göç, nüfus plan-
laması, şehrin kimliğine saygı, iklim değişiklikleri, 
deprem riski ve hasarlı binalar, yeni teknolojiler ve 
akıllı uygulamaların içinde olduğu karmaşık bir iliş-
ki bu. Ya insanla şehrin birbirlerini yok edeceği bir 
savaşa varacağız ya da birbirlerini koruyacakları 
sağlam bir anlaşmaya ulaşacağız.   

BM, 2015 yılında ilan ettiği 17 Küresel Hedef ile 
bu anlaşmanın işaretlerini vermişti. 11. Madde’deki 
“Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” hedefi, 
içeriğindeki her bir alt başlıkla bize yeni bir gün-
dem sunuyordu. 

“Sürdürülebilirlik” terimi, artık yerel yönetimle-
rin ve kişisel olarak her birimizin hayatımızda çok 
daha fazla yer vermemiz gereken bir sorumluluk 
haline geldi. Mevcut kaynakların en verimli şekilde 
ve maksimum faydayla kullanılması-israf edilme-
mesi olarak tanımlayabileceğimiz “sürdürülebi-
lirlik”, yarının güvenli dünyasını şekillendirecek en 
güçlü araç olarak önümüzde duruyor. 

İnancımızda da insan-şehir ilişkisi emniyet ve 
güven üzerine inşa edilmiştir. 

1  Beyoğlu Belediye Başkanı

Şehirlerin güvenliği ve şehirde yaşayanların 
emniyeti özel bir yere sahiptir. Allah’ın Kuran’da 
ismine yemin ettiği kutsal Mekke şehri, ayet-i 
kerimede “Şu güvenli belde” ifadesiyle tarif 
edilmiştir. Mekke için gönderilen ayetlerden 
birinde Allah, burayı emniyetli bir şehir olarak 
anlatmaktadır: “Çevrelerindeki insanlar yaka-
lanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, 
yaşadıkları Mekke’yi can ve mal emniyeti bakı-
mından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi 
kıldığımızı görmezler mi?” 

İnsan-şehir ilişkisinde varmaya çalıştığımız 
yer, insanın yaşadığı şehre karşı sorumluluklarını 
düşünerek kendini yeniden inşa etmeye karar 
vereceği ilk adımla başlayabilir. Bu adım iklim 
krizinin şekillendireceği yeni dünyada birkaç 
önemli konuda farkındalık eğitimi almak olabilir. 
Kentin imarı ise yeni teknolojilere teslimiyeti, 
kaynakların tükenmesini, suçun kalabalıklar 
içinde gizlenmesini değil aksine farkındalığın 
ve teknolojinin doğru kullanılmasıyla şehirlerin 
korunmasını, sürdürülebilirlik politikasıyla 
kaynakların veriminin artmasını, yaşanan iç ve 
dış göçlere rağmen suç oranlarının azaltılmasını 
sağlayabilecektir. Yaşlılar, engelliler ve çocuklar 
için daha yaşanabilir bir şehir tasarımı, yol 
güvenliği için akıllı yol sistemlerinin devreye 
alınması, güvenli, sağlıklı ve uygun bütçeli yeni 
konutların halka sunulması, güvenli mahalleler için 
suç üreten atıl alanların rehabilitasyonu akla ge-
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len ilk tedbirlerden. Güvenli Şehir, tüm boyutlarıyla 
düşünüldüğünde ekonomik, sosyal, fiziksel olarak 
suç işlenecek ortamın yok edilmesi başta olmak 
üzere, sokakların ve binaların tasarımı, kent bilgi 
sisteminin kurulması ve kullanılması gibi sadece 
polisiye olmayan başlıkları da kapsamaktadır. 

Beyoğlu, insanın kendini inşası ve kenti imarı 
açısından son yıllarda önemli adımlar attığımız 
şehirlerden biri. İlk aklımıza geldiği haliyle Beyoğlu, 
suç oranlarının yüksek olacağı, suçlunun rahatlıkla 
gizlenebileceği, suçun kolayca üretilebileceği bir 
şehir algısına sahip. 

Çünkü uluslararası suç tanımlarına göre bir-
çok “elverişli” kritere sahip: şehre dışarıdan gelen 
günlük misafir sayısı ülkemizin ilk sırasında. Şehrin 
sokaklarında oluşan kalabalık, suçun ve suçlunun 
gizlenmesi için fırsatlar sunuyor. Alış-veriş ve tica-
ret merkezlerinin tam ortasında bulunmasıyla su-
çun üretilmesine imkan sağlıyor. Akademisyenler, 
dünya yüzölçümünün yüzde 3’ünü oluşturan şe-
hirlerin dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 80’ine 
yakınını harcadığını, karbon emisyonunun ise yüz-
de 60’lara ulaştığını yazıyor. Bu kriterleri baz aldı-
ğımızda da Beyoğlu, yüzölçümüne göre en fazla 
nüfus yoğunluğuna sahip şehir. Dahası başta Ok-
meydanı bölgesi olmak üzere olası bir depremden 
en fazla etkilenecek eski ve hasarlı bina stoğuna 
sahip şehirlerden biri. Metruk yapılar, depreme 
dayanıklı olmayan binalar, acil yardımı güçleştire-
cek sokaklar güvenli şehir kriterlerini aşağıya çe-
kebilecek potansiyele sahip. 

Peki Beyoğlu tüm bu olumsuz koşullarına rağ-
men güvenli, emniyetli, yaşanabilir bir kent olma 
özelliğini nasıl koruyor ve insanlar için en cazip 
kent olmayı başarıyor? Cevabı yazının başlığında 
gizli: “İnsan İçin Güvenli Şehir” oluşturma hedefini 
adım adım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hayata 
geçirdiğimiz projelerin her biri, başta gençlerimiz 
olmak üzere komşularımızı sürece dahil etmeyi, 
yeni teknolojilere ulaşımlarını ve kullanımlarını ko-
laylaştırmayı, dijital şehir yönetimine katılımlarını 
sağlamayı hedefliyor.

 Yaşanabilir bir şehir için sürdürülebilirlik eğitim-
leri, Sıfır Atık farkındalığına yönelik eğitim ve uy-
gulama çalışmaları, kentin dokusunu ve huzurunu 
korumaya yönelik dijital takip sistemleri, kentsel 
yenileme projeleri, Beyoğlu’nu teknolojiye, afetle-

re ve iklim değişikliğine teslim olan bir şehir olmak-
tan öte, teknolojiyi kullanarak kendini yenileyen 
modern ve cazip bir şehir haline getiriyor. 

İnsan İçin Çevre, İnsan İçin Şehir 

Başta okullarımız olmak üzere Belediye Semt 
Konaklarımızda ve Gençlik Merkezlerimizde sür-
dürülebilirlik üzerine verdiğimiz eğitimlerle özel bir 
bilinç ve gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Sıfır Atık 
projemizle, verdiğimiz eğitimlerin sahada karşılık 
bulmasına, kaynakları en verimli haliyle kullan-
maya özen gösteriyoruz. Yaşanabilir bir dünya ve 
yaşanabilir bir şehir için yeşil alanların, parkların 
ve bahçelerin artmasına öncelik veriyoruz. Metruk 
binaların ortaya çıkaracağı güvenlik sorununu fır-
sata çevirerek, bu binaların yerine çocuklarımızın 
vakit geçirebileceği Butik Mahalle Bahçeleri pro-
jelerini hayata geçirdik. Sahipsiz, tamiri imkansız 
binaları bulundukları alandan kaldırarak mahalle-
ye nefes aldıracak yeşil alanları oluşturmaya baş-
ladık. 

Fetihtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, daha gü-
venli ve daha yaşanabilir bir Beyoğlu için başlattı-
ğımız kentsel yenileme projesinin ilk adımı. Komşu-
larımızı depremin getireceği risklerden korumaya 
yönelik oluşturulan projede sağlıksız binaların yer-
lerinden kaldırılma ve yenileme çalışmalarına de-
vam ediyoruz. 

Engelli vatandaşlarımız için oluşturduğumuz 
Engelli Rampaları, komşularımızın güvenli yolcu-
luk yapmalarını sağlamak üzere kurduğumuz Akıllı 
Yol Sistemi; şehrimizin fiziksel koşullarını iyileştir-
meye yönelik çalışmalarımızdan. Sosyal Market 
Vakfımızla yaşlılarımızın, yardıma muhtaç komşu-
larımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek 
oluyoruz. 

Dijital Şehir: Beyoğlu

Açık Veri Kaynağımız Yayında

İlk tiyatro, ilk sinema, ilk tünel, ilk elektrikli 
tramvay, ilk banka… Kültürden sanata, finanstan 
teknolojiye tarihimizdeki birçok ilk’in sahibi Be-
yoğlu, bilişim teknolojilerinin kullanılmasında da 
ilklerin şehri olmayı başardı. Beyoğlu’ndaki tüm 
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hizmetlerin dijital ortama aktarılması amacıyla 
başlattığımız çalışmalarda güçlü bir Ar-Ge ekibi-
miz var. Ülkemizin önde gelen bilişim teknolojileri 
şirketleriyle kurduğumuz işbirliği sayesinde hedef-
lediğimiz dijital şehir sürecini neredeyse tamam-
lamış durumdayız. 

Dijital şehir projesini hayata geçirmek, kent bil-
gi sistemini aktif ve açık halde tutmak, şehrimizin 
güvenliği açısından olmazsa olmaz kalemlerden 
biri. Belediye olarak bu bilgilerin sağlıklı bir şekilde 
toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi nok-
tasında hem kurumlarımızla hem vatandaşları-
mızla şeffaf bir süreç yürütüyoruz. İsteyen herkesin 
ulaşabileceği verileri, https://acikveri.beyoglu.bel.
tr adresinden yayınlıyoruz. Ekonomiden sağlığa, 
turizmden eğitime kadar birçok alanda sayısız 
verinin bulunduğu portalımız, şehrimizin kimliğinin 
bilgiye dayalı yorumlanması ve korunması açısın-
dan büyük önem taşıyor. 

Dijital Beyoğlu Projesi

Dijital Beyoğlu Projesi, şehirde yaşayanların 
ulaşmak istediği hizmetlerin dijital ortama aktarıl-
masıyla başladı. Komşularımız belediye binasını fi-
ziken ziyaret etmek zorunda kalmadan vergi öde-
meleri, ruhsat işlemleri, imar ve iletişim hizmetleri, 
sosyal yardım müracaatları gibi birçok kalemde 
dijital hizmet alabiliyorlar. Pandemi sebebiyle or-
taya çıkan yeni normalde ise binlerce komşumuz 
online ders sistemi üzerinden farklı branştaki ders-
leri ve kursları evlerinden takip edebildiler. Sadece 
Beyoğlu Belediyesi hizmetleri değil, kurumlar arası 
işlemler de İçişleri Bakanlığı’nın E-Belediye Sistemi 
aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. 

3D Haritalama Projesi 

3D Beyoğlu Haritalama Projesi’yle, Beyoğlu’n-
daki 45 mahalle, 1950 cadde ve sokak, 6 bini tarihi 
olmak üzere toplam 25 binanın 3 boyutlu olarak 
dijital ortama aktarılmasını sağladık. Bu çalışma 
için cadde ve sokaklarda 360 derece çekim tekni-
ğiyle 80 saatlik çekimler yapılırken, drone teknolo-
jisini de kullandık. Haritalama işlemi için kullandığı-
mız tüm cihazların yerli ve milli teknoloji olmasına 
özel önem gösterdik. 3D Haritalama Projesi, şehir-

lerin imarı için çok büyük önem taşıyor. Çünkü ve-
riye ve bilgiye dayalı akıllı şehircilik uygulamaları, 
fen işleri hizmetlerinin planlanmasından kentsel 
dönüşüm sürecinin takibine kadar birçok konuda 
kaynak verimliliğine imkan sağlıyor. Yeni yapılacak 
binaların şehrin tarihi kimliğine uyumu ve inşa edi-
leceği caddedeki dokunun korunması gibi sorum-
luluklarımızda analiz kabiliyetimizi güçlendiriyor. 

Bina Kimlik Kartı ilk kez Beyoğlu’nda 

3D Haritalama Projesi’nin ikinci etabında ilçe-
mizde bulunan tüm binalara kimlik kartı çıkarmayı 
hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bina 
Kimlik Sistemi ile entegre çalışacak sistemde bi-
nalarla ilgili tüm bilgilere tek tıkla ulaşılabilecek. 
Sistemde kayıtlı bilgiler doğrultusunda denetim-
ler yapılacak, bu sayede kaçak yapılaşmanın da 
önüne geçilecek. Herhangi bir afet anında da bi-
nanın kat bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılarak daha 
bilinçli ve sistemli bir arama-kurtarma çalışması 
yapılmasına imkan sağlanacak. 

Smart Beyoğlu

Dijital Beyoğlu projesinin hafızası niteliğini ta-
şıyan Smart Beyoğlu uygulaması ile belediye iş-
lemlerini tek bir platformda topladık. Uygulamayı 
akıllı cihazlarına indirerek ‘Hesabım’ bölümünden 
TC Kimlik numarası ile kayıt olan komşularımız, 
belediyeyle ilgili tüm işlemlerini kolayca yapabili-
yor. Başta Belediye Başkanı olmak üzere belediye 
hizmet birimleri ve görevlileri ile doğrudan iletişim 
kurabiliyor, talep, öneri ve şikâyetlerini iletebiliyor. 
Smart Beyoğlu uygulamasında; Nöbetçi Eczane-
ler, Yeme- İçme, Tatil-Konaklama, Kültür- Sanat, 
Mağazalar, Tarihi Yerler, Otoparklar, Taksi Durak-
ları vs. birçok kategori bulunuyor.

 

Mobil Beyoğlu ile sahada çözüm

Belediyenin tüm saha birimlerini mobilize hale 
getirdiğimiz bu uygulamayla sahada çalışan 
ekiplerimiz işlemlerini anında gerçekleştirerek be-
lediye binasında ikinci bir işlem yapılmasına gerek 
kalmadan süreci sahada online olarak tamam-
lıyorlar. Mobil ruhsat, Mobil zabıta, Mobil sosyal 
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yardım, Mobil numarataj, Mobil beyan, Mobil 
imar, Mobil ekip takip ve Mobil imza bu uygula-
mamızdaki bazı birimlerimiz. Ayrıca Dijital İmar 
Uygulaması, Kokpit Yazılımı, E-Eksper Uygulaması, 
Sporcu Takip Programı, Kütüphane ve Kıraathane 
Giriş Yazılımı gibi bir çok yazılımı da aktif olarak 
kullanıyoruz.

 

Gençler için İnovasyon Merkezi 

Gençlerimizin teknoloji alanındaki yaratıcı fi-
kirlerini destekleyerek katma değerli ürün ve hiz-
metlere dönüştürülmesini sağlamak amacıyla 
Beyoğlu İnovasyon Merkezi’ni açmaya hazırla-
nıyoruz. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tarihi 
binada açılacak olan Beyoğlu İnovasyon Mer-
kezi’nde bir de Dijital Dönüşüm Ofisi kuruyoruz. 
Bu sayede belediyenin tüm dijital hizmetleri tek 
merkezden yönetilecek. Tüm bakanlıkların dijital 
sistemleriyle entegre olarak çalışan bir dijital alt 
yapı da faaliyete geçmiş olacak. 

 

Yapay Zeka Teknolojisi ve 

Kamera Takip Sistemi

Pandemi sürecinde başlattığımız yeni bir uy-
gulamayla Beyoğlu’nun en işlek cadde ve mey-
danlarında yoğunluğun azaltılması amacıyla Ka-
meralı Takip Sistemi’ni hayata geçirdik. Özellikle 
İstiklal Caddesi’nde giriş ve çıkışlara kurulan sa-

yaçlı kamera sisteminde, görüntü işleme ve yapay 
zeka teknolojisi kullanılıyor. Elde edilen veriler anlık 
olarak belediye bünyemizde kurulan Takip Mer-
kezi’ne aktarılıyor. Bu sistemle gerekli müdahale-
ler anında yapılarak vatandaşların virüs salgınına 
karşı alınan tedbirlere uyması sağlanıyor.

Güvenli Şehir İçin İnsan 

“İnsan için Güvenli Şehir” anlayışımızı iklim kri-
zini, yeni teknolojileri ve yapay zekayı merkeze 
alarak sürdürürken en önemli faktörü gözden ka-
çırmamaya özen gösteriyoruz. Güvenli şehirlerin 
en büyük özelliği, güvensizliğin oluşmasına imkan 
sağlayacak faktörleri yok etmek. Beyoğlu’nda 
gençlerimize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar-
la onların sosyal, ekonomik, kültürel koşullarını en 
üst seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz. Beyoğ-
lumuz’da açtığımız ücretsiz spor tesisleriyle tüm 
gençlerimiz birçok branşta ücretsiz spor eğitimi 
alıp spor yapabiliyorlar. 

Akademi Beyoğlu’nda verilen sinema, moda, 
müzik, tiyatro eğitimleri, Bilim Beyoğlu’nda 
yürütülen eğitim ve uygulama çalışmaları, Semt 
Konaklarımız’da devam eden kurslarımız ve sosyal 
etkinliklerimiz Beyoğlu’nun her köşesini ve her bi-
reyini sosyalleştiren pozitif bir gündemin araçları. 
Şehrini seven, şehrine saygı duyan, şehrini geliştir-
meye çalışan bireylerin varlığı, Beyoğlumuz’u her 
zaman güvenli, yaşanabilir ve cazip kılmaya de-
vam edecek. 
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BiLiŞiM TEKNOLOJiLERiNiN
YEREL YÖNETiMLERDE UYGULANMASI:

AKILLI ŞEHiRLER

iLKER ŞAHiN*

1Öz

Güncel teknolojik gelişmeler ışığında beledi-
yecilik hizmetleri noktasında yeni bir dönem baş-
lamıştır. Küreselleşme ile birlikte dünyanın hangi 
noktasında bir gelişme yaşanırsa hızlı bir etkileşim 
içerisinde diğer bir noktada hissedilmektedir. Ye-
rel yönetimler açısından teknolojik gelişmeler yeni 
bir yolculuk başlatmıştır. 

Ülkeler ve şehirler yönetimsel olmak üzere bir-
çok açıdan yeni uygulamalarla karşılaşmaktadır. 
Çağımızın hızla gelişen teknolojik uygulamaları 
yerel yönetimleri de etkisi altına almıştır. Aynı za-
manda kırsaldan şehirlere artan göç etkileri de 
hızlı ve verimli çözüm yollarına ihtiyaç duyurmak-
tadır. Bu noktada nüfusun etkisinin yönetimsel 
anlamda ihtiyaçlara hızlı cevap vermesi için tek-
nolojik uygulamalar devreye girmiştir. Akıllı şehir-
ler uygulamaları gündemde yer edinmeye baş-
lamıştır. Yıllar geçtikçe şehirlerin artan nüfusunun 
yanında ihtiyaçlarında da artış ve çeşitlilik yaşan-
maktadır. Bu noktada Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyesi Bilgi İşlem Dairesi olarak şehirde yaşanan 
sorunlara ya da ihtiyaçlara akıllı şehirler uygula-
maları ile çözüm aranmaktadır. Yerel yönetimler 
ve bilişim teknolojileri arasındaki ilişkiler çalışma 
içerisinde değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Şehirler, Yerel Yönetim-
ler, Bilişim, Teknoloji.

1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

1. Giriş 

Yerel yönetimler şehirlerin sorunlarını çözü-
me ulaştırmak açısından teknolojik gelişmelerle 
birlikte hareket etmektedir. Vatandaşın beklenti 
ve taleplerine hızlı ve yerinden cevap verebilmek 
için teknolojik hamlelere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Dünya’da yaşanan teknolojik gelişmeler şehirlerin 
yönetimi açısından önemli bir vizyon oluşturmak-
tadır. Hızla gelişen şehirleşme modellerinin ya-
nında teknolojinin gelişim ve değişim göstermesi 
önemli bir etkene sahip olmuştur. Verilerin yerel 
yönetimler açısından kullanılmasından korun-
masına, hizmetlerin yerelde kalkınma hedeflerine 
ulaştırılmasından vatandaşın fayda ve isteklerinin 
gerçekleştirilmesine kadar birçok hususta etkileri 
bulunmaktadır. 

Gelişen teknoloji hamleleri yerel yönetimler 
alanında şehirleri de etkisi altına almaktadır. Ül-
keler ve şehirler gelişim hamlelerini teknolojik ye-
niliklerle gerçekleştirir. Dolayısıyla değişimin önü-
ne geçilemeyeceği, bilinen bir gerçektir. İnsanların 
yaşadıkları alanların nüfus olarak artış göstermesi 
ve mekânsal anlamda genişlemesi şehir sorun-
larının artışında da etkili olmaktadır. Bu noktada 
hızlı çözüm yollarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
Yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarına bakıl-
dığında oldukça geniş alana sahip olduğu bilin-
mektedir. Toplu taşıma hizmetlerinden su ve ka-
nalizasyon hizmetlerine, kültürel ve sosyal donatı 
alanlarından spor ve sanatsal etki alanlarına ka-
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dar birçok alanda hizmet verilmektedir. Artan nü-
fusun ihtiyaçlarına cevap verme noktasında özel-
likle büyükşehirlerde teknolojik hamleler ihtiyaç 
olmaktan öte zaruret oluşturmaktadır. Bu nokta-
da akıllı şehir uygulamalarına Balıkesir ölçeğinde 
örnekler verilmektedir. Çalışma içerisinde “Akıllı 
şehir nedir?, Akıllı şehir uygulamaları nelerdir?, Akıllı 
şehir uygulamalarının avantaj ve dezavantajla-
rı nelerdir?, Akıllı şehir hamleleri fırsat mıdır?” gibi 
sorulara yanıt aranmaktadır.

2. Yerel Yönetimler ve Bilgi Teknolojileri

Yerel yönetimler, vatandaşın doğrudan ulaşa-
bildiği yerinden yönetim anlayışına sahip önemli 
karar alma mekanizmalarındandır. Yerel yönetim-
ler, şehrin sorunlarının belirlenmesinde birçok hu-
susta çözüm aktörüdür. Yerel yönetimler aslında 
şehir dinamizmini sağlayan en önemli kurumlardır. 
Bu nedenle çözüm ortakları arasında kurumlar 
ve kuruluşlarda yer almaktadır. Yerel yönetimlerin 
çeşitlilik arz eden sorumlulukları açısından farklı 
bilim dallarının da devreye girmesi gerekmektedir. 
Yerel yönetimlerin en çok iletişim halinde olduğu 
alanlardan biri de teknoloji olmaktadır. Bilgi ve 
veri yerel yönetimler açısından kaçınılmaz konu 
başlıklarıdır. Bilgi ve teknolojiyi bir araya getirerek 
yerel yönetimler alanında yol haritası çıkarılması 
gerekir. Şehirdeki her bilgi vatandaşın hizmetinde 
kullanılması açısından sağlıklı veri haline dönüştü-
rülmelidir.  

Yerel yönetimlerde bilgi teknolojilerine yönelik 
yatırımlar günden güne artış göstermektedir. Ye-
relde teknolojiden istifade edilmesinin hedef ve 
amaçları arasında iki eksen bulunmaktadır. Bun-
lardan ilki vatandaş memnuniyet düzeyinin arttı-
rılması, bir diğeri ise hizmetlerin doğru ve verimli 
bir şekilde en hızlı biçimde vatandaşa ulaştırılma-
sıdır. 

Teknolojinin vermiş olduğu imkanların yerel yö-
netimlerle buluşturulması, yerelde hizmet anlayı-
şının kalitesinde önemli bir etkiye sahiptir. Toplum 
içerisinde yaygın olarak kullanılan teknoloji ens-
trümanları, gelişen teknoloji atılımları ile yaygınlık 
göstermektedir. Akıllı telefonlar, internet ağının 
genişlemesi, teknolojik programlar vb. tüm geliş-
meler yerelde de hissedilmektedir. Vatandaşların 

teknolojik imkanlara ulaşılabilirliğinin yaygınlaş-
ması ile yerelde hizmetlerin gerçekleştirilmesin-
de önemli bir ivme oluşmuştur. Yerel yönetimler 
de bu doğrultuda hizmet ulaştırma yöntemlerini 
güncelleme yoluna gitmiştir. Akıllı şehir uygulama-
ları gündemin içerisinde önemli bir yer edinmeye 
başlamıştır.

3. Akıllı Şehirler

Akıllı şehir uygulamaları ile birlikte şehirlerin so-
runlarına anlık müdahale imkânı oluşmuştur. Akıllı 
şehir teknolojilerinin uygulandığı şehirlerde yaşa-
yan bireylerin ihtiyaçları, bu teknoloji imkanlarını 
kullanmayan şehirlere nazaran daha hızlı ve daha 
az maliyetli bir şekilde karşılanmaktadır. Şehirdeki 
her alanda nüfuz eden sensörlerden elde edilen 
veriler işlenerek anlamlı bir hale dönüştürülmekte-
dir. Tüm akıllı sistemler ile etkileşim halinde oluna-
rak şehir yönetiminde kolaylıklar sağlanmaktadır 
(Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2019: 47).

Akıllı bir şehirde elde edilen veriler şehrin 
sorunlarını tespit etmekte önemli derecede 
kolaylık sağlamaktadır ve sorunların doğru 
tanımlanmasına imkan tanımaktadır. Şehrin ak-
törleri arasında etkili bir dayanışma ve işbirliğine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Anlık gelen veri akışı saye-
sinde hızlı karar alma mekanizmaları işlevsel hale 
gelebilmektedir. 

Şehrin sorunlarına sadece kısa vade de değil 
uzun vade de çözüm yollarının bulunmasına im-
kân sağlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma he-
deflerinin gerçekleştirilmesi için çevre, enerji, iklim 
ve doğal kaynakların korunmasına kadar önemli 
şehir hedefleri planlanmaktadır. 

Akıllı şehirler, dijital veriler sayesinde vatandaş 
odaklı, katılımcı bir yönetimin benimsenmesini 
desteklemektedir. Tüm bu sürecin içerisinde akıl-
lı şehir, var olanın yanında yeni bir yerel yönetim 
anlayışını ortaya çıkarmaktadır (Memiş ve Baba-
oğlu, 2018: 151).

4. Akıllı Şehir Uygulama Örnekleri

Akıllı şehirler; verimlilik esaslı teknolojiyi oluştur-
maktadır. Bu noktada dört temel esas üzerine ku-
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ruludur. Yazılımlar, donanımlar, sistem ve alt yapı 
üzerinedir. Bu modelin tanımlanması açısından 
varlıkların veriye, verinin bilgiye dönüştüğü model 
olarak adlandırılabilir. Konforlu yaşam döngüsüne 
sahip her şey yerel yönetimlerden başlar. Burada 
şehirlerin konforlu yaşam döngüsüne sahip olması 
için teknolojinin önemi çok fazladır. Gayrimenkul-
lerin doğru tespit edilmesi finans yönetimine kat-
kı sağlar. Vatandaş-belediye arasındaki bağların 
doğru kurulması elzemdir. Vatandaş taleplerinin 
yerel yönetimlere ulaştırılması noktasında tekno-
loji büyük rol oynar. 

Örneğin CRM dediğimiz müşteri ilişkileri yöne-
timi doğru kurgulanırsa vatandaş talepleri tekno-
loji enstrümanları ile veri tabanına kaydedilir. Be-
yaz masalardan, çağrı merkezlerinden, interaktif 
belediyecilikten, sosyal medyadan gelen vatan-
daş talepleri, veri tabanına kaydedilip doğru ana-
liz edildiğinde sorunlar hızlıca takip edilmiş olur. Bu 
tespitlerin her birinde teknolojik adımlar yer alır.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha büyük 
veriler konuşulmaya başlanmaktadır. Kişisel veriler 
ve varlık verileri artık büyük veriyi oluşturmakta-
dır. Doğal olarak bu da siber saldırıları gündeme 
getirmektedir. Kurumlar bu saldırıları önlemek için 
ciddi yatırım harcamalarına başvururlar. Bugün, 
ülkelerle yarışacak düzeye gelen sosyal medya 
uygulamaları bile siber saldırılar karşısında aciz 
kalmaktadır. Bu noktada acil eylem planlarına 
yönelik politika geliştirilmesi zaruret halini almıştır. 
Yerelde de şehir hizmetlerine yönelik gerçekleş-
mesi muhtemel saldırılara karşı teknolojik sistem-
ler geliştirilmelidir. Teknoloji yaşam içerisindeki bir 
birey gibi canlı bir organizmadır. 24 saat aktivi-
tesini sağlamak durumundadır. Veznenin tahsilat 
yaparken kullandığı program veya sistem arızaya 
düşmemelidir. 

Emlak beyannamesinde bulunacak bir vatan-
daş sistemin aksaklığı olmadan işlemlerini sağ-
lıkla yürütebilmelidir. İmar veya ruhsat işlemleri-
ne hızlıca yanıt verilebilmesi açısından sistem alt 
yapısında herhangi bir aksaklık olmamalıdır. Ya-
şanabilecek olumsuz bir olaya karşı afet yönetim 
bilgi sistemi teknolojik olarak da ele alınmalıdır. Bu 
açıdan bakıldığında afet yönetim bilgi sistemi çok 
fazla önem taşımaktadır. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı top-

lu taşıma sistemlerinden akıllı trafik uygulamaları-
na, drone ile akıllı sayaç uygulamalarından mobil 
hizmet ağına kadar birçok noktada vatandaşla-
rın ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır. 
Yaygın internet ağının genişletilmesi açısından 
şehrin meydanlarındaki teknolojik enstrümanlar 
güncellenerek yenilenmektedir. Şehirde yaşayan 
dezavantajlı gruplardan ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara, şehirdeki konut yapısından ulaşım ağına ka-
dar birçok alanda sayısal verilerin toplanmasına 
önem verilmektedir. 

Burada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İş-
lem Daire Başkanlığı olarak yeni nesil teknolojiler 
kullanmakta ve sensörlerle veri toplanmaktadır. 
Şehir ulaşım araçlarına monte edilen sensörler 
aracılığıyla hava kirliliği, gürültü kirliliği ve bozuk 
yolların tespiti gerçekleştirilmektedir. Bu doğrul-
tuda yapılacak her çalışmanın daha anlamlı ve 
yerinde olacağı planlanmaktadır. Teknolojik ge-
lişmeler artık lüks olmaktan öte zorunluluk halini 
almıştır. Bu gelişime ayak uyduran şehirler, sorun-
larını daha iyi bir şekilde sonuca ulaştırma imkânı 
elde edebilecektir. 

5. Bilgi Teknolojilerinin Güvenliğinin Sağ-
lanması

Bilgi teknolojilerinin güvenliğinin sağlanma-
sı için dünya genelinde yaygın olarak kullanılan 
uluslararası standartlardan olan ISO/IEC 27001 
Bilgi Güvenliği Standartı kuruluşların,  bilgi gü-
venliğinin en temel gereksinimleri olan “gizlilik”, 
“bütünlük” ve “erişilebilirlik” ilkelerini sağlaması-
nı amaçlamaktadır. Bilgilerin izinsiz erişimlerden, 
kullanımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesin-
den, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden 
korunması gerekmektedir. 

Bu üç temel unsurdan herhangi birinin zarar 
görmesi ile güvenlik zafiyetinin oluşması mümkün 
olur. Bilgi teknolojileri güvenliği ile asıl amaç verile-
rin güvenliğini sağlamak ve çeşitli nedenlere bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek güvenlik problemlerinin 
önüne geçmektir. Bilgi güvenliğini sağlamak için 
bir takım politikalar geliştirilmelidir (https://www.
siberportal.org/).

Bu politikalar;

3dergi sablon.indd   64 20.10.2021   18:21



65

• Ağ güvenliği  (network security)

• Uç/son nokta/kullanıcı güvenliği  (endpoint se-
curity)

• Veri güvenliği (data  security)

• Uygulama güvenliği  (application security)

• Kimlik ve erişim yönetimi (identity and access 
management)

• Güvenlik yönetimi (security management)

• sanallaştırma ve bulut (virtualization and cloud)

kategorilerine göre geliştirilebilir ve teknolojik 
yöntemleri belirlenebilir (http://www.egisbilisim.
com.tr ).

Bu doğruda Bilgi güvenliği koruma yöntemle-
ri kadar bilgiler için tehdit oluşturan durumları da 
bilmek önemlidir. Çünkü koruma yöntemlerinin 
geliştirilmesinde tehditleri bilmek nasıl bir önlem 
alınması gerektiği hakkında bilgi verir. Bilgi güven-
liği için tehdit unsuru olan durumlar: Zararlı yazı-
lımlar, Sosyal mühendislik saldırıları, Omuz sörfü, 
Çöp karıştırma yöntemi, Truva atı virüsü, Rol yap-
ma yöntemi, Tersine sosyal mühendislik, Oltalama 
yöntemi sayılabilir.

Bunların her biri bilgi güvenliği için bir tehdit 
anlamına gelir. Her biri kendi içerisinde farklı yollar 
ile bilgilerin ele geçirilmesi için çalışır. Ayrıca fark-
lı yöntem ve teknikleri olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Örneğin biri e-posta yolu ile bilgilerin ele 
geçirilmesi için uğraşırken bir başkası ise virüs ola-
rak bilgilerin bulunduğu ortama sızar ve bu şekilde 
bilgileri çalmaya çalışır.

Bilgi güvenliği korunma yöntemleri ise tehditler 
ışığında geliştirilmiş ve buna göre yapılan çalışma-
lar ile ortaya çıkmıştır. Bilgi güvenliği korunma yön-
temlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

• Bilgi güvenliği hakkında çıkan en güncel haber-
leri yakından takip etmek

• Tehditlere karşı gerekli konularda eğitim almak

• Sahte ve rol yapan girişimlere karşı bilinçli olmak

• Sistem güvenliği için gerekli antivirüs ya da tro-

jan temizleyici yazılımlar kullanmak

• İşletme içerisinde kaynağı bilinmeyen e-posta-
ları açmamak

• Güvenilmeyen yazılıları şirket ya da işletme bilgi-
sayarına indirmemek ya da kurmamak (http://bid.
ankara.edu.tr/).

Bilgi güvenliği konusunda tehdit oluşturan un-
surların bilinmesi gerekli önlemlerin alınmasına ve 
çalışanların daha bilinçli bir şekilde davranma-
sına yardımcı olur. Çünkü tehditlerin bilinmesi ile 
alınması gereken önlemler de belirlenir ve buna 
göre bir korunma süreci yürütülür. Aksi takdirde hiç 
beklenmedik anda bilgilerin ele geçirilmesi ve bilgi 
güvenliğinin zafiyete uğraması mümkündür. Bilgi 
güvenliğinin sağlanmasından  herkes sorumludur. 
Unutulmamalıdır ki “bir zincirin en zayıf halkası ka-
dar sağlamdır.”  

6. Sonuç

Daha sağlıklı kent yaşamı için teknolojinin 
önemi ve gerekliliği herkesçe kabul görülmeli ay-
rıca teknik donanıma sahip olmak gerekmektedir.  
Böylece bilinçli teknoloji kullanımı ile tehditler fır-
sata dönüşecektir. 

Güçlü donanımlar ve yazılımlar ile toplanan 
verilerin depolanması ve iletişimin kesintisiz sağ-
lanması için komple çalışan yapılar kurulmalıdır.  
Sağlam bir metodoloji ile konfigüre edilmiş yapı-
larda bilişim sistemleri hem veri toplar, hem gü-
venliği sağlar, hem de bu veriler anlamlandırılıp 
karar verme mekanizmalarında kullanılır. Unut-
mamalıdır ki veri arttıkça sistemlerin büyüklüğü 
de artacak bu da güvenlilik politikalarını ve dona-
nımların teknik bakımlarını ön plana çıkaracaktır. 
Sistemlerin sürekliliği takip edilmezse ciddi prestij 
kayıtları bizlere yaşatacaktır. 

Teknolojinin yerel yönetimlerde yaygınlaştı-
rılması için çaba sarfetmek, yetkin personeller 
yetiştirmek, karar vericilere veriye dayalı politika 
mottosunu benimsetmek kentte yaşayan herkes 
için alışılmışın dışında huzurlu yaşam döngüsünü 
de sonucu olacaktır.

Teknoloji dediğimiz yapı kentlere fayda sağla-
dığı gibi, tehditleri de beraberinde getirmektedir. 
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Sistemlerin maliyetleri, yazılımların yönetilmesi, bu 
verilerin depolanması ve iletişimin kesintisiz sağ-
lanması gibi olaylar için hem zorlu hem de komple 
çalışan zorlu bir süreç olduğunu da unutmamak 
gerekir.  

Bilişim teknolojilerinin güvenliğinin sağlanması 
için yazılım, ekipman, donanım vb. elemanların 
güvenliğini sağlamak adına kurum dışı unsur-
ların yanı sıra kurum içi yetkisiz personel ve di-
ğer tehditlerinde önüne geçmek gerekir. Kurum 
dışı tehditler için dünya genelinde kabul görmüş 
çözümler kullanılarak güvenlik sağlanabilir. Fakat 
şu da unutulmamalıdır ki hiçbir zaman yüzde 
yüz güvenlikten bahsedemeyiz. Bilgi Teknolojileri 
Güvenliği hep “Tehditleri ve yaratacakları 
etkileri daha aza nasıl indirebiliriz” yaklaşımıyla 
benimsenmelidir. 

Günümüzün iletişim araçları hiç şüphesiz tek-
noloji platformlarıdır. Kendimizi teknolojinin esiri 
değil, veziri olmaya şartlamalıyız. Kişisel verilerin 
önemi her geçen gün artmakta olup önlemlerimi-

zi erken almak, genç girişimcilere yerli platformla-
rın geliştirilmesin de destek olmalıyız.
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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 Bakanlı̇ı, 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.
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BELEDiYELERiN iŞ BiRLiKLERi
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1ÖZET

Belediyeler arasındaki iş birlikleri, Belediye 
Birlikleri faaliyetleri, proje ortaklıkları, eşleştirme, 
kardeş şehir, olarak bilinmektedir. Bunlar; Türki-
ye Belediyeler Birliği(TBB), Marmara Belediyeler 
Birliği(MBB), Sağlıklı Kentler Birliği(SKB), vb. Ulus-
lararası ağlar; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetim-
ler(UCLG), Eurocities, vb. şeklindeki platformlar, 
çalışma ziyaretleri, sınır ötesi iş birlikleri (aynı sınırı 
paylaşan ülke belediyeleri arasında ortak bir so-
runu çözmeye yönelik düzenlemeler-Eurogios), 
belli bir sorunu çözmek üzere proje bazında ortak 
proje çalışmaları şeklinde açıklanabilir.

Bu iş birlikleri sayesinde belediyeler, karşılaş-
tıkları sorunların çözümü ve kendilerini geliştirmek 
amacıyla, genellikle kendi ölçeklerindeki başka 
şehirlerle ortak proje kapsamında farklı bilgilere 
ve deneyimlere ulaşmak üzere ortaklıklar kurmuş-
lardır. Ayrıca, AB ve başka fonlarından yararlan-
mak amacıyla birlik faaliyetlerinin önemli bir koşul 
olması, belediyelerin birlikler ve ağlar vasıtasıyla 
işbirlikleri kurmaları önem arz etmektedir.

Bu çalışma, kentlerin kurmuş oldukları işbirlikle-
rinin yapısı, boyutları, işbirliklerin  faydaları ve elde 
edilen katkıları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, birlikler, iş birlikleri, 
kent diplomasisi, 

1 Pendik Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, kkaya14@gmail.com, https://
orcid.org/0000-0002-   8741-7516

SUMMARY

Cooperation between municipalities; Munici-
pal Unions activities are known as Project part-
nerships, twinning, sister cities. These; Union of 
Municipalities of Turkey(TBB), Union of Marmara 
Municipalities(MBB), Union of Healthy Cities(SKB), 
etc. international networks; United Cities and Lo-
cal Governments(UCLG), Eurocities, etc. It can be 
explained as platforms, study visits, cross-border 
cooperation (arrangements to solve a common 
problem between the municipalities sharing the 
same border - Eurogios), joint project studies on 
a project basis to solve a certain proble.

Thanks to these collaborations, municipalities 
have established partnerships with other cities 
of their own scale to reach different information 
and experiences, generally within the scope of 
joint projects, in order to solve the problems they 
face and improve themselves. In addition, it is 
important that union activities are an important 
condition in order to benefit from EU and other 
funds, and that municipalities establish coope-
ration through unions and networks.

This study aims to evaluate the structure, di-
mensions, benefits and contributions of coope-
rations established by cities.

Keywords: Municipality, unions, collaborati-
ons, city diplomacy.
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GİRİŞ

Belediyeler, ilgili mevzuat çerçevesinde 
ve coğrafi sınırları içerisinde etkinlikte 
bulunurlar. Bununla birlikte, belediyeler, 
kurumsal yetersizliklerin telafisi amacıyla  ve 
küreselleşmenin getirdiği sonuçlar doğrultusunda, 
ulusal ve uluslararası iş birlikleri, uzmanlaşma 
ve teknolojinin gelişmesi ile yeniden yapılanma 
sürecine girmişlerdir.2 Bu anlamda belediyeler 
yerel hizmetlerin karşılanmasında yaşamsal 
işlevler yerine getirirken, ulusların kalkınmasında 
da çok önemi roller oynamaktadırlar.3

İşbirlikleri ülke içindeki başka belediyelerle, bazen 
de farklı ülkelerdeki belediyelerle ve sivil toplum 
örgütleriyle veya kamu kurum ve kuruluşlarının 
katkı ve ortaklıklarıyla gerçekleştirilmektedir. 
İşbirlikleri veya ortaklıklar, belediyelerin mevcut 
yapılarının geliştirilerek etkinleştirilmesine, bilgi ve 
deneyimlerin paylaşımına, kıt kaynakların etkin 
kullanımına, kaynaklarının geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır.4

Kentler dünyanın  ilk ve kalıcı sabit yerleşimleri 
ve tartışmasız en eski diplomatik aktörleridir. Baş-
ka bir ifade ile, kentler ülkenin başka bölgelerinden 
farklı olarak öteki ülkelerin kentleri ile yoğun bağ-
lantı ve iletişim içerisindedirler. Bu durum, kentlerin 
kendi aralarında oluşturacakları uluslararası ilişkiler 
ile karşı karşıya oldukları ulusal zorlayıcı koşulların 
üstesinden gelme girişimlerine yol açmıştır5 

Bu zorlayıcı koşullar içinde, Belediyelerin ulu-
sal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmeleri, ku-
rumsal kapasite geliştirme gereksiniminin karşı-
lanmasında önemli rol oynamaktadır. İş birlikleri 
deneyimleriyle, kentlerin iyi uygulama örneklerini 
öğrenmesi, paylaşması ve hayata geçirmesi ve 
böylece, kendi kapasitelerini artırmaları beklen-
mektedir. Aynı zamanda, ortak projeler ile beledi-
yelerin kaynaklarını daha verimli kullanmalarının 
sağlanabileceği beklenebilir.6 İş birlikleri ister aynı 
2 W. Michael Fenn, The Changing Role of the Municipal Sector, 

Canadian Tax Journal / Revue Fiscale Canadienne, 2000 Vol.50), 
No.1: 147-155.

3 Debra Mountford, Organising for local development: the role 
of local development agencies SUMMARY REPORT, Paris, OECD, 
2009, https://www.oecd.org/cfe/leed/44682618.pdf.

4 Özcan, Ümit, “Yerel Yönetimler Arasında Ortaklıklar ve Kardeş 
Şehir İlişkileri El Kitabı”, 2017, http://www.dapaturk.com/docs/
siyasi/Kardes_Sehir_El_Kitabi_Son_Hali.pdf, 

5  Nijman, Janne E. (2016) “Renaissance of the City as Global Ac-
tor: The Role of Foreign Policy and International Law Practices in 
the Construction of Cities as Global Actors”, Gunther Hellmann, 
Andreas Fahrmeir, Miloš Vec, (derl.) The Transformation of Foreign 
Policy: Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the 
Present, Oxford ve New York, Oxford University Press, 209-241.

6  TBB, (2010) “Türkiye’de Belediye İşbirliklerinin Geliştirilmesi Alt Stra-
tejisi”.

ülke belediyeleri arasında, ister farklı ülke beledi-
yeleri veya kamu kurum ve kuruluşlarının katkı ve 
katılımları ile oluşturulmaktadır. Ortaklıklar, mev-
cut idari yapının geliştirilerek etkinleştirilmesine, 
bilgi ve deneyimlerin paylaşımına, kıt kaynakların 
etkin kullanım yeteneğinin geliştirilmesini olumlu 
etkilemektedir. Öteki bir ifade ile, güçlü idari ya-
pılar oluşturulması yoluyla, sürdürülebilir kentlerin 
gerçekleştirmesini kolaylaştırabilir.

Belediyeler arasındaki iş birlikleri; belediyelerin 
sorunları beraberce çözümlemek ve zaman 
içinde daha yakın ve dostane ilişkiler geliştirmek 
amacıyla ve ortaklaşa hareket etmek üzere 
bir araya gelmeleri anlamını taşır. 7 İşbirlikleri, 
terminolojide, partnerships, twinnings, sister cities, 
gibi değişik tanımlarla açıklanmıştır. Twinnings 
uygulamaları aynı zamanda en eski ve en bilinen iş 
birliği şekli olduğu için çoğu kez bu alandaki bütün 
iş birliklerinin üst kavramı gibi de kullanılmaktadır.8 
Belediyelerin bütün bu uluslararası ilişkileri ‘kent 
diplomasisi’ olarak da adlandırılmaktadır. Bu 
iş birliği şekilleri; belediye birlikleri faaliyetleri, 
proje ortaklıkları, eşleştirme, kardeş kent, 
olarak bilinmektedir. Bunlar; Türkiye Belediyeler 
Birliği(TBB), Marmara Belediyeler Birliği(MBB), 
Sağlıklı Kentler Birliği(SKB), vb. Uluslararası ağlar; 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler(UCLG), 
Eurocities, vb. şeklindeki platformlar, çalışma 
ziyaretleri, sınır ötesi iş birlikleri (aynı sınırı paylaşan 
ülke belediyeleri arasında belli bir sorunu çözmek 
üzere proje bazında ortak çalışmalar) yapılması 
şeklinde açıklanabilir.9

Bu bağlamda iş birliklerinin daha stratejik ve 
kurumsal bir temelde yürütülmesi belediyelerin 
kurumsal gelişimlerine olumlu katkıda 
bulunacaktır. Belediyelerin ulusal ve uluslararası 
iş birlikleriyle, kentlerdeki iyi uygulama örneklerini 
öğrenmesi, paylaşması ve kendi bünyesinde 
hayata geçirmesi ve böylelikle, kapasitelerini 
artırmaları beklenmektedir. Aynı zamanda, 
kurulacak iş birlikleriyle geliştirilecek yeni projeler 
ile belediyelerin kaynaklarını daha verimli 
kullanmalarının sağlanabileceği beklenebilir.10

Diğer yandan, kent yaşamının iyileştirilmesi, 
yerel yönetimlerin sosyo-ekonomik kalkınma-
ya katkılarının artırılması amacıyla yerel yöne-
tim anlayışında yeni yöntemlerin benimsenmesi 
7 Twinning for Tomorrow’s World, Practical Handbook, 2007.
8 Maathuis, Sander, Strenghtening Local Government through 

International Partnership, Netherlands: VNG International, 2007, s.7.
9  age, s.7-8.
10 TBB, “Türkiye’de Belediye İşbirliklerinin Geliştirilmesi Alt Stratejisi”, 

Mayıs 2010.
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ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla 
belediyelerin ulusal ve uluslararası sürdürülebilir iş 
birlikleri geliştirmelerinin mevzuat çerçevesinde 
daha kapsamlı  düzenlenmesi, bu ihtiyacın karşı-
lanmasında önemli rol oynaması beklenmektedir. 

Ulusal ve uluslararası alanda belediye iş 
birliklerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan 
belediye birliklerinin amacı, yerel yönetimler 
arasında ortak hizmetlerin yürütülmesi, üye 
yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, 
yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası kurumlar 
nezdinde hak ve çıkarlarının savunulması, ulusal 
ve uluslararası fon kaynaklarından etkili bir 
biçimde yararlanılmasıdır.11 Başka bir anlamda, 
birden fazla belediyenin ortak çıkarlarını korumak 
ve hizmetlerinde verimliliği artırmaktır. 

Türkiye’de kurulan yerel yönetim birlikleri, 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre ya-
pılanmışlardır. Kanun, yerel yönetim birliklerini, 
“Birden fazla mahalli idarenin yürütmekle görevli 
oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek 
üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi” 
şeklinde tanımlamıştır.

Ayrıca, Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler 
özerklik şartında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi-
ni “Ulusal Reform Tetikleyicisi” olduğunu belirtmiş ve 
sözleşme metninin 10. maddesinde yerel yönetimle-
rin, birlik kurma ve birliklere katılma hakkında yurtdışı 
ilişkilerini destekleyici mahiyette ilkeler belirlenmiştir. 

Buna göre:12

- Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak 
ilgi alanlarındaki görevlerini yerine getirebilmek 
amacıyla, başka yerel makamlarla iş birliği yapa-
bilecekler ve kanunlar çerçevesinde birlikler kura-
bileceklerdir.

- Her devlet, yerel makamların ortak çıkarları-
nın korunması, geliştirilmesi için birliklere üye olma 
ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma 
hakkını tanıyacaktır.

- Yerel makamlar, kanunlarla muhtemelen ön-
görülen şartlar dâhilinde, başka devletlerin yerel 
makamlarıyla iş birliği yapabilirler.

Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın 9. Maddesinde ise, yerel makamların 
11 Çiçek, Niyazi ve Recep Bozlağan. Yerel Yönetim Birliklerinde 

Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Örneği. Akademik İncelemeler, Cilt.3 Sayı.2, 2008.

12 Acar,  Alpcan “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’ye 
Yansımaları”, BEÜ SBE Derg. 2019; 8(1), 277-293

mali kaynakları ele alınmış ve bu maddenin 7. 
paragrafında “Mümkün olduğu ölçüde, yerel 
makamlara yapılan hibeler belli projelerin 
finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır 
ve hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki 
alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak 
takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel 
getirmeyecektir” denilerek yerel yönetimlere mali 
kaynakların kullanımı konusunda destek olmuştur.13

Öte yandan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
ve bu amaçla takip edilmesi gereken politikalar 
oluşturulması üzerine faaliyet gösteren bir meclis 
olan Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi, bu amaca yönelik politika 
belgeleri arasında yer alan Avrupa Kentsel Şartı 
ile kentlerde daha kaliteli, sağlıklı, katılımcı bir yapı 
oluşturmak üzere, Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi 18. 
Maddesinde, belediyeler arası iş birliği konusunda; 
“Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da 
uluslararası ilişkilerine doğrudan katılma konusunda 
özgür olmaları ve özendirilmeleri” ve 19. maddesinde 
“Finansal Yapı ve Mekanizmalar” başlığında bu 
deklarasyonda tanımlanan hakların saplanması 
için, gerekli mali kaynakları bulması konusunda yerel 
yönetimlerin yetkili kalmasını tavsiyeleri arasına 
almıştır. Yine Avrupa Kentsel Şartında “Kaynak, 
ürün ve insan hareketlerini birbiriyle olan ilişkisini 
irdeleyerek, sürdürülebilir kalkınma penceresinden, 
belediye, kurum ve kişilerin gelişmesini amaçlayan, 
hedef ve hizmetleri belirler” denilerek kentsel 
politikaları tanımlanmıştır.14

Ayrıca, Avrupa Kentsel Şartı 2017, “Kentlerin 
bölge, ülke, Avrupa ve dünya kültüründeki 
gelişmelerin temeli olduğu gerçeğinden hareketle 
kent yönetimleri; kardeşlik, antlaşmalar, uluslararası 
ve hükümet dışı kuruluşlara üyelikler aracılığıyla 
çeşitli iş birliği ve alışveriş ilişkileri içine girmelidirler”15 
denilerek yönetimler arasında iş birliğini tavsiye 
etmiştir. Avrupa Konseyinin kabul ettiği başka bir 
sözleşme olan, Yerel Yönetimler ve Yerel topluluklar 
arasında “Sınır ötesi İş birliği Çerçeve Sözleşmesi” 
komşu yerel yönetimleri arasında iş birliği projelerinin 
geliştirilmesinin önündeki yönetsel, tüzel, siyasal 
ve psikolojik engelleri ortadan kaldırmak ve yerel 
yönetimler arasında iş birliğini geliştirmek amacına 
yönelik bir çalışma olmuştur.16
13 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasına Dair 

Karar (1992), T.C. Resmi Gazete, 21364, 3 Ekim 1992.
14 Baş, Cemal, Avrupa Kentsel Şartı, Ankara: TBB, 2017, s.13.
15  age, s.13.
16 Özgürel, Ece, “5393 sayılı Belediye Kanunu 74. Madde 

uyarınca Belediyelerin Uluslararası İlişkileri”, 2010, http://
w w w .y e r e l y o n e t i m h a b e r l e r i . c o m / m a k a l e _ d e t a y .
php?makaleid=18&baslik=5393-sayili-belediye-kanunu-madde-
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Öte yandan işbirliklerin önünde çeşitli kısıtlarda 
mevcuttur. Bu kısıtlara baktığımızda, yasal açıdan 
önemli bir engel olmamasına rağmen, belediye-
lerin kendi kapasite ve yetersizliklerinden kaynak-
lanan sebepler iş birliklerinin önündeki zorlukları 
oluşturmaktadır. Örneğin; ortak proje hazırlaya-
bilecek kapasiteye sahip personel yetersizliği, dil 
becerilerine sahip ve uluslararası proje hazırlaya-
bilecek personelin bulunmayışı vb. Bu ve benzer 
sebepler nedeniyle, belediyelerimizin bu konuda 
belli bir strateji ve sürdürülebilirlik anlayışını da 
oluşturamadıkları gözlemlenmektedir. Dolayısıyla 
belediyelerin eğitim, bilgilendirme, mali yönetim 
ve danışmanlık gibi alanlarda bir dış desteğe ih-
tiyaç duydukları aşikardır.

Türkiye’de belediyelerin yurtdışı ilişkileri, (Belediye 
Kanunu: Madde 74) “Belediye, belediye meclisinin 
kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda 
faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organi-
zasyonlara kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu 
teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle 
ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir 
veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra 
gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve 
uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi 
ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zo-
runludur” şeklinde yer almıştır.

Türkiye’de belediye işbirlikleri ve ortaklıkları 
veya kardeş kent uygulamaları; ekonomik olarak 
daha güçlü olan belediyelerin, gereksinimler 
doğrultusunda, dayanışmacı bir anlayışla başka 
belediyeye yardımcı olmaya çalışmaları olarak 
görülmektedir. Uygulamalar genellikle, ekonomik 
açıdan güçlü olan belediyenin kullanım fazlası 
makine, takım ve araçlarının kardeş kente 
hibe edilmesi, yardımlaşma amaçlı olarak bazı 
malzemelerin hatta bazı personelin geçici olarak 
ihtiyaç duyan belediyeye gönderilmesi, bazı kalıcı 
kentsel hizmetlerin çocuk parkı, kent parkı, meydan 
v.b hizmetlerin kardeş kentte gerçekleştirilmesi 
şeklindedir. Benzer ilişkiler sadece büyük kentlerle 
küçük kentler arasında değil aynı zamanda coğrafi 
olarak yakın belediyelerin yetersiz teknik elaman ve 
ekipmanlara ihtiyacı olan belediyeyle paylaşmaları 
şeklinde de görülmektedir.17 Dolayısıyla kentlerin 
işbirlikleri, hizmet sunum kalitesini karşılıklı olarak 
arttırmaya dönük, fayda üretebilen ilişkilerdir.

Öte yandan, Avrupa ülkelerinin önemli bir 
74-uyarinca-belediyelerin-uluslararasi-iliskileri, 

17  Özcan, Ümit, “Yerel Yönetimler Arasında Ortaklıklar ve Kardeş 
Şehir İlişkileri El Kitabı”, 2017, http://www.dapaturk.com/docs/
siyasi/Kardes_Sehir_El_Kitabi_Son_Hali.pdf, 

bölümü kardeş kent ilişkisi dışında farklı ortaklıklar 
kurmayı tercih etme eğilimindedir. Örneğin; 
İngiltere’deki yeni eğilim kardeş kent anlaşmaları 
yerine uluslararası ortaklıklar ve uluslararası iş birliği 
anlaşmaları kurma şeklindedir. Bu biçimde, yerel 
yönetimler, belli amacı olan projelerde, yararları 
beklenen konularda çalışmalar yapmayı tercih 
etmektedirler.18

İşbirliği Türleri;

İş Birliklerinin Faydaları

Belediyeler arası işbirliklerinin ve ortaklıkların 
önemli faydaları şu biçimde özetlenebilir:19

- Belediyelerin kurumsal olarak yapılarının 
güçlenmesi.

- Bir insan kaynakları yönetimi aracı olarak 
kullanılabilmesi, çalışanların mesleki gelişimlerine 
katkı vermesi. 

- Dış desteklere ulaşım imkânı sağlanması.
- Ekonomik gelişmeye katkı sağlaması.
Ayrıca belediyelerin iş birliklerinin faydaları, 

TBB’nin hazırladığı “Türkiye’de Belediye İşbirlikle-
rinin Geliştirilmesi Alt Stratejisi”nde aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir:

- Farklı ülkelerin insanları arasındaki dayanış-
mayı ve karşılıklı anlayışı geliştirerek evrensel ve 
bölgesel barışa ve güvenliğe katkıda bulunulması,

- Kültürel farklılıkların öğrenilmesi ve anlaşılma-
sıyla evrensel değerlerin desteklenmesi ve korun-
ması,

- Karşılıklı teknik bilgi ve deneyim paylaşımı ve 
ortak projeler aracılığıyla yerel yönetimlerde per-
formansın ve hizmet sunum kalitesinin iyileştiril-
mesi,

- Yerel yönetim kararlarına vatandaş katılımı-
nın artması,

- Yerel demokrasinin güçlenmesi hedefi doğrul-
tusunda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanma-
sına yönelik yerel yönetim uygulamalarının benim-
senmesi, hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması,
18 Clarke, Nick, Globalising care? Town twinning in Britain 

since 1945, Geoforum 42, http://eprints.soton.ac.uk/169119/1/
Globalising_care_FAVPPR.pdf, 

19 TBB İller ve Belediyeler Dergisi, “Kardeş Şehirler”, Sayı.776, 2012.
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- İş ve ticaret çevreleri ile ilişki kurulmasını ko-
laylaştırarak her türlü ekonomik faaliyet ve iş birli-
ğini geliştirmesi, buna bağlı olarak başta istihdam 
yaratılması olmak üzere yerel ve bölgesel kalkın-
manın özendirilmesi,

- Eğitim ve kültür gibi sosyal ve/veya çevresel 
kalkınma alanlardaki iş birliğinin kolaylaştırılması,

- Durumu daha iyi olan belediyelerden özellik-
le zordaki küçük ölçekli olanlara, yönetim, yangın, 
kurtarma vb. hizmet sunumu ve proje gerçekleştir-
melerinde maddi destek ile araç, gereç ve dona-
nım bağışları aracılığıyla ayni destek sağlaması. 

DEĞERLENDİRME

Belediyelerin işbirlikleri belediyelerin gerçek-
leştirmiş oldukları ortak projeler ile ilişkilendirile-
rek açıklanabilir. Bir başka deyişle, belediyelerin 
farklı alanlarda geliştirdikleri projeler, etkinlikler, 
ortaklıklardan sağlanan çıktılar ile ölçümlene-
cektir. Günümüzde kentlere yeni işlev ve görevler 
yüklenmektedir. Bu çerçevede kalkınma, kurumsal 
gelişim ve üretim ve yenilikçi/yaratıcı etkinlikler de 
önem taşımaktadır. Bu çalışma, küreselleşme ile 
beraber belediyelerin işbirlikleri alanının bir resmi-
ni çizmeyi amaçlamıştır. 

Bu çalışmanın genel bir sonucu, belediyelerin, 
daha fazla fırsat sunan, özel ve yararcı işbirlikle-
ri sayesinde yerel diplomasi yönetim stratejisi ile 
hareket etmeleridir. Bunun için ulus-devletin bu 
süreçte doğrudan desteği ve denetimi her zaman 
zorunlu değildir. Yerel diplomasi yönetim anlayışı, 
belediyelerin yeni örgütsel stratejiler geliştirme-
lerine işaret etmektedir. Elde edilen deneyimlerle, 
belediyecilik uygulamaları açısından yerel yöne-
tim ortaklıkları, kalkınma için yardım ve işbirliği ya-
nında, yerelde kurumsal gelişim açısından önemli 
bir rol oynamaktadır.
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ŞEHiR ve ŞEHiR YAŞANTISI ÜZERiNE

Dr. M. SiNAN GENiM*

Aristotales bir konuşmasında şehri “soylu bir 
amaç için ortak yaşam” olarak açıklar. Burada 
kastedilen soylu amaçtan ne anlatılmak istenmiş-
tir?  Sanırım, yüz yıllarca sonra bir yazısında Ahmet 
Hamdi Tanpınar, “Şehir bir terbiyenin ve zevkin 
etrafında teşekkül eden müşterek bir hayattır” di-
yerek bu amacı açıklar.  Tüm düşünür ve yazarlar 
şehir yaşamının insanlığa kazandırdığı değerler-
den bahseder. Örneğin bir şehir ürünü olan yazı 
insanlığın günümüz teknolojisine ulaşmasındaki 
en önemli buluştur. Şehirde her türlü düşünceye 
yer vardır. Şehir yaşantısı insanları dil, din, ırk ve 
renk olarak tasnif etmez, edemez. Eğer eder ise 
zaten o yerleşmeye şehir denmez.1 Sanırım içinde 
yaşadığımız pek çok şehrin gettolar halinde ya-
şayan, tüm çabalarımıza rağmen bir bütün haline 
gelemeyen görüntüsü bu anlayışın bir sonucudur.

Şehirde rekabet vardır, ancak bu rekabet hiçbir 
zaman bir çatışma, kavga anlamına gelmemeli-
dir. Rekabet aynı zamanda bir dinamiktir, eğer 
bu dinamizm uzlaşma ile harekete geçirilebilirse 
yeni bir kültürün oluşumu sağlanabilir. Aksi takdir-
de amaçsız bir şekilde sürüp giden rekabet, ça-
tışmaya dönüşür ve insanı yorar. Gündemi sürekli 
olumsuz görüşler ile doldurulan insan hayatı çekil-
mez hale gelir ve bu da içinde yaşanılan şehirlerin 
yaşanmaz olmasına yol açar.

Yüzbinlerce yıl avcılık ve toplayıcılıkla varlığını 
sürdüren insanoğlu, nasıl olur da soylu bir amaç 
1  Aristoteles 1993, 32.

uğruna bir araya gelip, sabit yerleşimler oluştur-
maya, giderek şehirler kurmaya başlarlar. Yakın bir 
zamana kadar ilk şehirlerin Fırat ve Dicle nehirleri 
arasındaki alt bölgede kurulmaya başlandığı ko-
nusunda genel bir kabul varken, 1961 yılında baş-
layan Çatalhöyük kazıları ile bu düşünce değişmiş 
ve dünyanın en eski yerleşim merkezlerinin Ana-
dolu’da ortaya çıktığı fikri yaygınlaşmıştır. 1995 
yılında Şanlıurfa’ya 15 kilometre uzaktaki Göbekli-
tepe’de yapılmaya başlanan kazılar ve ortaya çı-
kan buluntular ise bambaşka bir tartışmayı gün-
deme getirmektedir.2

Göbeklitepe kazıları sonrası, çok uzun bir süre-
dir insanoğlunun yerleşim alanları kurmaya başla-
ması ile ortaya çıkan anıtsal yapı faaliyetinin çok 
daha önceleri var olduğu gerçeği ile karşılaştık. 
Günümüzden 12.000 yıl öncesine uzanan bu 
buluntular insanlık tarihinin yeniden yazılması 
anlamına gelecek sonuçlar içermektedir.

Son zamanlara kadar hayatta yerleşik olma-
yan üç şeyin önemli olduğu kabul edilmekte idi; 
korunmak, beslenmek ve soyun devamını sağ-
lamak… Her tür canlının temel amacı olan bu 
basit kaygıların yanı sıra insan olmanın getirdi-
ği başkaca kaygılar da olduğunu görmekteyiz. 
Göbeklitepe buluntusu bu kaygılara başka ekler 
yapmak gerektiğini ortaya koymaktadır. Sanı-
rım Göbeklitepe benzeri kutsal alanların oluşumu 
bir süre sonra bu alanları denetleyecek, bakımını 
2  Sepici (2013), 61.
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yapacak, ziyaret için gereken ritüelleri ve onların 
devamlılığını oluşturacak ruhban sınıfının ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Ruhban sınıfının oluşması 
ise yerleşik hayata geçmeyi hızlandırmış olmalı-
dır? İlkel içgüdülerin oluşturduğu kaygılara artık 
insanoğlunun kendi oluşturduğu kaygılar da ek-
lenmekte ve yerleşik hayatın getirdiği yaşam gi-
derek daha karmaşık hale gelmektedir. İnsanoğlu 
kişisel olarak daha iyi korunmak yerine koruma ve 
kollama görevini üstlenen yeni bir sınıfı, daha iyi 
yiyecek yerine daha kaliteli yemek ve yemek kül-
türünü, soyun devamının yanı sıra sevgi ve aşkı ta-
nımaya başlar. Beğenisi artan ve gelişim yolunda 
ilerleyen insanoğlu zaman içinde köyler, kasabalar 
ve nihayetinde şehirleri ortaya çıkarmayı başarır.

İlk insanın yürümeye başladığı günden 
günümüze kadar ki 5.000.000 yıllık süreci 24 saat 
(1440 dakika) olarak kabul edersek, bu süreçte 
yerleşik düzene geçmemiz son üç dakika içinde 
gerçekleşmiştir. Yani insansı varlığın insan olma 
süreci içinde şehir yaşamı 1/500’lük bir süreyi yan-
sıtmaktadır. Görüleceği gibi şehir yaşamının daha 
çok başlarındayız… Zaman bize şehirlerin nasıl bir 
değişim göstereceğini, şehir yaşantısının insanoğ-
lunun hayatını nasıl etkileyeceğini gösterecektir. 
Şehir hayatının başlangıcından günümüze ka-
dar geçen bu çok kısa süreyi değerlendirmekte 
zorluk çekiyoruz. Sanırım var olmamızda uzun bir 
süre tutan avcılık ve toplayıcılıkla geçen bin yıllar 
bizi hala etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle bir 
arada olmanın getirdiği bazı problemleri karşıla-
makta ve çözüm üretmekte sıkıntılarımız var.

Türkçede şehir kelimesinin yanı sıra sıkça kent 
sözcüğü de kullanılır. Farsça şehr kelimesin-
den dilimize aktarılan şehir sözcüğü “insanların 
toplu olarak yaşadığı yerleşim yerlerinden yö-
netim bakımında köy ve kasabadan en büyük 
olanı, halkının büyük kısmının ticaret, sanayi ve 
yönetim işleriyle uğraştığı, tarım alanları kısıt-
lı kalabalık yerleşim merkezleri” olarak tanım-
lanmaktadır. Örneğin Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir 
(Yenişehir) gibi yerleşmeler ile son dönemde sıkça 
görülmeye başlanan Atakent, Sahilkent, Esen-
kent gibi görece daha ufak yerleşmeler şehir veya 
kent sözcüğünden türetilmiş tamlamalar ola-
rak görülmektedir. Şehir kelimesine karşılık olarak 
kullandığımız “kent” sözcüğü ise İslamiyet öncesi 
pagan kabileleri ile Uygur lehçesinde kullanılan bir 

sözcüktür. Soğdcadan dilimize geçen bu sözcü-
ğün aslının “kand” olduğu belirtilmektedir. Oğuzlar 
ve onlarla birlikte olanlar arasında kent örneğin 
Fergana’nın merkez yerleşmesine Özkent, kendi-
mize, özümüze ait kent denilmektedir. Benzer bir 
yerleşme ise ismini sık sık duyduğumuz Semer-
kand’tır.3 Bu yerleşme adını büyüklüğü nedeniyle 
Farsça “semiz kent – besili kent” nitelenmesinden 
almaktadır. Adını hemen hemen çoğumuzun bil-
diği bir başka yerleşme ise Taşkend’tir. Uygurca 
kent sözcüğünün erken dönem karşılıklarından 
biri ise “balıq – balık” sözcüğüdür. Bu nedenle Uy-
gurların en büyük kentlerinden birine “beş balıq – 
beş kent” denilmiştir. Başka bir yerleşmenin adı ise 
“yangı balıq – yeni kent”tir.4

Şehir kelimesinin Arapça karşılığı ise, dilimizde 
çokça kullandığınız medeniyet kelimesinin doğ-
masına neden olan “medîne” sözcüğüdür. Bir 
dönem Bağdat şehri için kullanılan Medînet-üs 
Selâm veya Endülüs’de kurulan yeni bir şehrin Me-
dînet-ül Zehra. olarak isimlendirilmesi... Medeni 
sözcüğü de bu kökenden gelir “medeni”; medi-
neden, medineye yani şehre mensup, şehir hal-
kından, şehirli insan.5 Mecazi anlamda ise medeni 
sözcüğü terbiyeli, görgülü, kibar ve nazik insanı ta-
rif için kullanılır. Şehir karşılığı olarak Arapça belde, 
anlamına bilâd ve büldân kelimeleri de sıkça kul-
lanılan sözcüklerdir.

Batı dillerinde özellikle Hellencede şehir veya 
yerleşme anlamına kullanılan sözcük ise “polis” tir. 
Konstantinopolis, Neapolis... Hellence, şehir kur-
mak anlamına “Polizo” fiilinden türetilen “polis” 
kelimesinin yanı sıra “Polion” kentçik veya yerleşim 
anlamına gelen “Polisma” sözcükleri de sıkça kul-
lanılan terimlerdir.6

Özellikle Neandertal’ler üzerine yoğunlaşan 
son araştırmalar bize göstermiştir ki, bazı toplu-
luklar uygun bir yeri, yalnızca belirli bir dönem ve 
süre içinde olsa, kendileri için bir yerleşim yeri ola-
rak seçmişler. Buralarda kısa bir zaman boyunca 
başka yere göçmeden, akşamları aynı yere geri 
dönerek yaşamayı sürdürmüşlerdir. Aynı toplu-
lukların özellikle bakıma muhtaç yaralıları tedavi 
ettikleri ve uzun süreli olarak besledikleri görül-
mektedir. Bu davranışlar ve toplumsal dayanış-
3  Kâşgarlı Mahmud 2005, 304.
4  ay, es. 169; Sümer 1994, 1.
5  Ayverdi 2005, 1975; Devellioğlu 1993, 598.
6  Umar 193, 671
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manın belli bir kültürel gelişmenin sonucu oldu-
ğu kabul edilmektedir. 7 Tarımsal üretime ve bazı 
hayvanların evcilleştirilmesi dönemine geçmeden 
çok önceleri sıklıkla kullanılmaya başlayan benzeri 
alanlar ve onların yakın çevreleri anlaşılan ilk yerle-
şim yerleri olmaktadır.

Günümüzden yaklaşık 10.000 ila 14.000 yıl önce 
son buzul devri, jeolojik adı ile Pleistosen (Buzul 
Çağı) , kültürel adı ile Paleolitik olarak sınıflandır-
dığımız dönem biter ve Holosen (Yeni Isı) dönemi 
başlar. Bu dönemin başlaması ile birlikte Akdeniz 
havzası çevresinde yer alan üç değişik bölgede 
uygarlıklar yeşermeye başlar. Son zamanlarda ya-
pılan kazılar ve ortaya çıkan buluntular dönemin 
Anadolu uygarlıklarının Mezopotamya ve Mısır’dan 
daha ileri düzeyde olduğunu göstermektedir.

Güneydoğu Anadolu’da Göbeklitepe, Nevali 
Çori, Çayönü, Cafer Höyük, Orta Anadolu’da Çatal-
höyük, Can Hasan, Aşıklı Höyük, Göller bölgesinde 
Bademağacı gibi yerleşmelerde saptanan tarım, 
hayvancılık, çanak çömlek üretimi, mimari oluşum, 
sanatsal objeler, ölü gömme adetleri ve maden fi-
lizleri ile metal parçacıkları gelişmişlik düzeyini be-
lirten buluntulardır.8 Bu ilk yerleşmelerin oluşumun-
da doğal koşullar ve yerleşim yerinin konumunun 
önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Yabancı top-
lulukların tehdidine karşı deniz, göl, nehir veya dağ-
lar ve geçitler gibi coğrafi engeller veya boş ve ba-
rınması zor geniş topraklarla çevrili coğrafyalarda 
çoğunlukla basit, dağınık düzende evler ve küçük 
köylerde yaşanırken, çevresi kalabalık, her zaman 
için istilaya açık coğrafyalarda yaşayan topluluk-
ların birbirine bitişik ve etrafı korunaklı duvarlarla 
çevrili yerleşmeler oluşturduğunu görmekteyiz. Bu 
gelişmiş yerleşmeler gelecekte köyleri ve giderek 
şehirleri oluşturacaklardır. Kalabalık toplulukların 
sağladığı tarımsal ürün artışı ve onun devamında 
ortaya çıkan ticaret ve zanaat, bu yerleşmelerin 
gelişmesini sağlamıştır.9 Bu yerleşmelerin öncüle-
rinden olan ve günümüzden 9000 yıl kadar önce 
nüfusu 3000 ile 8000 arasın bir büyüklüğe erişen 
Çatalhöyük’ün özel bir önemi vardır.10 Tapınak 
olarak kabul edilen bazı yapılar ile açık avluların 
çevresinde oluşan birbirine bitişik konutlara çatı-
larında bulunan açıklıklardan girilmektedir.11 Geliş-
7  Arsebük 2012, 38.
8  Bilgi 2004, 281.
9  Tuna 2001, 33.
10  Hodder 2006, 7.
11  Ay, es. 93.

miş bir tarım üretimin yanı sıra sanatsal objeler ve 
renklendirilmiş duvar resimlerinin de bulunduğu bu 
yerleşimlerin tapınak olarak sınıflandırılan bir yapı-
sında bu yerleşime ait bir de harita benzeri renkli 
bir resim bulunmaktadır.12 (Resim: 1)

Muhtemelen böylesi yoğun mesken düzeni ve 
giderek artan nüfus çok sayıda sorunun ortaya 
çıkmasına yol açmıştır. Sağlık koşulları, yapılara 
erişim, ulaşım ve bir yapının dayanıksızlığının komşu 
yapıları tehdidi gibi sorunlar toplumsal düzeyde 
başa çıkılması gereken problemleri oluşturmakta-
dır. Anadolu’nun bu döneminde yazının olmaması 
değerlendirmelerin yalnızca ortaya çıkan buluntu-
lar çerçevesinde yapılmasına olanak vermektedir. 
Ancak insanlığın bu evresine ait önemli bir tespit; 
bundan böyle erkeksi aletlerin mızrak, yay, bıçak, 
baltanın yanına kadınsı aletlerde diyebileceğimiz 
kap kacak gibi hayatı kolaylaştıracak ve giderek 
yüzeyleri pürüzsüz hale gelecek kullanım eşyaların 
ortaya çıkmasıdır.13

Tarım ile uğraşan insanlar doğal olarak fatih 
değildirler ve fetih gibi bir eyleme girişemezler. 
Toprakla uğraşmak zaman alır. Ama toprak, bu 
işle uğraşanlardan yani tarım yapanlardan daha 
çok kişiyi besler.14 Anadolu coğrafyasındaki benzeri 
yerleşmelerin çoğalması, artı değerin ortaya çık-
ması ve ticaretin artması çevre yerleşmeler hatta 
çok uzak coğrafyadaki yerleşmeler ile ilişkilerin 
gelişmesini doğurmuştur. Avcılık ve toplayıcılıkla 
uğraşan topluluklar, zaman zaman karşılıklı olarak 
birbirlerine armağanlar sunarlar. Bin yıllar boyunca 
devam eden bu törensel alışkanlık ticaretin doğ-
masına yol açar.15

Ticaretin giderek gelişmesi ise yazı denilen ve 
o güne kadar ihtiyaç duyulmayan, insanlık için 
yeni bir buluşun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Uzak 
coğrafyalarla yapılan ticaretin kayda geçmesi, 
alışveriş tutanakları, isteklerin belirtilmesi yazının 
kısa sürede ticaret odakları arasında yaygın olarak 
kullanıma girmesini gerektirir. Bundan böyle yer-
leşmelerin tarihini ve sosyolojisini yalnızca kazılar 
sonucu ortaya çıkan buluntuların değerlendirmesi 
ile değil yazılı kaynakların bize ilettiği bilgiler doğ-
rultusunda da öğrenmemiz mümkün olacaktır.
12  Ay, es. 162
13  Mumford 2013,28.
14  Tuna 2011, 34.
15  Sédillot 1983, 12.
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Günümüzden 5.000 yıl önce Lagaş Kent Devle-
ti, başkentin dışında olasılıkla her biri bir tapınağın 
etrafında kümelenmiş küçük kasabalardan oluşan 
bir topluluğu içermektedir. Genelde Lagaş sakin-
leri çiftçiler ve besiciler, kayıkçılar ve balıkçılar, tüc-
carlar ve zanaatkarlardan oluşmaktadır.16 Tarım 
alanları verimsiz ve topraklar çok sayıda kişi tara-
fından bölüşülmüşse sayıca çok fakat nüfusu az 
yerleşmeler görülmektedir. Buna karşı topraklar ne 
kadar az bölünmüş ise nüfus artmakta ve sayıca 
az bu yerleşimler organize kasabalara, giderek şe-
hirlere dönüşmektedir. Sanırım bu değerlendirme-
yi yapan Sümer toplumları, toprağı teoride bütün 
yurttaşlar adına onu denetleyen kentin tanrısına 
yani olasılıkla tapınağın mülkiyetine bırakmışlardı. 
Tapınak yöneticileri tarafından üreticilere kirala-
nan bu toprakların değerlendirilmesi, başarı veya 
başarısızlık, zenginlik veya fakirlik geniş ölçüde kişi-
sel gayrete ve girişime bağlıydı.

Bu karmaşık organizasyon aynı tarihlerde bu-
güne kadar bilinen ilk meclisinde ortaya çıkmasına 
yol açar. Bizim modern meclislerimize benzer şe-
kilde iki bölümden oluşan bu meclis; bir senato ve 
yaşlılar meclisi ile silah taşıma gücüne sahip bütün 
yurttaşların oluşturduğu bir alt bölümden oluşmak-
tadır.17 Hellen demokrasinin oluşmasından 2000 yıl 
önce Yakın Doğu’da ortaya çıkan bu demokratik 
yönetim Sümer ekonomisinin hızla gelişmesine ve 
ticari ilişkilerin artmasına imkân verir. Bu dönem-
den günümüze ulaşan bir şiirden öğreneceğimiz 
çok şey bulunmakta. Kiş kralı, Uruk’luları kendisini 
hükümdar olarak tanımaları için uyarır. Bu konu-
da karar vermek üzere Uruk’un iki kurulu toplantı-
ya çağrılır. İhtiyarlar ve Yurttaşlar Meclisi, ünlü kral 
Gılgamış önce İhtiyarlar Meclisi’ne danışır, doğası 
gereği temkinli olan İhtiyarlar Meclisi bu çağrıya 
boyun eğmeyi önerir ve savaşa karşı çıkar. Kararı 
beğenmeyen Gılgamış bu kere Yurttaşlar Meclisi 
önüne çıkar ve isteklerini anlatır ve bu kere savaş 
kararı çıkar. Silah taşıyan insanların oluşturduğu 
bir meclisin boyun eğmeyi kabul etmesi elbette 
düşünülemez. Çünkü onlar varlıklarını savaşmaya, 
güçsüz gördükleri tarım insanlarını ve zanaatkar-
ları korumaya borçludurlar. Kendilerine gerek du-
yulduğu zaman bu görevden kaçınmak varlıklarını 
inkâr etmek olacaktır. Avcılık ve toplayıcılıkla yaşa-
yan toplulukların, küçük tarım yerleşmelerinin yeri-
ne giderek daha organize toplumların ve büyüyen 
16  Kramer 1992, 59.
17  Ay, es. 46.

kaygıların aldığını görmekteyiz. Elbette bu gelişime 
bağlı olarak yerleşmelerin fiziksel yapısı da değiş-
meye başlar. Artık yerleşmenin merkezinde daha 
organize ve büyük tapınaklar yer almaktadır. Er-
ken dönemde görülmeyen sokaklar ve yerleşme-
leri çevreleyen surlar yeni bir şehir yapısının ortaya 
çıkmasına yol açar. Toplumsal organizasyonda kü-
çük yerleşmelerdeki liderlerin yerini, üretimin büyük 
bir bölümün muhafaza altına alındığı, ticaretin 
denetlendiği tapınakların rahipleri almakta, bun-
ların silah taşıyan yurttaşlarla işbirliği sonucu ra-
hip-krallar ortaya çıkmaktadır.

Mezopotamya bölgesinin en önemli şehri hiç 
şüphesiz ünü günümüze kadar ulaşan Babil şehridir. 
MÖ 3000’lerde küçük bir yerleşme birimi olarak or-
taya çıkan 2000’lerde Rahip-kral Hammurabi’nin 
başkenti olarak önem kazanır. Fırat nehri kıyısın-
daki bu erken yerleşmenin etrafı hem savunmayı 
kolaylaştırmak hem de ticarete destek vermek için 
çok daha sonraları sanayi şehirlerinde de görece-
ğimiz gibi ulaşımı sağlayan, taşımayı kolaylaştıran 
kanallarla çevrilidir.18

Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkan bu ilk 
şehirler bir anlamda 2000 yıl kadar aradan sonra 
ortaya çıkacak Hellen şehirlerinin yani site dev-
letlerin öncüleridir. Hemen hemen aynı tarihlerde 
ortaya çıkan Mısır yerleşmeleri ise nerede ise baş-
langıcından itibaren Yukarı ve Aşağı İmparatorluk 
olarak iki ayrı organize devlet olarak görülür. Me-
zopotamya’da küçük yerleşmeler halinde gelişen 
kültür ve onun getirdiği serbest ve cesur atılım 
gücü büyük bir coğrafyanın ticari olarak organize 
olmasına imkân verir. Buna karşı merkezi idarenin 
güçlü baskısı altında kalan Mısır’ın büyük bir ticari 
hinderlantı bulunmamaktadır. Ticaretin getirdiği 
avantajları kullanan Mezopotamya insanları Ana-
dolu, İran ve Hindistan’a kadar uzanan geniş coğ-
rafyada ticaret kolonileri kurmaya, kendi kültürle-
rini ve yazılarını bu alanlarda yaymaya başlarlar. 
Kısa süre sonra bazı bilgilere semavi kitaplardan 
da ulaştığımız Akdeniz uygarlığı gelişmeye başlar. 
Artık yalnızca kara yolculukları ve nehirler yoluy-
la yapılan ticaret daha büyük tekneler vasıtası ile 
denizlere de açılma imkânına kavuşur. Fenike ya-
zısı ve dili, yeni bir yazı ve etkileri günümüze kadar 
devam eden, dönemi için evrensel bir dil olarak 
ortaya çıkar. Artan ticaret hacmi ve onun getir-
diği zenginliklerin artık şehir devletlerin koruması 
18  Bayhan 1969, 31.
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altında sürdürülmesi mümkün değildir. Mısır’ın yanı 
sıra Mezopotamya ve Anadolu’da imparatorluklar 
oluşmaya başlar. Büyük orduların, organize dev-
letlerin himayesi altında küçük yerleşmeler kasa-
balara, kasabalar şehirlere dönüşmeye başlar. Bu 
arada o güne kadar görülmemiş bir yeni şehir türü 
başkentler doğar. Tapınakların yanı sıra anıtsal ni-
telikli saraylar mimarinin yeni ürünleri olmaktadır.

Günümüzden 3000-3200 yıl önce insanlığın 
gelişiminde önemli roller alma fırsatı bu kez, Girit 
ve Hellen anakarasına geçer. Girit’te ortaya çıkan 
ve Anadolu’ya yönelmiş bu eski uygarlık Neolitik 
kültüre ait izler taşır. Krallar tarafından yönetilen bu 
toplumda, Homeros destanlarında “büyük şehir” 
olarak gösterilen Knossos, Mallia, Faystos ve Zakro 
gibi yerleşmeler ve bu yerleşmelerde büyük saray-
lar bulunmaktadır.19 Aynı dönemde Hellen ana-
karasında görülmeye başlayan benzer yerleşme-
ler, giderek büyük şehirlere dönüşür ancak Girit’in 
tersine bu yerleşmeler küçük site devletler olarak 
şekillenir. Erken dönemlerden itibaren Anadolu bir 
geçiş güzergâhıdır. Gerek Kafkaslar üstünden ge-
rekse Balkanlar üzerinden birbirine ters istikamette 
pek çok kavim göçü ile karşı karşıya kalan Anadolu, 
bazıları günümüze kadar devam eden, bazıları ise 
zaman içinde yok olan pek çok yerleşmeye ev sa-
hipliği yapmaktadır. 20

Özellikle günümüz Suriye, Lübnan ve Filistin 
kıyılarına konuşlanan topluluklar ve buradaki li-
manlardan denize açılan Fenikeliler tüm Akdeniz 
havzasını büyük bir ticaret alanına dönüştürürler. 
Giderek büyüyen bu ticaret ağının Cebelitarık Bo-
ğazı dışına çıkarak Afrika kıyıları boyunca ve kuze-
ye doğru Britanya adalarına kadar ulaştığı bilin-
mektedir. Elbette bu kadar büyük bir ticaret ağını 
yöneten uluslar zenginleşecek ve daha gelişmiş 
şehirlere ve organizasyonlara sahip olacaklardır.21 
MÖ 1200’lü yıllarda Hellen anakarasından Anado-
lu’ya doğru bir hareketlenme başlar. Giderek artan 
bu göç sonrası özellikle Ege havzasında ve Suriye 
yöresine Hellence hakim olmaya başlar.

Helenlerin Anadolu’ya göçleri ile birlikte yeni şe-
hirler kurulur veya bazı eski yerleşmeler yeni anlayı-
şa göre şekillenmeye başlar. O güne kadar hemen 
hemen tüm dünyadaki şehirler, düz bir alanda da 
inşa edilseler bile karmaşık sokak dokusuna, ço-
19  Mansel 1971, 29.
20  Ramsay 1961; Stewig Tarihsiz.
21  Ball 2014, 47-64.

ğunlukla merkezden uzaklaştıkça çıkmaz sokakla-
rın oluştuğu bir şehir dokusuna sahiptirler. Örneğin 
MÖ 2. binin ortalarından itibaren yerleşme izle-
ri görülün ve Arzawa adı ile tanınan bir Hitit kenti 
olan, Milawada ve Milada olarak da bilinen şehrin 
bir Hellen kolonisi olan Miletos’a dönüşmesi yalnız-
ca kültür olarak değil muhtemelen şekil olarak da 
farklılaşmasına yol açmıştır.22 (Harita: 1)

MÖ 7. yüzyıldan beri Anadolu’nun özellikle kıyı 
şehirlerinde görülen farklı bir yerleşme biçimini Mi-
letli Euryphon oğlu Hippodamos (MÖ 498-408) 
popülerleştirmeye başlar.23 Burada unutulmaması 
gereken bir noktaya değinmekte fayda görmek-
teyim, günümüze kadar gerek ismi gerekse men-
subu olduğu şehir açısından Hippodamos’un bir 
Grek olarak kabul edildiği görülmektedir. Halbuki 
o bir Anadolu’lu olup, aynı zamanda Pers yurtta-
şıdır.24 Çeşitli kaynakların Hippodamos’un ilk şehirci 
olarak adlandırılmasına karşı Aristoteles onu dev-
let üstüne yaptığı konuşmalar ile tanındığını akta-
rır: “En iyi Devlet (Şehir) üstüne ilk konuşan odur”.25 
Hippodamos bir şehri mahallelere ayırmayı önerir, 
ideal bir şehir üçe ayrılmalıdır; işçiler, tarım yapan-
lar ve silah taşıyanlar. 

Tüm bu grupların hepsinin tam ve eşit yurttaşlık 
hakları bulunmalıdır. Ancak, çiftçilerin silahı yoktur, 
işçilerin ise silahı da yoktur, toprağı da; bu durum 
onları silah sahibi olanların uşağı haline getirir, 
devlet görevlerini ve bunun getirdiği şerefi/refahı 
eşit olarak paylaşmaları olanaksızdır. Aynı şehirde 
yaşayan kişilerin eşit ve tam yurttaşlık hakları ol-
madığı takdirde bir arada yaşamaları nasıl müm-
kün olacaktır. O halde şehir ve sahip olduğu top-
raklar üç bölüme ayrılmalıdır. 

Hippodamos’un Pire şehri için MÖ 450 dolayla-
rında tasarladığı yerleşim planı merkezde büyük bir 
agora (kamusal alan) ve bunun çevresinde birbirini 
dik açılarla kesen sokak ve caddelerin oluşturdu-
ğu ızgaralar şeklinde yerleştirilmiş ortalama 2400 
m2 büyüklüğünde yapı adalarından oluşmaktadır. 
Buradaki agora fikri hem kentin hem de toplumun 
merkezi görevini konumundadır. Aristoteles’in şehir 
üzerine en iyi konuşan demesine rağmen, Hippo-
damos’dan yaklaşık 2500 yıl önce Sümer kentleri 
çok daha demokratik düzenlemeler içermektedir. 
22  Umar1993, 572.
23  Mumford 2013, 217.
24  Ball 2014, 58.
25  Aristoteles 1993, 48; Usta 2005, 95-110; Akurgal 1998, 444-461.
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Hippodamos’un toplum içinde önemli bir güç ola-
rak sınıflandırdığı silah taşıyanlar, yukarda belirti-
ğimiz gibi Sümer toplumunda alt meclisi oluşturan 
gruplar içinde yer almaktadır. Anlaşılan geçen za-
man içinde hem silah teknolojisindeki gelişmeler, 
hem de toplulukların nüfus olarak büyümesi silah 
taşıyanları şehir yaşantısı içinde önemli bir güç 
haline getirmiştir. Büyük imparatorluklara dönüş-
meyen şehir devletleri içindeki bu güç odakları 
egemen tutumlarını devam ettirebilmek için şe-
hirler arasında problemlerin ortaya çıkmasına ve 
gerginliklerin büyümesi neden olmuştur. Belki de 
bu itici güç gerek Hellen ana kıtasındaki gerekse 
Anadolu koloni şehirlerin Akdeniz ve Karadeniz’in 
çeşitli noktalarında birbirinden bağımsız koloniler 
kurmasına yol açar. Muhtemelen sürekli çatışma 
yerine ticaretin getirdiği barış ortamı içinde zen-
ginleşme tercih edilmiştir.

MÖ 350 tarihinde Priene, Hippodamos’un ge-
liştirdiği ve çeşitli şehirlerde uyguladığı planlama 
anlayışına göre kurulmaya başlanır. Ekrem Akur-
gal’ın “Hellen dünyası içinde söz konusu planın en 
eski ve en güzel örneği bu şehirde görülmektedir” 
demesine karşı Anadolu şehirleri içinde bu plan-
lama anlayışının daha erken dönemlerde kısmi 
olarak uygulandığı başka şehirler bulunmaktadır. 
Merkezinde Athena Tapınağı, Agora, Zeus Oly-
mpios Temenosu, Bouleutirion, Prytaneion, Mısır 
Tanrıları Temenosu, Tiyatro, Yukarı Gymnasion gibi 
şehrin önemli yapılarının yer aldığı merkez etrafın-
da ızgara planlı bir yerleşim düzenine göre oluşan 
Priene şehrinin etrafı geniş surlarla çevrilidir.26 (Ha-
rita: 2) Daha sonraki bir tarihlerde aynı plan an-
layışı esas alınarak Bergama Kralı II. Attalos (MÖ 
159-138) tarafından Attaleia (Antalya) kenti kurulur. 
(Harita: 3) Ancak son dönemlerde yapılan  kazılar 
sonrası ızgara planlı şehirlerin ilk örneklerinin  Gü-
ney İtalya ve Sicilya’da bulunduğu gerçeğini orta-
ya çıkartmaktadır. 

Muhtemelen ilk ızgara planlı yerleşme MÖ VI. 
yüzyılda kurulan İtalya’daki Paestum (Poseidonia) 
kentidir. Hellen anakarasında her hangi bir örneği 
görülmemesine rağmen MÖ VII. ve VI. yüzyıllarda 
Akdeniz havzasında kurulduğu ileri sürülen bazı 
Hellen kolonilerinin ızgara planlı, düzenli yapısı ilgi 
çekicidir. Muhtemelen bu şehirlerin ilk çekirdeği 
Fenike kolonisi oldukları dönemde şekillenmiş ol-
malıdır. Örneğin bir Fenike kolonisi olarak kurulan 
26  Akurgal 1988, 428-444.

Tunus’taki Kerkouane yerleşmesinin düzenli aralık-
larla birbirini dik kesen sokakları, bir dama tahtası 
görüntüsü sergileyen yapısı u un yıllardır var olan bir 
kabulün yeniden irdelenmesini gerektirmektedir.27

Mısır hariç genellikle kent devletlerinin oluştur-
duğu bu yerleşmeler bir zaman sonra gelişimlerini 
geniş bir imparatorluğun şehirleri olarak sürdürür. 
Roma şehirlerinin hemen hemen tümünün geç-
mişi çok eski zamanlara uzanmaktadır. O nedenle 
çoğunun ana omurgası, kutsal yapıların, tiyatro ve 
stadyum gibi sosyal alanların yerleri bellidir. Milet, 
Priene, Attelia, Knidos vs. gibi birbirini dik kesen 
yollar ve dikdörtgen yapı adalarının oluşturduğu 
yerleşmeler ile çevresi surlarla çevrili, karmaşık bir 
yerleşim düzenine göre oluşmuş Roma, Bzantion, 
Antakya gibi şehirler, Roma İmparatorluğu’nun 
önemli kentleri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

MÖ 1. yüzyılda Romalı Marcus Vitrivius Pollio, 
Mimarlık Hakkında On Kitap isimli eserinde yeni bir 
şehir modeli geliştirir. Kulelerle pekiştirilmiş surlar-
la çevrili, tam bir daire şeklindeki bu yerleşmenin 
merkezinde anıtsal yapılar yer almaktadır. Şehir yer 
yer küçük meydanların birbirine diagonal yollarla 
bağlandığı birbirini dik kesen cadde ve sokaklar-
dan oluşmakta olup dış dünyaya kuzey-güney ve 
doğu-batı ekseninde yer alan dört kapı ile açıl-
maktadır. 28 (Harita: 4)

Roma İmparatorluğu’nun geniş bir coğrafyada 
sağladığı huzur ortamı ve ticaretin gelişmesi, bili-
nen dünyadaki diğer şehirlerin de gelişmesine ve 
giderek kalabalıklaşmasına yol açar. Bu arada çe-
şitli nedenlerle Milet, Priene, Knidos gibi düzenli bir 
plana göre kurulmuş şehirler giderek terk edilmek-
te ve her ne kadar yeni kurulan bazı şehirlerde bu 
plana sadık kalınsa da genellikle giderek karmaşık 
bir düzen hakim olmaktadır.

Özellikle surlarla çevrili ve yerleşim alanları kısıtlı 
şehirlerde karmaşık görüntü hızla artmakta, yeni 
yapılan yapılar mevcut yollara doğru büyümekte 
ve şehir giderek sıkışmaktadır. 5. yüzyılın başların-
da kaleme alınmış olan Notitia Urbis Constanti-
nopolitanae’de “Caddelerin en az üç ila altı metre 
genişliğinde, cumbaların yan binadan açıklığının 
en az üç metre olması ve yerden en az dört buçuk 
metre yüksek olması” istenmektedir.29 
27  Ball 2014, 58-59.
28  Vitruvius 1990, 12-16; Bayhan 1969, 49; Erder1971, 43-46.
29  Runciman 1961, 186.
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Bin seneyi aşkın süre sonra Osmanlı İstanbul’u 
için de benzeri hükümler olduğunu bilmekteyiz.30

Geç Roma, Roman, Gotik ve Osmanlı şehirle-
rinin yer seçme özellikleri ve şehir şemaları değişik 
özellikler göstermektedir. Savunma amacı ile te-
pelere, ulaşımı oldukça zor dik yamaçlara, denetim 
amacıyla akarsu geçitlerinin başlarına yapıldıkları 
gibi, çoğunlukla her ne kadar surlarla çevrilseler 
de, genişlemeye müsait düz alanlara kurulduk-
ları da görülmektedir. Bu dönemde şehir devleti 
özelliklerini sürdüren günümüz Almanya coğraf-
yasında kurulan Strehlen, Rottweil, Reichenbach, 
Neu-Brandenburg gibi surlarla çevrili yerleşmeler, 
antik dönem şehirlerine benzer şekilde sokakların 
birbirini dik kestiği şemalara sahiptir. Düz alanda 
kurulan bu yerleşmelerin yanı sıra tepelerde kuru-
lan şehirlerde topoğrafyanın elverişsizliği yüzünden 
aynı şemayı uygulamak mümkün olamamakta, 
arazinin olanaklarının elverdiği şekilde bir yerleşme, 
şehir düzenine hakim olmaktadır.31

Rönesans düşüncesinin ortaya çıkmasıyla, yer-
leşmeler kendi içlerinde evrim geçirmiş, özellikle 
İtalya şehirlerinde ön plana çıkan, şehir merkez-
lerinde geniş bir kamusal alan–meydan yaratma 
eylemi şehir dokularını oldukça etkilemiş ve daha 
önceki pek çok yapının yok olmasına sebep olmuş-
tur. Günümüz İtalyan şehirlerinin hemen hepsinde 
görülen bu değişim bir anlamda Rönesans’ın ge-
tirdiği bir anlayışın sonucudur. Batı şehirlerin bü-
yük oranda yenilendiği bu dönem, aynı zamanda 
inanç dünyasında yeni bir dünya görüşünün orta-
ya çıkması ile de bağlantılıdır, bu dönemde kilise-
nin ağırlıklı olarak mimariye yön vermesi ve Protes-
tan inancının yaygınlaşması, kamusal yapıların ön 
plana çıkmasına yol açmıştır. Sienalı Martini (1284-
1344), Leon Battista Alberti (1404-1472), Albert 
Dürer (1471-1528), Andrea Palladio (1508-1580), 
Vincenzo Scamozzi (1548-1616) yazı ve uygulama-
ları ile yeni şehir düşüncesinin gelişmesinde önemli 
görevler üstlenirler.32

2 Eylül 1666 günün başlayan ve üç gün süren 
Büyük Londra Yangını sonrası, Mimar Christopher 
Wren (1632-1723) Londra şehrini yeniden planlar ve 
pek çok anıtsal yapının tekrardan inşasına başlar. 
30  Refik 1935, 58-59. 1539 tarihli bir fermanda surlara ev yapılma-
ması, sokak genişliklerine tecavüz edilmemesi için İstanbul kadısı ve 
subaşısının dikkati çekilmektedir. 
31  Bayhan 1969, 54.
32  Ay.es. 68-69.

Yeni planlanan Londra’da birbirini dik kesen cadde 
ve sokakların yanı sıra, diyagonal yolların kesiştiği 
ve varlıklarını günümüze kadar koruyan yeni mer-
kezler oluşturulur. Yeni Londra planlaması, iki yüz 
yıla yakın süre sonra Paris, Barselona gibi şehirlere 
yapılan radikal müdahalelerin başlangıcı olarak 
kabul edilmelidir. Giderek zenginleşen ve güçlenen 
İngiltere ve özellikle Fransa gibi ülkeler eski şehirle-
rini yeniden düzenlemekte, anıtsal yapılar ile ülke 
imajının güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu çalış-
malara örnek olarak özellikle Paris gösterilir. En çok 
tahrip olmuş Ortaçağ kenti olarak anılan Paris, 
Baron Hausmann olarak bilinen Georges Eugène 
Hausmann’ın (1809-1891), 1853-70 yılları arasındaki 
yeniden düzenleme çalışmaları sırasında geçmişe 
ait varlığının en az % 60’ını kayıp ettiği söylenir. 

Günümüzde geniş caddeleri, muntazam yapı 
adaları, anıtsal binaları, geniş yeşil alanları ile ör-
nek bir kent olarak toplumun beğenisi kazanan 
Paris, anlaşılan bu özelliğini geçmişte yapılan bü-
yük yıkımlar ve kültürel kayıplara borçludur. Yüzyılın 
sonuna doğru, özellikle insanı ve onun yaşam ar-
zusunu görmezden gelen, merkezi otoritenin arzu-
ları doğrultusunda büyük acılara karşı oluşturulan 
Paris ve benzeri kentlere karşı, Ebenezer Howard 
(1850-1928) “Garden City-Bahçe Şehir” teorisini 
gündeme getirir. O güne kadar ideal şehir olarak 
kabul edilen geometrik düzenli kentlerden farklı 
toplumsal yaşamı ön plana alan, insanın doğa ile 
ilişkisini artırmaya çalışan bu kent modeli, sıkışık ve 
yerleşim alanları kısıtlı Avrupa yerine Amerika’da 
uygulama alanı bulur ve yaygın olarak yeni 
şehirlerin oluşmasına veya eski yerleşimlerin, mer-
kez dışındaki bölümlerinin bu teori çerçevesinde 
oluşmasına yol açar.

20. yüzyılın başlarından itibaren şehir yaşamı 
ve şehircilik artık bir bilim dalı olarak kabul edilir ve 
mimari eğitim içinde önemli bir ağırlık kazanır. Yüz-
yıllardır düşünürlerin zaman zaman ütopya olarak 
sundukları şehir yaşamı ve şehir oluşumu üzerinde 
ciddi çalışmaların yapıldığı, pek çok bilim dalının 
birikimine ihtiyacı olan bir çalışma alanı olmuştur. 
Sanırım üzerinden 2000 yıl geçtikten sonra Vitruvi-
us’un bir mimar için gerektiğini ileri sürdüğü özellik-
ler, bir bilim dalı için gerekli olmaktadır.33

Roma İmparatorluğu’nun başkentini Nea Ro-
ma’ya (Konstantinopolis) taşımasından itibaren 
33  Vitruvius 1990, 4.
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İstanbul, yaşadığımız coğrafyanın egemen ve mo-
del şehri olur. Dış dünyanın tesirleri, değişen moda 
anlayışı, yeni düşünceler bu coğrafyaya İstanbul 
yolu ile dağılır ve ilk örneklerini İstanbul’da gösterir. 
Örneğin hemen herkesin İstanbul’u katletti dediği 
Adnan Menderes istimlaklerinin ve İstanbul içinde 
iki ana arter açma düşüncesinin temeli 19. yüzyı-
lın ilk yarısına kadar geriye gider.34 Helmuth von 
Moltke’nin 1839 tarihli İstanbul için öneri planının 
gerçekleşmesi yüzyılı aşkın süre sonra gerçekleşti-
rilir ve büyük bir eleştiri alır. Hemen hemen aynı ta-
rihlerde başlayan yenileşme hareketleri ile birlikte 
bundan böyle yangın sonucu boşalan alanlarda, 
topoğrafyanın el verdiği olanaklar içinde birbirini 
dik kesen sokakların oluşturduğu yeni bir yerleşim 
düzenine geçilecektir.35 (Harita: 5 ve 6) Örneğin 
aynı tarihlerde iskâna açılan Teşvikiye, Nişantaşı ve 
giderek Şişli mahalleleri o güne kadar alışılmamış 
bir şekilde birbiri dik kesen cadde ve sokaklardan 
oluşan bir plan düzenine sahiptir. (Harita: 7)

Osmanlı İmparatorluğu’nda, yapılar, yollar ve 
benzeri inşaat işleri erken dönemlerden itibaren 
şehir mimarlığı adı ile anılan bir yöntemle denet-
lenmektedir. Şehir mimarlığı veya mimarbaşılık 
statüsü 1831 tarihine kadar devam eder. Bu tarihte 
mimarbaşılık kaldırılıp 1868 tarihine kadar devam 
edecek olan yeni bir düzen,  Ebniye-i Hassa Mü-
dürlükleri kurulur.36  Bu arada 1848 yılında Ebniye 
Nizamnamesi (Yapılar tüzüğü) adı altında şehir-
leşme biçimi ve yeni yapılacak yapıların uyması 
gereken kurallar belirlenir. 1864 tarihinde Ebniye 
Nizamnamesi, yeni bir tüzükle geliştirilir. Turuk ve 
Ebniye Nizamnamesi (Yollar ve Yapılar Nizamna-
mesi). Görüldüğü gibi her iki metinde günümüz 
anlamı ile birer yönetmeliktir. Şehir oluşumu ile ilgili 
ilk kanun 1882 yılında yürürlüğe giren Ebniye Kanu-
nu’dur. 1925 yılında 642 sayılı kanun ile Ebniye kanu-
nunda bazı değişiklikler yapılırsa da, imparatorluk 
döneminden kalma bu yasa 1933 yılında yürürlüğe 
giren Belediye Yapı ve Yollar Kanuna kadar geçer-
liliği korur. Bu arada Ankara’nın düzenli bir şekilde 
iskanı amacı ile 1928 yılında 1351 sayılı Ankara Şehri 
İmar Müdüriyeti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun 
yürürlüğe sokulur. Daha önce sorumlusu belli “Mi-
marbaşı veya Şehir Mimarı” olan yapı faaliyetleri 
1831’den itibaren giderek bürokrasi içinde  anonim 
bir faaliyete dönüşecek ve sorumlusu açık ve net 
34  Çelik 1996, 85.
35  Stewiğ 1965, 21.
36  Orhonlu, 1984, 25-26.

olarak belirlenemeyen şehirlerimiz hızla dejenere 
olacaktır. 1933’de Belediye Yapı ve Yollar Kanunu, 
1957 yılında 6785 sayılı İmar Kanunu, 1983 yılında 
yeni İmar Kanunu ve bu kanunlarda yapılan çok 
sayıda değişiklik, özellikle de 2011 yılı ortalarında 
birbiri peşi sıra yürürlüğe sokulan kanun kuvvetin-
deki kararnameler giderek karmaşayı artırmakta 
ve dejenerasyonu hızlandırmaktadır.

Çatalhöyük’ten itibaren gelişmeye başlayan 
şehir düzeninin hem toplumsal hem de yerleşim 
açısından oldukça yol aldığı görülmektedir. 
Birbirine bitişik, sıkışık, her hangi bir yol düzeni ve 
yeterli kamusal alanı olmayan yerleşmeler, giderek 
gelişmekte ve karmaşık, bir anlamda kendi kendi-
ne gelişen bir dokuya sahip olan bu yerleşim dü-
zeni yerini merkezi bir planlama anlayışının olduğu 
şehirlere bırakmaktadır. 1960’lı yıllarda İstanbul için 
yaptığı bir araştırma da Reinhard Stewiğ binlerce 
yıldır var olan bu karmaşık şehir dokusunu Doğulu/
Osmanlı bünye olarak niteleyecektir.37

Erken dönemlerde kurulan veya esaslı olarak 
yenilenen ve çoğunluğu daha sonra terk edilerek 
günümüzde ören yerine dönüşmüş, çoğunlukla 
Anadolu’nun Batı kıyılarındaki şehirlerde görülen 
ve Hippodamos planı olarak açıklanan bu yerle-
şim düzeni ülkemizin diğer bölgelerinde görülmez. 
Anadolu’da yaygın olarak görülen şehir anlayışı 
Prehistorya’dan bu yana Doğulu/Osmanlı denilen 
düzende gerçekleşir. Bu yerleşim düzeninin yaygın 
olarak kullanılmasının bir nedeni de çok az şehir dı-
şında genellikle nerede ise tüm şehirlerin, tepe ve 
vadilerin oluşturduğu korunaklı alanlarda kurulmuş 
olmasıdır. Erken çağlardan itibaren iki yönlü ge-
çişler ve istilalar ile yüz yüze kalan bir coğrafyanın 
düz ve korunması zor alanlarda şehirler kurması da 
düşünülemez. Anadolu coğrafyasında milattan 
önceki tarihlerde kurulan şehirler dışında nerede 
ise günümüze kadar yeni bir kent kurulmaz. Zaman 
içinde gelişen, büyüyen, erken dönemlerde, hatta 
çoğunluğu 19. yüzyılın başlarına kadar surlarla çev-
rili bu kentlerin hemen hepsi Cumhuriyet sonrası 
hızla uygulamaya konulan imar planları ile değişi-
me uğramış ve günümüzdeki kaos ortaya çıkmıştır.

“Tavas, yılankavi kıvrımlı eğri yolları, çıkmaz so-
kakları, hem evin mahremiyetini korumak hem de 
gölge ve serinlik sağlamak üzere caddeye veya 
komşu evlere karşı yüksek duvarları olan içerlek 
37  Stewiğ 1965.
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evleriyle, bu bölgedeki yerleşimin tipik bir örneği 
idi. Bütün bu evler, hiçbir kurala uymadan mozaik 
taşları gibi rengârenk ve karmakarışık dizilmişlerdi, 
sanki oyun oynarken etrafa saçılmış gibiydiler. İs-
lami şehir anlayışının ev ve avlu yapımı kurallarına, 
Anadolu ortamında uyum sağlamışlardı.

Daha ilk incelemelerimde, mevcut yasaya uyul-
duğu taktirde,38 yolların ve evlerin büyük bir kısmının 
ortadan kalkabileceğini gördüm. Yolların yönü na-
sıl isteniyorsa öyle değiştirilebilir, iskân dışı alanlar-
da isteğe göre farklı ölçülerde tutulabilirdi. Maale-
sef yasa adaların ölçülerini de belirlemişti. Çaresiz 
kalmıştım. 1939’un ortalarında hazırladığım taslağı 
Tavas belediye başkanına gönderdim, fikrini ve 
itirazı olan hususları bildirmesini rica ettim. Bir ay 
sonra Tavas’a giderek konuyu karşılıklı görüşmeyi 
düşünüyordum. Bir ay sonra Tavas’a gittim, ama 
gördüğüm yeri tanıyamadım.

Taslağı yollamamdan sonraki süre içinde şehir, 
ortasından geçirilen düz, dar bir yolla acımasızca 
ikiye ayrılmıştı. Yeni caddenin sağında ve solunda 
kalan bütün eski evler yok olmuştu ve cadde bo-
yunca yeni evler inşa edilmişti. Dehşet içinde kal-
mıştım.”39

“Mesele basit değil midir? Bir dönüm içinde bir 
kır evi disiplinine göre bir metre arsa fiyatının bir li-
rada karar kıldığını düşünürseniz, aynı yerde bitişik 
ve dört katlı apartman sistemi bu fiyatı on liraya, 
yirmi liraya çıkarır. Müsaadeyi verenler spekülas-
yoncularla ortaktırlar. Onun için nerede arsacılar 
lehine bir plân değişikliği duyarsanız, hemen hır-
sızlığa hükmediniz. Ankara’da milyonlar çalınmış-
tır. İstanbul’da milyonlar vurulmaktadır. Sabit ol-
muştur ki, Mustafa Kemal, şapka ve Lâtin harfleri 
devrimlerini başarabilecek kadar kuvvetli bir idare 
kurmuş, fakat bir şehir planını tatbik edebilecek 
kuvvette bir idare kuramamıştır.”40

1941 yılında Şehircilik dersleri vermek üzere Gü-
zel Sanatlar Akademisi’ne gelen Prof. Olsner ilk ders 
de öğrencilerine sorar?

- Bana söyler misiniz, Türk halkı ne yapmalıdır?

- Dua etmelidir!

- Türk halkı ne için dua etmelidir?
38  21.06.1933 tarih ve 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanunu.
39  Egli 2013, 110-11.
40  Atay 2010, 538.

- Belediyelerin kasalarındaki imar planlarını 
tatbik edecek yöneticiler çıkmasın diye dua etme-
lidir! Eğer bu imar planları tatbik edilirse, bu ülke 
birkaç asır belini doğrultamayacaktır 41

Prof. Oelsner ne kadar haklıymış diye düşünmü-
şümdür her zaman, ama dua etmek bizi kurtara-
madı, yeteri kadar dua edemedik sanırım çünkü 
bir kısmımız inşaat yapmaktan dua etmeye vakit 
bulamadı.

Benzer bir tespit ise Ernst A. Egli tarafından 
yapılır. 26-28 Mart 1954 tarihinde Konya civarına 
yaptıkları biz gezi sırasında uğradıkları Cihanbey-
li için; “...bu ilçenin henüz elektriği yoktu, ama bir 
imar planı vardı” demektedir.42

1930’lu yıllara kadar mevzi düzenlemeler ve 
komşuluk ilişkileri içinde gelişen şehirlerimiz önce 
Yapı ve Yollar Kanunu, daha sonra da İmar Kanu-
nu ile yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. Ekono-
mik açıdan güçsüzlük, yeni şehirlerin oluşmasında 
da kendini gösterir. Üretimin olmadığı bu yerlerde 
sermaye birikimi için yapılacak tek şey, imar spe-
külasyonudur. Özellikle 14.04.1930 tarih ve 1530 sa-
yılı Belediye Kanunu ile yetki verilen belediye mec-
lisleri yüzyılların birikimini pervasızca harcamaya 
başlarlar. Üstelik ellerinde etkili bir araç da vardır; 
Çağdaşlaşmak, uygar dünya seviyesine ulaşmak. 
Binlerce yılların badiresini atlatmış, uyanık ve akıllı 
Anadolu halkı sermaye birikimi için kendine yeni bir 
yol bulmuştur; arsa spekülasyonu ve inşaat. Üstelik 
1930’larda başlayan bu acımasız yolculuk, şehirle-
rimizin artan nüfusuna paralel olarak hızlanmış ve 
giderek önüne geçilemez hale gelmiştir. Özellikle 
son yıllarda TOKİ, Kiptaş ve benzeri kamu kurum-
ları bile arazi spekülasyonu yaparak sermaye biri-
kimi sağlamak veya kar etmeyen kamusal projeleri 
gerçekleştirmek düşüncesindedir.

Geçmişi bin yılları aşan yerleşim alanlarını 
amansızca tahrip eden bu tutum, herkesin infial 
duyduğu bir eyleme dönüşmesine rağmen kendi 
bildiği yolda hız kesmeden ilerlemektedir. Artık akıllı 
insanların ortaya çıkıp bu yolu sonsuza kadar ka-
patmaları, bunun yerine yeni yerleşim alanlarının 
açılmasına yardımcı olmaları gerekmektedir. An-
cak bu konuda da sıkıntılar vardır. Hemen her şeye 
karşı çıkan bir grup, yeni yerleşim alanlarının açıl-
41  Prof. Oelsner’in 1943 yılında Akademi’de şehircilik dersine başlar-
ken öğrenciler ile arasında geçen konuşma. Bkz. Cansever 1994: 102.
42  Egli 2013, 172
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masına da karşıdır. Tarım arazisi, ormanlık alan, su-
lak bölge gibi nerede ise yüzlerce gerekçe ile yeni 
yerleşim alanları açılmasına karşı çıkanlar ortaya 
çıkan bu durum karşısında reaksiyon göstermek-
tedirler.

Şehir yaşantısı bu yazının başından beri 
söylemeye çalıştığımız gibi uzlaşma isteyen bir 
yaşamdır. Uzlaşmak ve aklın yolu ile ortaya çıkan 
problemlere çözüm üretmek.

Sanırım toplumumuzun büyük bir kısmının şehirli 
olmak için alacağı çok uzun bir yol var. Başta şehir-
lerimiz olmak üzere, her türlü problemimizi çözebil-
memiz için önce uzlaşıyı ve aklı ön plana alacak bir 
düşünce yapısına kavuşmamız gerekiyor.

Sanırım bunun için Prof. Olsner’in önerdiği gibi, 
dua etmemiz şart ama bu kez hepimiz birlikte dua 
etmeliyiz ve Descartes’in 400 yılı aşkın süre önce 
dile getirdiği bozulmayı hep birlikte tedavi etme 
yoluna gitmeliyiz. “Kanunların çokluğu çoğu za-
man ahlâk bozukluklarına özür teşkil ettiğinden, 
kanunları pek az olan, fakat sıkı sıkıya uygulanan 
bir devlet, en güzel düzenlenmiş devlettir.”43

Nasıl ki bir tarım kültürünün oluşturduğu şehir, 
sanayi toplumunun yenilediği şehre benzemez ise 
elbette bilgi toplumunun şehirleri de bunlardan 
farklı olacaktır. Günümüzden 10.000 yıl önce oluş-
maya başlayan Tarım Devrimi, yüzbinlerce yıl sü-
ren toplayıcılık ve avcılık dönemini kısa süre içinde 
büyük oranda yok eder. Yaklaşık 200-250 yıl önce 
ortaya çıkmaya başlayan Sanayi Devrimi de ken-
dinden önceki politik yapıların çoğunun yıkılma-
sına veya artık gereksiz hale gelmesine yol açar. 
İçinde yaşadığımız ve hızla büyük atılımlar yapan 
Bilgi Devrimi ve onun harekete geçirdiği değişim 
dalgaları tüm dünyada yeni toplumlar, yeni şehir-
ler oluşmasına yol açmaktadır. 1975 yılında dünya 
üzerinde nüfusu 10.000.000’un üzerindeki şehir sa-
yısı üç iken bu sayı 2007’de 19’a yükselir.

Bugün yaşı kırkın üzerinde olanlar eski bir uygar-
lığın son, yeni bir uygarlığın ilk nesli olmanın sıkıntı-
larını yaşamaktadır. Ülkemizde ise bu sıkıntı daha 
da büyüktür. 1980’lerin başından itibaren hızla şe-
hirlere yerleşmeye başlayan tarım kültürü kökenli 
insanlarımızın şehirle ve şehirli insanla çatışmala-
rı devam ederken, bir anda ortaya çıkan yeni bir 
değişim dalgası çatışmayı artırmakta, bu çatışma 
43  Descartes 2005, 178.

ortamı da hepimizi karamsarlığa sürüklemektedir. 
Bizim dışımızda hızla bir şeyler olmakta ve bizler bu 
hızlı değişimi anlamakta, algılamakta sıkıntı çeki-
yoruz, kendimize olan güvenimiz kayıp oluyor. Top-
lumsal ve kişisel olarak erozyon yaşıyoruz.

Bir toplumda öncelikle düşünürler, yazarlar, sa-
natçılar gelecek dalgasını ve onun getirdiği deği-
şimi ilk sezen insanlardır. Toplumumuzda bu konu-
da sıkıntı var. Özgür düşünceyi savunması gereken 
insanlarımızın büyük bir çoğunluğu daha önceki 
dönemlerdeki atılımların gölgesi altında kalmış ve 
ileri doğru farklı açılımlar yapmanın mümkün ol-
madığına inanmaktadırlar. Halbuki hayat devam 
etmekte ve kısa aralıklı büyük değişim dalgaları 
tüm geçmişin üstünü örtmekte ve yeni gerçeklikle-
rin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yapılması 
gereken erozyona uğramış birikimleri yeni yöntem-
lerle tedavi etmek ve verimli kılmak için çalışmaktır.

Bir toplum iki ya da daha çok dev değişim dal-
galarının altındaysa ve bunların herhangi biri he-
nüz egemen duruma gelememişse, insanların ge-
leceğe ilişkin düşünceleri çok farklı olmaktadır. Bu 
farklı gelecek kaygıları günümüz haberleşme araç-
ların yaygınlığı ile toplumun hemen her kesimine 
hızla ulaşmakta ve hepimizi derinden etkilemekte-
dir. İçinde yaşadığımız karmaşanın büyüklüğünden 
rahatsız olan ve geleceğin saçma, acımasız ya da 
anlamsız olduğuna inanan pek çok birey ise ya uh-
revi dünyaya yönelmekte veya psikolojik sıkıntılar 
içinde boğuşmaktadır.

Hala kaçınılmaz bir şekilde toprağa bağlılığını 
devam ettirmeye çalışan bir kuşak yaşamına de-
vam ederken, biraz da toplumumuza geç ulaşan 
sanayi dalgasının oluşturduğu yaşam biçimine ve 
şehirlere adapte olmakta sıkıntı çeken bir toplu-
mun hızla oluşan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi 
altına alan yeni akıma, bu akımın getirdiği düşünce 
yapısına, değişen yaşam anlayışına uyumu elbette 
sıkıntılı olacaktır ve olmaktadır. Ama elbette güçlü 
bir irade bu sıkıntıları aşmakta topluma yol göste-
recek ve genç kuşakların güvenle izleyebilecekleri 
bir yol belirleyecektir. 
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BURSALI M.TAHiR’iN SiYASETLE iLGiLi
iSLAMi ESERLER HAKKINDAKi KiTABI

ADEM ESEN*

1Giriş

Bursalı Mehmed Tahir (1861-1925) Osmanlı Mü-
ellifleri adlı eseriyle ünlü bir bibliyografya ve bi-
yografi âlimidir. M. Tahir’in eserlerinden birisi Siya-
sete Müteallik Âsâr-ı İslâmiyye’dir (İstanbul, 1330). 
Yazar burada kendisini “camii’” yani “derleyen 
veya toplayan” olarak ifade etmiştir. Bu kitapların 
çoğu basılmadığı için varlıklarından habersiz ka-
lınmıştır. Bu eserlerin bibliyografik tablosu, hangi 
dilde yazıldıkları ve bulundukları kütüphaneleri yer 
almaktadır. Araştırmasında telif ve tercüme ola-
rak tespit ettiği eser sayısı 172’dir. Kitap aynı adla 
ilkin Sebîlürreşâd’da yayımlanmıştır (Ömer Faruk 
Akün. TDV İslâm Ansiklopedisi, 1992 İstanbul, 6. cilt, 
452-461). Kitap, 24 sayfadır.

Kitabın girişinde bu kitapçığı yazma sebebi, 
aşağıda da belirtildiği gibi siyasetle ilgili İslami 
eserlerin olmadığı veya yetersizliği iddiasıdır. As-
lında bu iddia günümüzde de bazıları tarafından 
gündeme getirilmektedir. Bu konu aynı zamanda 
Müslüman toplumların kendi politikalarını üretip 
üretemedikleri ile de ilgilidir. 

Metne sadık kalınarak günümüz Türkçesine 
çevrilmiş, günümüzde kullanılmayan bazı kelime-
ler parantez () içinde yazılarak okuyucuya kolaylık 
sağlanmıştır.

Aşağıda bu kitabın transkripti mevcuttur. Ay-
1 Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, siyaset bilimi 
ve kamu yönetimi bölüm başkanı

rıca yazının sonunda tarafımızdan, konuyla ilgili 
kısa bir değerlendirme yapılmıştır. 

Kitabın kapağı:
SİYASETE MÜTEALLIK ASAR-I İSLAMİYYE
Camii’: Bursalı Mehmed Tahir
Bursa Meb’us-ı Sabıkı
Sahib ve naşir: Maarif Kütüphanesi
İstanbul – Hakkaklar
“Kader” Matbaası
1330 (1914/1915)

Mukaddime

Birkaç gün evvel ezkiyadan (saf, temiz kişiler-
den) bir muharrir ile görüştüm. Eslafımızın asarı 
hakkında bir mecliste duyduğu şeyleri nakil etti: 
Güya asar-ı mezrukenin en çoğu sarf, nahiv, man-
tık, meani, kelam, fıkıh ve buna mümasil fenlerin 
usül ve kavaidini şerh ve beyandan ve kısmen de 
faide-i neşriye hilafında iddia ve izhar-ı fazilete 
müteallik mebahisten ibaret imiş! İdareye, siyase-
te, içtimaiyata dair hiçbir eserlerine tesadüf olun-
muyormuş!

“İlm-i ahval-i kütüb” ile iştiğal ettiğim cihetle 
bu babta mütalaamı sordu. Müstehzaratıma (bil-
gilerime) binaen asar-ı eslaf hakkındaki zann-ı 
vakıın doğru olmadığını ve buna delil-i kat’i olmak 
üzere neticey-i tetebbuat-ı hazıramı havi, bir cet-
vel-i müdevvenat neşr edeceğimi kendisine söy-
ledim.
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Vakıan sahaflarda vesair kitapçılarda o gibi 
efkara sapanları ilzama medar olacak asara 
çokluk tesadüf olunmuyor. Fakat bir kere erbab-ı 
hayrın yadigar-ı kıymettarı olan hazain-i nefais 
ıtlakına şayan bulunan umumi ve hususi kütüpha-
nelere devam ve tetebbuata ikdam olunsun. Ka-
vaid-i malume ile beraber siyasi, (4) idari, ictimai 
her kısmında görülecek müdevvenat, fart-ı hay-
reti muceb olur.

Ne çare ki tetebbuat ve terakkıyata hâhiş-ger 
(istekli) olanlar için her türlü asarı tedarik etmek, 
kütüphanelerde vakit geçirmek yek de mümkün 
olmadığı cihetle müellefat-ı salifenin enva’ ve 
ecnasına peyday-ı Ittıla’ bittabi’ kabil olamaz; 
bu sebeple eslafın ahlafa niam-i mevrusesi olan 
asar-ı berküzideleri (seçilmiş) hakkında herkes için 
bir fikr-i vasi’ hasıl olamıyor. Gerçi zamanımızda 
iktisadi, ictimai vesair bir çok asarın saha-i telifa-
tı tezyin etmekte olduğu görülüyorsa da erbab-ı 
tetebbu müstefid etmekle beraber tezayüd-i 
malumata, inkişaf-ı efkara hadim olan o misil-
lü müdevvenat-ı sabıkanın mütalaası da ayrıca 
tenvir-i efkarı mucib olur.

İşte terakkıcüvan-ı (ilerleme taraftarları) vata-
na bir hidmet-i naçizane olmak üzere o muharrire 
verdiğim sözü yerine getiriyor, şimdiye kadar fü-
nun-ü mebhus anha hakkında muttali olabildiğim 
asar-ı eslafın isimlerini havi bervech-i zir cetvel 
neşr ediyorum. İşbu fünuna müteallik olup daire-i 
ıttılaıma vüsulü müyesser olamayan daha bir çok 
eserlerin mevcut olduğu şüphesizdir. 

Bunu da sair hadimiyn-i marifet tetkik ve irae 
ederlerse ahlafa bir himmet-i mearifmendane ifa 
etmiş olurlar. Cetvel-i mezkure ser levha ittihaz 
ettiğim şu (5) makalecik Dersaatte ve taşrada vü-
cutyarıyla iftihar olunan hukukiyyun ve mütetebbi-
in (araştırmacılar) – daire-i mechuliyetinde kalan 
müellefat-ı müfideyi istifadegah-ı iname-i irae-
ye- şevk ve himmetlerini tahrik maksadına meb-
nidir. Ümit ederim ki naçizane açtığımız bu çığırda 
maarifperveran vatanımızın mesai-i münevverleri 
mütevaliyen incilapezir olup da müştakîn-i ilim ve 
irfan olanların halen ve istikbalen memleketimize 
nafi’ olacak malumatları bir kat daha tezayüt ve 
tevessü’ eder. ve minellahi et-tevfik.

No Esami-i kütüb Lisan Müellif Mülahazat

1 Âraü ehli’l-medi-
neti’l-fadıla

Arapça Farabi Mısır’da matbudur

2 El-Emanetü 
ve’s-siyaset

Arapça İbn Kuteybe Mısır’da matbudur

3 Terceme-i sülü-
ki’lmesalik fi te-
dir-il-memalik

Türkçe Nusret Paşa İstanbul’da 
matbudur

4 Kitabü’l-fahri fi 
adabi’s-sultaniyye

Arapça İbn Tabataba Mısır’da matbudur

5 Aynü’l-edeb ve 
siyase zeyü’l-ha-
seb ve’r-riyase 

Arapça İbn Hüzeyl Mısır’da matbudur

6 Siracü’l-müluk 
ve’l-hulefa ve 
menhacü’l-vülat 
ve’l-vüzera

Arapça Ebi Bekir Tartuşi Mısır’da matbudur

7 Et-türuku’l-hük-
miyye fi’s-siyase-
ti’-şer’iyye 

Arapça İbn Kayyım el-cev-
ziyye

Mısır’da matbudur

8 El-Ahkamü’s-sul-
taniyye

Arapça Kadı ebn Aliy Muham-
med

Yazma olup Orta-
köy’de Halis Efendi 
kütüphanesindedir

9 El-Ahkamü’s-sul-
taniyye

Arapça İmam Maverdi Mısır’da matbudur

10 Terceme-i siyase-
ti’l-müluk

Türkçe Sultan Hamid Evvel 
zamanında terceme 
edilmiştir

Yazma olup Halis 
Efendi kütüphane-
sindedir

11 Terceme-i nisa-
bi’l-ihtisab 

Türkçe 967’de terceme edil-
miştir

Yazma olup Halis 
Efendi kütüphane-
sindedir
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12 Ziynetü’s-sadaret 
fi terceme-i ada-
bi’l-vezaret

Türkçe Hasen Hasane-i 
Bosnevi

Yazma olup Halis 
Efendi kütüphane-
sindedir

13 Nehcü’l-süluk fi 
siyaseti’l-müluk

Arapça Şeyh Abdurrahman Mısır’da matbudur

14 Akvamü’l-mesalik 
fi marifeti ahva-
li’l-memalik

Arapça Tunuslu Hayreddin 
Paşa

Tunus’ta matbudur

15 Terceme-i ak-
vam-i’l-mesalik

Türkçe Süreyya Efendi Muhallas olarak İs-
tanbul’da matbudur

16 Es-Siyase-
tü’ş-Şer’iyye fi 
ıslahı’r-rai ve’r-ra-
iyye

Arapça İbn Teymiyye Mısır’da matbudur

17 Terceme-i ede-
bi’d-dünya ve’d-
din

Türkçe BergamalıCevdet 
Efendi

3 cüz olup İstan-
bul’da matbudur

18 Mir’atü’l-ukela Türkçe Nihali İbrahim Efendi Yazma olup Halis 
Efendi kütüphane-
sindedir

19 Terceme-i risale-
tü’l-ferase ve’s-si-
yase

Akif Paşa Yazma olup Halis 
Efendi kütüphane-
sindedir

20 Siyasetü cün-
di’l-vezare ve 
hıraset hısni’s-sa-
dare

arapça Şeyh Hasen Barzenci Şehid Ali Paşa namı-
na müelleftir ve Ali 
Paşa kütüphanesin-
dedir

21 İlmü’l-ferase li 
ecli’s-siyaset

Arapça Ebi Talib Ensari ed-Dı-
meşki 

Yazma olup Es’ad 
Efendi kütüphane-
sindedir

22 Mizanü’l-mülük arapça Cafer b. İshak Yazma olup Es’ad 
Efendi kütüphane-
sindedir

23 Gurre-i beyza Türkçe İbn Feyruz Yazma olup Es’ad 
Efendi kütüphane-
sindedir

24 Siyasetü’-dünya 
ve’d-din

Arapça Şeyh Said b. İsmail 
Aksarayi

Yazma olup Ayasof-
ya kütüphanesin-
dedir

25 İksir-i devlet Türkçe Nergisi İstanbul’da 
matbudur

26 Siyasetname Farsça Vezir Ebu Ali Hasen 
b. Ali

Paris’te matbudur

27 Miftahu’s-saade fi 
umuri’s-siyase

Türkçe Mustafa Feda Efendi Tevsian tercemedir 
Ahlaki Nasiri’den 
muntehabtır Halis 
Efendi kütüphane-
sindedir

28 Mir’atü’n-nizam fi 
devleti’l-feham

Türkçe Sultan Mahmud Sani 
muasırı Muhammed 
Naili Efendi

Halis Efendi kütüp-
hanesindedir

29 Tecaribü’l-insan Türkçe Vahidi Halis Efendi

30 Es-siyase-
tü’-ş-Şer’iyye 
fi’l-ezmineti’l-a-
hire

Arapça Hace Muhyiddin 
Efendi

Mısır’da matbudur

31 Nizamü’d-devlet Türkçe Defteri Muhammed 
Paşa

Halis Efendi kütüp-
hanesindedir

32 Risalüte’s-siyase Arapça Sultan Bayezid namı-
na müelletir

Halis Efendi kütüp-
hanesindedir

33 Asafname Türkçe Lütfi Paşa İstabul’da matbudur

34 Düsturu’l-mülk fi 
nesayihi’-lmülük 

Türkçe Kadı Fadlullah Efendi, 
746’da müelleftir

Halis Efendi kütüp-
hanesindedir

35 Terceme-i Kabus-
name

Türkçe Mercümek Ahmed Yazma kütüphane-i 
umumiyededir
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36 Terceme-i neh-
ci’s-süluk fi siyase-
ti’l-müluk

Türkçe Keşanlı Nahifi Mu-
hammed Efendi

İstanbul’da 
matbudur

37 Usulü’l-hükm fi 
nizami’l-alem

Arapça ve 
Türkçe

Hasen Kafi Akhisari 
Bosnevi

İstanbul’da 
matbudur

38 Terceme-i siya-
setname

Türkçe Şeyhulislam Arif Efendi İstanbul’da 
matbudur

39 Terceme-i vasıta-
tü’s-süluk fi siyase-
ti’l-mülük

Türkçe Giridi Rahmi Efendi İzmir’de matbudur

40 Düstur’ul-amel li 
islahi’l-halel

Türkçe Katip Çelebi İstanbul’da 
matbudur

41 Layihat Türkçe Koçi Bey-Koca Mus-
tafa Bey

İstanbul’da 
matbudur

42 Es-siyase-
tü’ş-şer’iyye

Arapça ve 
Türkçe

Kazi-i Mısır Cemalüd-
din Efendi

Mısır’da matbudur

43 Terceme-i zahire-
ti’l-müluk

Türkçe Gelibolulu Sururi Yazma Fatih kütüp-
hanesindedir

44 Nesayihu’l-vüzera 
ve’l-umera

Türkçe Defteri Muhammed 
Paşa

Yazma Es’ad Efendi 
kütüphanesindedir

45 El-burhan fi faz-
lı’s-sultan

Arapça Şihabüddin Ahmed 
el-eşrefi

Yazma kütüphane-i 
umumidedir

46 Usulü’l-hükm fi 
nizami’l-ümem

Türkçe Tabi’ İbrahin 
Müteferrika

İstanbul’da 
matbudur

47 Ahlaku’s-saltanat Türkçe Tosyalı Küçük Mustafa 
Efendi

Yazma, Es’ad Efendi 
kütüphanesindedir

48 Tenbihü’l-efham 
ila metalibi’l-ha-
yati’l-ictimaiyye 
fi’l-İslam

Arapça Azmzade Refik Bey Mısır’da matbudur

49 En-namusu’l-ak-
vem li seaditi’l-ü-
mem

Türkçe Ömer Lütfi Bey Bu eser “tatbi-
ku’d-diyaneti’l-isla-
miyye ale’n-neva-
misi’l-medeniyye”nin 
tevsian tercemesidir. 
Trabzon’da mat-
budur

50 Kitabü’l-ahka-
mi’s-sultaniyye

Arapça Ebi’l-hasen ali b. Mu-
hammed Bağdadi

Mısır’da matbudur

51 Kitabü siyase-
ti’l-müluk

Arapça Melek Eşref namına 
müelleftir

Yazma, Halis Efendi 
kütüphanesindedir

52 Teşrifatü’d-düvel Türkçe Sultan abdülmecid 
Han muasırı Şükri 
Efendi

Yazma, Halis Efendi 
kütüphanesindedir

53 Rebiu’l-mülk Türkçe Moralı Pertev Ali 
Efendi

Nur-ı Osmaniye 
kütüphanesindedir

54 Ahlak-ı alai Türkçe Kınalızade Alaüddin 
Ali Çelebi

İstanbul’da 
matbudur

55 Mira’cü’-eyalet ve 
menhacü’l-adalet

Türkçe Bu eser Aşık Çelebi 
tarafından İbn Tey-
miye’nin Siyaset-i 
şer’iyyesinin ilave 
etevsiili tercemesidir

Es’ad Efendi kütüp-
hanesindedir

56 Fusul-i hal ve akd 
ve usul-i haraç ve 
nakd

Türkçe Âli Yazma, kütüphane-i 
umumidedir

57 Terceme-i kita-
bi’r-riyase ve’s-si-
yaset (Ahlak-ı 
Nevali)

Türkçe Nevali-i Aksarayi Yazma, kütüphane-i 
umumidedir

58 Takvimü’s-siyaset Arapça Yazma şehid Ali Paşa 
kütüphanesindedir

59 Tuhtefetü’t-türk 
fi ma yecibü en 
ya’mele fi’l-mülk

Arapça Kadı Necmüddin 
Tartusi

Yazma, Ayasofya 
kütüphanesindedir

60 İlmü’s-siyaset Arapça İmar Razi Yazma Halis Efendi 
kütüphanesindedir

61 A’razü’s-siyaset fi 
ilmi’r-riyaset

Farsça Katib Semerkandi Yazma, Ayasofya 
kütüphanesindedir

62 Kitabü’s-siyaset fi 
tedbiri’r-riyaset

Arapça Ahmed el-Yemeni Yazma, Ayasofya 
kütüphanesindedir
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63 Nasihatü’s-selatin Türkçe Âli (Kendi hattı ile) Yazma, Hüsrev Paşa 
kütüphanesindedir

64 Nasihatü’l-müluk 
tergıben li hüs-
ni’s-süluk

Türkçe Sarı Abdah Efendi Veliyyüddin 
kütüphanesindedir

65 Mukaddime-i İbn 
Haldun tercü-
meleri

Türkçe Pirizade Sahib Efendi 
ve Cevdet ve Suphi 
paşalar

İstanbul’da 
matbudur

66 Terceme-i Harac-ı 
Ebu Yusuf

Türkçe Radus zade Muham-
med Efendi

Fatih kütüphanesin-
dedir

67 Nasihatü’l-müluk Türkçe Abdülcelil Efendi Yazma, Fatih kütüp-
hanesindedir

68 Ktabü’s-sultan 
min kitab uyu-
ni’l-ahbar

Arapça İbn Kuteybe Mısır’da matbudur

69 Minhacü’l-müluk 
ve’s-selatin ve 
miftahı’s-sea-
deti’d-dünya 
ve’d-din

Arapça İbn Yakut Yazma, Fatih kütüp-
hanesindedir

70 Kitab-ı Müstetab Türkçe Yazma, Fatih kütüp-
hanesindedir

71 Esy-siyase-
tü’ş-şer’iyye fi 
ahkami’s-sultan 
ale’r-reiyye

Arapça Şeyh Doğan Mısri Yazma, Fatih kütüp-
hanesindedir

72 Terceme-i risale-i 
derci’-d-dürer

Türkçe İzzet Bey İstanbul’da 
matbudur

73 Kemalü’l-külliye fi 
keşfi’s-siyaset

Türkçe İbnü’l-Emin Mahmud 
Kemal Bey

Yazma, sahib-i 
eserin kütüphane-i 
hususisindedir

74 Neyasiy-i müluk Türkçe Tezkireci Peçevi Cafer 
Efendi

Kemal beyin kütüp-
hane-i hususisindedir

75 Terceme-i siya-
set-i şer’iyye

Türkçe Bursalı Sebzi Efendi Yazma, Kemal beyin 
kütüphane-i hususi-
sindedir

76 Nizamü’l-atik 
fi’l-bahri’l-amik

Türkçe Ömer Faik Efendi Yazma, Kemal beyin 
kütüphane-i hususi-
sindedir

77 Tedbir-i cedid-i 
nadir

Türkçe Canikli Hacı Ali Paşa Yazma, Kemal beyin 
kütüphane-i hususi-
sindedir

78 Hadikatü’l-vüzera Türkçe Muhsinzade Abdah 
Paşa biraderi Mu-
hammed Paşa

Yazma, Kemal beyin 
kütüphane-i hususi-
sindedir

79 Nizam ve intizam Türkçe Sultan Bayezid mu-
karribleriden Hacı 
Mustafa Efendi

80 En-nesayi-
hu’l-mühimme 
li’l-müluk ve’l-e-
imme

Arapça Şeyh Ulvan b. Atiyye Yazma, halis Efendi 
kütüphanesindedir

81 Terceme-i düstu-
ru’l-vüzera

Türkçe Şirvani Muhammed 
Rüşdi Paşa

Yazma, halis Efendi 
kütüphanesindedir

82 Terceme-i si-
yasetname-i 
İskenderi

Türkçe Sultan Ahmed Hafız 
Kütübi Efendi

Yazma, kütüphane-i 
umumide

83 Edebü’d-dareyn Arapça Mübarek el-Ermevi Yazma, kütüphane-i 
umumide

84 Tarüku’s-süluk fi 
siyaseti’l-müluk

Arapça Yazma, Fatih kütüp-
hasindedir

85 Siyretü’l-müluk Farsça İmam Gazzali haz-
retleri

Ayasofya kütüpha-
nesindedir

86 Dürerü’s-süluk fi 
siyaseti’l-müluk

Aapça Ebi’l-Hasen Ali b. 
Habib Maverdi

Ayasofya kütüpha-
nesindedir

87 Tuhfetü’l-vüzera Arapça İbnü’l-Kasım ahmed 
b. Ubeddullah el-Bel-
hia

Ayasofya kütüpha-
nesindedir

88 Tuhfetü’l-vüzera Farsça Abdullah Ensari İstanbul’da 
matbudur
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89 Kitabü’l-vezare Arapça İstanbul’da 
matbudur

90 Adabü’l-müluk Arapça Cahız Yazma, Halis Efendi 
kütüphanesindedir

91 Adabu suhbe-
ti’l-müluk

Arapça Cahız Yazma, Halis Efendi 
kütüphanesindedir

92 Tuhfetü’l-müluk ve 
umdetü’l-memluk

Arapça Melik-i Mısır Kayıtbay 
namına müelleftir

Ayasofya kütüpha-
nesindedir

93 Fusulü’l-âra fi 
şe’ni’l-müluk 
ve’l-vüzera

Türkçe Es’ad Efendizade Mu-
hammed Şerif Efendi

Halis Efendi kütüp-
hanesindedir

94 Harzü’l-müluk Türkçe Sultan Murad-ı Rabia 
takdim olunmuştur

Beşiktaş’ta Yahya 
Efendi kütüphane-
sindedir

95 Terceme-i ahlak-ı 
muhsini

Türkçe Kara Çelebizade 
Abdülaziz Efendi

Yazma, Fatih kütüp-
hanesindedir

96 Düsturu’l-vüzera Farsça Muhmad b. Muham-
med Isfahani

Yazma, Fatih kütüp-
hanesindedir

97 Tuhfetü’l-müluk 
ve’s-selatin

Farsça Ali b. Ahmed Şirazi Yazma, Fatih kütüp-
hanesindedir

98 Es-siyasetü’-şer’iy-
ye

Arapça İbn Nüceym Yazma, Halis Efendi 
kütüphanesindedir

99 Nasihatü’l-müluk Çince İmam Gazzali Köprülü kütüphane-
sindedir

100 Nesayihü’l-müluk Türkçe Salihi

101 Nesayihü’l-müluk Türkçe Şeyhulislam Feyzullah 
Efendi

102 Letaifü’l-efkar ve 
kaşifü’l-esrar

Türkçe Kadı Hüseyn Devr-i Kanuni Süley-
man vüzerasından 
İbrahim Paşa namı-
na müelleftir

103 Kanunu’l-vezaret Arapça Maverdi Yazmadır

104 Fustatü’l-adalet 
min kavaidi’s-sal-
tanat

Farsça Muhammed b. Mah-
mud el-Hatib

Yazmadır

105 Gaysü’l-ümem 
fi imameti ima-
mi’l-haremeyn

Arapça Yazmadır

106 El-umdetü fi 
ahvali’s-siyaset

Arapça Muvaffakuddin Ab-
dülkadir Bağdadi

Yazmadır

107 Umdetü’s-salik fi 
siyaseti’l-mesalik

Arapça Nurettin Mancınıki Yazmadır

108 Akdü’l-ferid 
li’l-milki’s-said

Arapça Vezir Ebi Salim ibn 
Talha

Mısır’da matbudur

109 Seyrü’l-müluk Farsça Ali Şir Nevai Yazmadır

110 Lutfü’t-tedbir fi 
siyaseti’l-müluk

Arapça Hatib İskafi Yazma, Aşır Efendi 
kütüphanesindedir

111 Telhisu’l-hüküm Türkçe Osmanzade Naib 
Efendi

Yazmadır Halis Efen-
di kütüphanesindedir

112 Adabü’l-hükkam Türkçe Muhteşem Efendi Yazmadır

113 Tedbiru’l-memalik 
ve’l-cihad

Türkçe Şanizade Ataullah 
Efendi

Yazmadır

114 Tercemetü’l-ce-
vahiri’l-muzie 
fi7s-siyase-
ti’-şer’iyye 

Türkçe Allamek Bosnevi Mu-
hammed Efendi

Yazmadır Sultan 
Murad Raiba takdim 
edilmiştir

115 Seyrü’l-müluk 
nizami’l-mülk

Arapça Yazmadır Halis Efen-
di kütüphanesindedir

116 Adabü’l-müluk ve 
nesayihi’s-selatin

Arapça Kemal b. Hacı İlyas Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

117 İrşadü’l-müluk li 
sedadi’s-süluk

Arapça İbrahim b. Ebi Zeyd 
el-Hindi

Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

118 Menhecü’s-süluk fi 
siyreti’l-müluk

Arapça Doğan Şeyh Eşrefi Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir
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119 Kitabü’s-siyaset 
fi tedbiir’-riyaset 
ve’l-feraset

Arapça İbn Ebi’l-Eş’as Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

120 Menhacü’l-vüzera Arapça Ahmed b. Mahmud 
Cebeli

Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

121 Mir’atü umur Türkçe Müütercimi Mahum-
med b. Pir Muham-
med

Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

122 Takvimü’s-siyase-
ti’l-memlukiyye

Arapça Farabi Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

123 Tahriru’l-ahkam fi 
tedbir ehli’l-İslam

Arapça Ebu’l-Hasen Muham-
med es-Sühreverdi 
el-Bağdadi

Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

124 Seyfü’l-müluk 
ve’l-hükkam

Arapça Muhyiddin Kafici Yazmadır Ayasofya 
kütüphanesindedir

125 Meslekü’s-selatin Arapça Aydınlı Şeyh Yahya 
Efendi

Sultan Murad salise 
takdim ounmuştur. 
Yazma, Halis Efendi 
kütüphanesindedir

126 Enisü’l-müluk Türkçe Tahir Efendi Sultan Ahmed nanı-
ma müelleftir

127 Et-Tibrü’l-mensik 
fi tedbiri’l-mülk

Arapça Ebu’l-Hasen Ali el-Ah-
vazi

Sultan Ahmed namı-
na müelleftir

128 Tedbirü’n-neş’e-
teyn ve ıslahu’s-
hateyn 

Türkçe Sarı Abdah Efendi Yazma, Şehid Ali 
Paşa kütüphanesin-
dedir

129 Cevamiü’s-siyaset Arabi Farabi Halis Efendi

130 Esasetü’s-siyaset Arapça Vezir Fakih Cemalüd-
din Kafti

Halis Efendi kütüp-
hanesindedir

131 Ahkamü’s-selatin Farsça Halis Efendi kütüp-
hanesindedir

132 Terceme-i sır-
ru’l-esrar

Türkçe Kürekzade Hasan 
Efendi

Kütüphane-i umu-
midedir

133 İzahu’s-süluk fi 
nüzheti’l-müluk

Arapça Halis Efendi Kütüp-
hanesindedir

134 Tebsıretü’l-müluk 
ve tezkiretü’s-se-
latin

Farsça Muzaffer b. Muham-
med

135 Nefaisü’l-anasır Arapça İbn Talha Salahaddin Eyyubi 
adına müelleftir

136 Kitabü’s-siyaset Arapça İbn Sina Yazmadır

137 El-işraf ala gava-
mizu’l-hükümat

Arapça Ebi Said Hirevi yazmadır

138 Behcetü’l-vüzera Arapça Şeyh-i Cami’l-ezher 
Abdah

Hekim oğlu Ali Paşa 
namına 1145’de 
müelleftir

139 İddetu’s-salik fi 
siyaseti’l-memalik

Arapça Muhyizade Hüseyin b. 
Muhammed

Yazma, Halis Efendi 
kütüphanesindedir

140 Siyasetü’l-hürub 
ve’l-mülk

Arapçaya 
terceme 

Aristo tarafından 
İskenter için yazılmıştır

Ayasofya’da

141 Umdetü’l-müluk 
ve tuhfetü’l-mem-
luk

Arapça Muhammmed el-Kus-
revi

Ayasoya’da

142 Adabu’l-müluk Arapça Hüseyin b. Ayaz Nahvi Ayasofya kütüpha-
nesindedir

143 İrşadü’l-müluk 
ve’s-selatin

Arapça

Türkçe

Bereket ibn Berakiz 
Kapçıki

Ayasofya kütüpha-
nesindedir

144 Tacü’s-seadet 
fi’n-nasiha-
ti’l-mülkiyet

Arapça Alim b. Muhammed 
Kaşgiri

Ayasofya kütüpha-
nesindedir

145 Miftahu’s-seadet 
fi kavaidi’s-siyadet 
(Umuru’s-salta-
nat)

Arapça Hoca Fahrettin Selfer Ayasofya kütüpha-
nesindedir

146 Tuhfetü’l-müluk 
ve’s-selatin

Arapça Muhammed b. Ebi 
Bekir Razi

Ayasofya kütüpha-
nesindedir

147 Fezailü’l-vüzera ve 
hasaisu’l-umera

Türkçe Nev’i (kendi yazma-
sıyla)

Ayasofya kütüpha-
nesindedir
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148 Terceme-i İlmü’-
feraset li ecli’s-si-
yaset

Arapça Mütercimi Şaban 
Suyuri Hisari 

Nur-ı Osmaniye 
kütüphanesindedir

149 Nasihatü’l-müluk Arapça Şeyh Salih Mardini Nur-ı Osmaniye 
kütüphanesindedir

150 Dureru’l-meali-
mi’l-celiyye

Arapça Şeyh Salim Nur-ı Osmaniye 
kütüphanesindedir

151 Keşfu’l-esrar ve 
zehairu’l-ebrar

Türkçe Yusuf b. Abdülcemil Nur-ı Osmaniye 
kütüphanesindedir

152 El-ahkamu’s-sul-
taniyye

Arapça 843’de Sühreverdi 
Tahriru’l-ahkamından 
iltikat edilmiştir 

Kara Mustafa Paşa 
kütüphanesindedir

153 Tuhfetü’l-fakir ila 
sahibi’s-serir

Arapça Şems b. Şihabüddin 
el-İci

Yeni Cami kütüpha-
nesindedir

154 Es-Sürur bi mari-
feti düvei’l-müluk

Arapça Ahmed Makrizi (kendi 
yazmasıyla)

Yeni Cami kütüpha-
nesindedir

155 Kitabü’l-edeb 
ve’s-siyaset fi 
ilmi’n-nazar 
ve’l-feraset

Arapça Muhammed b. Ebi 
Talib ed-dımeşki

Şeyhzade 
kütüphanesindedir

156 Kavaidü’l-ahkam 
fi ıslahi’l-enam

Arapça İzzüddin Abdülaziz 
es-sülemi

Şeyhzade 
kütüphanesindedir

157 Kanun-ı şehinşah Farsça İdris Bitlisi Geybüyze’de1 Gazi 
Mustafa Paşa kütüp-
hanesindedir

158 Seyfü’-izzet ila 
hazrati saha-
bi’d-devlet

Türkçe Abduh Halim Efendi Es’ad Efendi kütüp-
hanesindedir

159 Şerefü’l-müluk 
fi’l-adalet

Türkçe Bursalı Kani’ Ahmed 
Efendi

Es’ad Efendi kütüp-
hanesindedir

160 En-Nefu’l-gazir 
fi salahi’s-sultan 
ve’l-vezir 

Arapça Ahmed Demenhuri Es’ad Efendi kütüp-
hanesindedir

161 Nushu’l-hukkam 
ve sebebu’n-ni-
zam

Türkçe Amasyalı Muhammed 
Hilmi Efendi

Hüsreve Paşa kütüp-
hanesindedir

162 Letaifu’l-alaiyye fi 
nesayihu’l-müluk

Arapça Ahmed b. Sa’d Osma-
ni ez-Zencani

Aşır Efendi kütüpha-
nesindedir

163 Süluku’l-malik fi 
tedbir’il-memalik

Arapça Ebi’-Abbas Ahmed b. 
Muhammed 

Aşır Efendi kütüpha-
nesindedir

164 El-edilletü’s-sa’be 
fi ukudi’l-velayat 
ve’s-siyase-
ti’ş-şer’iyye

Arapça Abdullah b. Muham-
med el-Gazzi

Küçük Efendi kütüp-
hanesindedir

165 Bezlu’n-nesayi-
hi’ş-şer’iyye fima 
ala’s-sultan ve 
vülati’il-umur ve 
sairi’-raiyye

Muhammed b. Mah-
mud el-işbili

Fatih kütüphanesin-
dedir

166 Kitabü’r-rütbe fi 
talebi’l-hisbe

Arapça Nureddin Ali el-Ma-
verdi

Fatih kütüphanesin-
dedir

167 Miftahu’s-seadet 
fi dürri’l-meşveret

Türkçe İsmail Hakkı b. 
Muhammed el-Bolulu

Rağıb Paşadadır

168 Nesayihu’l-müluk Türkçe Muhammed Emin 
Üskübi

Yahya Efendidedir

169 Tahrirü’s-süluk fi 
tedbiri’l-memluk

Arapça Ali b. Muhammed 
el-Gazzali

Aşır Efendidedir

170 Kencine-i adalet Türkçe Sadık Efendi Halis Efendidedir

171 Siyasetü’l-adile 
ve’l-vilayetü’s-sa-
liha

Arapça Ahmed b. Teymiye 
el-Harrani

Halis efendidedir

172 El-birmiyye fi’s-si-
yaseti’ş-şer’iyye

Muhammed b. Birim 
et-tunisi el-müfti

Sene 1214 Tunus’da 
matbu’
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Değerlendirme

Son iki yüzyılda iktisat, sosyoloji gibi siyaset bi-
limi de ayrı bir disiplin olarak ele alınmıştır. Bu ça-
lışmalar Batı ülkelerinde başlamıştır. Dolayısıyla 
Batıdaki siyasi düşüncelerle ilgili konular diğer ül-
kelerde de yayılmıştır. Ayrıca siyaset konuları ülke 
yönetimini doğrudan etkilediğinden, yönetici ke-
sim çoğu zaman siyaset bilimi konularının tedrisa-
ta konu olmasına ilgi göstermemişlerdir. 

Sanayi devrimiyle devlet sistemleri ve toplum-
sal yapılarda önemli değişiklikler olmuştur. Bu de-
ğişimler sanayileşmiş ülkelerde ortaya çıktığından 
bunları takip eden diğer gelişmekte veya azge-
lişmiş ülkeler doğal olarak bunları takip etmeye 
başlamışlardır. Buna karşın özgün değerleri olan 
ülkelerde öz değerlerini de araştırma ve bunla-
rı reforme ihtiyacı olanlar da olmuştur. Ancak bu 
tür düşünceler cılız kalmış veya hakim görüşler 
tarafından bastırılmıştır. 

İslam hukuku, kamu ve özel hukuk konularını bü-
tün olarak ele alır. Kara Avrupa hukukunda kamu 
ve özel hukuk ayrımı vardır. Anglo-Sakson hukuku 
İslam hukuku metoduna daha yakındır. Bu sebeple 
Müslüman toplumların siyaset bilimi ve kamu hu-
kuku çalışmalarını zayıf görmek isabetli değildir. 
Zira siyaset bilimi ile ilgili konular hukuk, tarih, ah-
lak kitapları içinde yoğun olarak yer almıştır. İslam 
siyasi düşünceleri sistemi ve tarihi çalışmalarını 
yapanların bazıları fıkıh veya ahlak alanında çalı-
şanlar olduğundan, bunların modern siyaset bilimi 
metodolojisi yönleri eksik kalmaktadır.

Bu eksikliklerle beraber siyaset bilimi ile ilgili eski 
İslami eserler son yıllarda yayınlanmaya başlamış-
tır. Burada farklı zamanlarda Siyasetname gibi kla-
sik eserlerin çevirileri yanında, Türkiye Yazma Eser-
ler Genel Müdürlüğünün çeviri ve yayın çalışmaları 
önemli yer tutmaktadır. 

Son yıllarda İslam siyasi düşüncesi konusunda-
ki çalışmalar, daha ziyade temel kaynaklar olarak 
Kur’an-ı Kerim ve hadisler ışığında yapılmaktadır. 
Bunun yanında günümüze ışık tutması bakımından 
1400 küsur senelik İslam tarihi ve farklı Müslüman 
topluluklardaki uygulamaların da ele alınmasında, 

bu disiplinin oluşması bakımından önem taşımak-
tadır. Bu sebeple merhum Mehmed Tahir’in bu ça-
lışması önem taşımaktadır. 

Ayrıca ülkemizde insan hakları ve hukukun üs-
tünlüğüne dayalı bir siyaset kurumunun yerleşme-
si, demokrasinin kökleşmesi bakımından Tanzimat 
dönemi düşünürleri ve siyasetçilerinin çalışmaları 
günümüze de ışık tutmaktadır. Mesela, bu dönem-
de siyaset yapan (Konya mebusu) Nakşi Şeyhi Zey-
nelabidin Efendi’nin 1912 seçimleri için hazırladığı 
beyanname (İslamiyet ve Meşrutiyet) hem pratik 
hem de teorik düşüncede kayda değerdir. 

Bu alandaki yetersizliklerin önemli bir sebebi de, 
dil ve alfabe farklılıklarıdır. Nitekim Osmanlıca oku-
yamayan bir Türk akademisyen, Osmanlı dönemi 
bir düşünürün fikirlerini ya günümüz Türkçesine çe-
viriden ya da yabancı dillere çevrilmiş eserlerden 
öğrenebilmektedir. Yine bu eserleri incelerken, illa 
yabancı bir yazar referansı ile yapmak da herhalde 
kompleksli olmanın işaretidir. 

Yakın zamana kadar sömürü altındaki Af-
rika, Orta Asya, Hind kıtası ve Endonezya gibi 
Müslüman topluluklardan lisans üstü programlarda 
ülkemizde öğrenci olanlardan, kendi ülkeleri veya 
bölgelerinde yakın geçmişe ait ilim ve düşünce 
adamlarını araştırmalarını istenildiğinde maalesef 
yeterli bilgi edinilememektedir. 

Oysa her toplumda ilim ve düşünce adamları 
vardır. Bunların az bir kısmı yazılı metin bırakmak-
la beraber sözlü gelenekler hakimdir. Bir toplumun 
sorunlarını ele alırken, dışarıdan bakanların gözle-
rinden sorunların irdelenmesi ve çözümü çoğu za-
man o toplum için iyi sonuçlar vermemektedir. Bu 
nedenle toplumların kendilerine özgü düşünceleri 
geliştirmeleri gerekir. Yukarıdaki kitap da rahmet-
li Mehmed Tahir’in bu konudaki bir teşebbüsüdür. 
Kendisini rahmetle anıyoruz.   

(Footnotes)

1 Adadolu demiryolu güzergahında Dersaadete 
bağlı bir yerleşim yeri, bugünkü Gebze.
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Çalışma hayatı içerisinde toksisitenin son yıl-
ların en önemli sorunlarından biri olduğunu ilk 
bölümde belirtmiştik.  Toksisitenin oluşumunu en-
gellemek için önlemler almaya çalışılsa da kurum 
içerisinde hızla yayılmasına pek de engel oluna-
mamaktadır. Toksisite, yayılmasına uygun ortam-
lar bulduğunda hem içinde bulunduğu ortamı 
hem de içinde bulunan tüm çalışanları etkilemek-
tedir. Kurum içerisinde denetleme sistemleri çalış-
mıyorsa, görmezlikten geliniyorsa ve varlığı kabul 
edilmeyip inkar yolları seçiliyorsa toksisite mutlaka 
yayılır ve zehirlemeye devam eder.

Toksik liderlere bakıldığında onlar ne hep aynı 
yıkıcı davranışları sergiler, ne de hep aynı işlevsiz 
karakteristik mekanizmalar sergiler. Bir toksik lider, 
bazen oldukça toksik davranışlar sergileyebilirken, 
bazen de başka bir durumda fazlasıyla merha-
metli olabilir. Sonuç olarak, toksik liderin oluştur-
duğu zararlı sonuçların derecesi ve şekli, bir du-
rumdan diğer duruma değişiklik göstermektedir 
(Lipman-Blumen, 2005: 2).  Zaten tutarsızlık toksik 
liderliğin doğasında vardır. (Akt. Kırbaç,2013)

Araştırmacılara göre, toksik yönetim tarzı, 
umutsuzluk, kızgınlık, düşük moral, kötü iletişim 
gibi olumsuz etkilerin yayılmasında doğrudan et-
kili olmaktadır. Toksik yöneticiler, toksik bir çalışma 
ortamının oluşturulmasında ve var olan kültürün 
gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun-
la birlikte çalışanların yönetimin kontrolü konu-
sunda bir endişe yaşamalarına ve risklerle karşı-

laşmalarına neden olabilmektedir. Bu kurumlarda 
toksik özellikler göstermeyen ve buna uyum sağ-
lamak istemeyen çalışanlar dışarıda tutulmakta 
ve bu nedenle kendini örgüte ait hissetmemekte 
ve doyum düzeyleri düşmektedir.

Çalışma hayatı içerisinde bu tarz zehirli iletişimin 
sonlanabilmesi için şu öneriler ortaya konmuştur 

1. Çalışanlar için farklı motivasyon 
tekniklerinin belirlenip uygulamaya konması ge-
rekmektedir

2. Zehirli iletişimi ortadan kaldırmayı sağ-
layan önerileri en başından dikkate almak, toksik 
iletişimi ortadan kaldırmaktan çok daha kolay 
olduğundan dolayı önlemler önceden alınmış ol-
malıdır. 

3. Çalışanların birbirlerini çok daha iyi tanıma-
larına zemin hazırlayacak etkinliklerin kurumlarca 
sıklıkla yapılmasını teşvik etmek ve bunlara yer 
vermek. 

4. Kurum içerisinde ortaya çıkartılan dediko-
duların, söylentilerin , aslı astarı olmayan bilgile-
rin yayılmaması için çalışanların mutlak surette 
bilgilendirilmesi ve bunlara itibar etmemelerinin 
belirtilmesi .

5.Kurum içerisinde üst yönetim dahil olmak 
üzere periyodik olarak kurum içi eğitimlere tabi 
tutulması

ÇALIŞMA HAYATINDA TOKSiK (ZEHiRLi)
YÖNETiCiLiK/LiDERLiK(2)

Dr. BASRi ÖZÇELiK
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6. Kurumlarda pek de aktif olmayan dilek, te-
menni ve şikâyet kutularının aktif hale getirilmesi

Burke (2010) a göre kurum içerisinde toksik 
özelliklerin azaltılması amacıyla bir dizi öneri sıra-
lanmıştır. Bu öneriler: 

1. Kurumlar yöneticilerine, çalışanları eğitirken 
nasıl davranacaklarını açık ve net ifadelerle stan-
dardize etmeli ve yöneticiler saygılı ve kibar dav-
ranmalıdır, 

2. İnsan kaynakları bölümü acilen şikâyetleri 
dışarıdan uzmanlar getirerek incelemelidir, 

3. Şikâyette bulunan çalışanlar korunmalıdır, 

4. Toksik yöneticiler ve çalışanlar öfke kontrolü 
merkezlerine gönderilmeli ve onlara benzer 
davranışların tekrar sergilenmesi durumunda bir 
kez daha tolere edilmeyeceği anlatılmalıdır, 

5. Potansiyel bir rolü olan toksik örgüt kültürün-
den uzaklaşılmalı, 

6. Tüm yöneticilere kişisel ilişkilerden uzak dur-
maları gerektiği söylenmelidir, 

7. Tüm personel sorumluluklarını daha iyi yerine 
getirebilmeleri için eğitim programlarına alınma-
lıdır, 

8. İş yerinde eğer şiddet varsa, işyerinde şid-
detten korunma programı ve eğitimden dönen 
personel için yeni pozisyonlar ve politikalar uygu-
lanmalıdır.(Akt. Kırbaç,2013)

Yıkıcı liderlerin sığındığı  ve başvurduğu en te-
mel yönetim biçimi kurum içerisinde bir korku kül-
türü oluşturmaları ve bu kültür oluştuğunda  bü-
tün çalışanları savunmasız, itaatkâr bir ortama 
büründürerek istedikleri her şeyi yaptırabilmeleri-
dir. Bu ortam bir kere oluştuğunda ve kurum içeri-
sine yerleştiğinde artık o kurumda etkili bir iletişim 
yönteminden, sağlıklı kurum kültüründen, iş do-
yumundan, verimlilikten vb. bahsetmek mümkün 
olmamaktadır. Korku ile yönetilen çalışanların 
çalıştıkları kurumu kabullenmeleri, benimsemeleri, 
o yere kendilerini ait hissetmeleri çok da müm-
kün olmamaktadır. Korku yaptığımız işi, muha-
tap olduğumuz insanları, bulunduğumuz ortamı 
benimsememizi ve sevmemizi engeller. Korkulu 
ortamlarda ne kendimize ne de çevremize güven 

duyabiliriz. Korku kültürünün hakim olduğu çalış-
ma hayatı içerisinde, işlerin baştan savma şekilde 
yapılması, herkesin bir diğerini kolaylıkla suçlaya-
bilmesi, takım arkadaşlarıyla iletişimsizlik, mob-
bing vb. alışkanlıkların yerleşmesine fırsat verir.
(Aksoy,T.2009) 

Aksoy’ e göre “liderlik ettiğimiz tüm ortamlar-
da korku kültürü yerine insanların gönüllü katılım-
larını sağlayacak bir değerler kültürü oluşturma-
mız gerekir. Korku yerine değerlere dayalı bir kültür 
oluşturmak için bazı önemli kararları almak ve 
bunları hayata geçirmek zorundayız: Çalışanla-
rın bir taraftan korkusuzca kendi görüşlerini açık-
lamalarına, diğer taraftan da ortak değerleri ve 
hedefleri sahiplenen “birliktelik” oluşturmalarına 
imkân veren bir ortam yaratabiliriz. Tüm çalışan-
ların hem birey olmalarını hem de ait olmalarını 
sağlayabiliriz. Çalışanların umursandıkları, fikir-
lerinin ve katkılarının değerli olduğunun kendi-
lerine hissettiren bir çalışma ortamı yaratmak 
için yöneticilerin ve çalışanların işbirliği içinde 
olacağı, sadece hataların değil övgülerin de dile 
getirileceği bir ortam oluşturabiliriz. İş ortamında 
disiplin kavramını yeniden tarif etmeliyiz. Aslına 
bakarsanız sadece kurumsal ya da yönetsel değil 
toplumsal olarak da buna ihtiyacımız var; çünkü 
disiplin bizim dünyamızda genelde “zorla yaptır-
ma” ve “cezalandırma” olarak algılanır; hâlbuki 
disiplin hem özel hem profesyonel hayatımızı dü-
zenlemek için olmazsa olmaz bir koşuldur. Disip-
lin olmadan, başarı elde etmek mümkün değildir. 
Sporcular, sanatçılar, bilim adamları sevdikleri ve 
bütünleştikleri alanlarda son derece disiplinlidir-
ler. Sonuç almak isteyen herkes, disiplinli olmak 
zorundadır.

Bu anlayışla, iş yerimize yapacağımız en 
önemli yatırım, en son teknolojiye yatırım yap-
maktan çok değerler üzerine dayanan korkudan 
arınmış bir kültür yaratmaktır. Liderlerin birinci 
görevi, kapıdaki görevliden üst yönetime kadar 
herkesin, parçası olmaktan bir anlam bulacağı ve 
korkusuzca kendi düşüncelerini ifade edebileceği 
bir şirket kültür yaratmaktır.”

Silk’e göre (2019) “zehirli bir lideri geliştirmek ve 
onları daha az toksik hale getirmek kolay değil, 
ancak yapılabilir. İlk önce, değişmeyi istemeleri 
gerekmektedir. Kendilerine ayrıca toksik olduk-
larını gösteren verilerin de sunulması gerekmek-
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tedir. Kendileri ve davranışlarının olumsuz etkileri 
hakkında farkındalık düzeyleri arttığında kişisel 
farkındalık, kişisel yönetim, sosyal farkındalık ve 
sosyal becerinin duygusal zeka özelliklerini öğren-
mek ve geliştirmek için koçluk yapılabilir. Koçluk ve 
mentorluk gibi lider geliştirme yöntemlerine daha 
fazla vurgu yapıldığında, toksik liderler daha er-
ken tanımlanabilir ve daha duygusal olarak yetkin 
liderler olmak için bir öğrenme ve değişim süreci 
yoluyla geliştirilebilirler”. (Akt.Zengin,M.2019)

Toksik çalışma ortamı ve liderler çalışanlar 
üzerinde stres, sürekli kaygı ve tükenmişlik gibi 
farklı olumsuz tutumlar yaşanmasına neden ol-
makla kalmayıp bir taraftan işe devamı, bağlılığı 
da sekteye uğratmaktadır. Sürekli savaş ya da kaç 
durumunda kalan birey daha sonraları çöküş ya-
şamaktadır. Çalışma yaşamında bu zehirli ortam-
dan kurtulabilmek için arkadaşların birbirlerine 
destek olabilmeleri bu olumsuzluğu bir nebze ol-
sun rahatlatabilmektedir. Çalışanların birbirlerinin 
hayal kırıklıklarını teselli edebilmeleri ve anlayabil-
meleri bu konunun çözümünde önemli bir gelişme 
sağlayabilir ve bu zor durumu aşmalarına yar-
dımcı olabilir. Bu durumda şunu unutmamak ge-
reklidir. Yalnızca en çok güvendiğiniz kişilerle açık 
yüreklilikle konuşun ve arkadaşlarınızı seçerken 
çok ama çok dikkat edin. İş arkadaşları arasındaki 
güveni yok etmenin en hızlı yollarından birinin 
dedikodu yaymak olduğunu unutmayın. Dediko-
du üreten ortamlardan uzak durun  ve asla bu-
nun bir parçası olmayın Zehirli işyerleri genellikle 
çok rekabetçidir ve insanlara zirveye ulaşmak için 

iş arkadaşlarını aşmaları gerektiği hissini verir do-
layısıyla iş hayatı içerisinde kariyer basamaklarını 
sindirerek, özümseyerek, hak ederek çıkmak yerine 
yalan söyleyerek, aldatarak, fikirleri manipüle 
ederek çıkmayı yeğleyeceklerdir.  Bu tür bir ortam-
da, her zaman tetikte olmalısınız. Arkadan bıçak-
lama davranışı, hayatta kalan toksik çalışma or-
tamı kaygısını daha zor hale getirebilmektedir. Bu 
tarz kişilerle karşılaşıldığında zor da olsa nezaketle 
davranın ve bu nezaketinizle onlara kendilerini 
kötü hissettirin.
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DiYARBEKiR KALESi’NDEN
NOTLAR

BÜLENT SÖNMEZ

Hendek Olayları

Cumartesi...Hiç bu kadar tenha görmemiştim 
Diyarbakırı..Caddeler boş. Dükkanların bir kısmı 
öğle saatleri olmasına rağmen kapalı..

Babama ilaç almak için giriyorum eczaneye. 
Hal hatır soruyorum. “Tatil için bir yerlere gittin mi” 
diye soruyorum eczacıya. “‘hocam iyi değilim, re-
zervasyonumu bile iptal ettirdim..İçimden gelme-
di tatile gitmek..”

Z....caddesindeki berberle selamlaşıyoruz iki 
dakika oturuyorum..Bayramda İzmir’e gideceğini 
ama bayram ziyaretinden çok yeni bir dükkan ba-
kacağını söylüyor. “iyi ki gideceğimiz bir İzmirimiz 
var” diyorum gayr-ı ihtiyari. Hemen berberdeki 
başka bir adam “yakında O da olmayacak ho-
cam yakında O da olmayacak..” 

Derin bir suskunluğa gömülüyoruz..Camdan 
dışarıyı seyrediyoruz anlamsız gözlerle...

Allahaısmarladık deyip ayrılıyorum..

Kapadığım Facebook hesabımın yeniden açı-
yorum. Kesif siyasal atıp tutmalar. Nefret cinnet 
ihanet.. Şu şunu dedi bu bunu dedi...Seçim yakla-
şıyormuş...TV izliyorum...Uzmanlar konuşuyor ko-
nuşuyor konuşuyor. 

Seçim yaklaşıyormuşş. 

Ne yaklaşıyor biliyor musunuz?

Boşverin seçimi diyesim geliyor Yaklaşın birbi-
rinize..yakın olun. 

**

Yarabbi Birlik ve dirliğimizin bozulmasına fırsat 
verme diyorum...Yarabbi sen kalpleri elinde tu-
tansın akılsız kavme acı ve akıl insaf ve izan nasip 
eyle..

Kan ve gözyaşını siyasete malzeme yapmak 
isteyen mel’unlara fırsat verme..duasını Dağkapı-
dan Urfakapıya kadar mırıldanıp duruyorum.

Sur olaylarının başladığı günlerde günlerde 
Urfa Kapı, Tek Kapı Çift Kapı her taraf kapatılmış 
Sur içine giriş çıkışlar polis kontrolünde. Mümkün 
Mertebe o tarafa gitmiyoruz. Zaman zaman tek 
tip silah sesleri geliyor Suriçinden. 

Evin bazı ihtiyaçları için Ofise oradan da Çift 
Kapı yönüne geçiyorum. fakat herkeste olduğu 
gibi bende de büyük bir tedirginlik var. Her silah 
sesinde irkilip “siper al” vaziyeti gibi refleksel bir 
biçimde eğilerek yoluma devam ediyorum. Dük-
kanların çoğu kapalı olmasına rağmen kasap 
arıyorum. Yönü …..Kapıya bakan bir yerde Açık bir 
kasap görüp içeri giriyorum. Orta yaşın çok üze-
rinde yaşlı denebilecek beş altı kişi oturmuş soh-
bet ediyorlar. Ben gelince sohbet kesiliyor. Kasap-
tan et istiyorum. “Oturun hemen hazırlayayım” 
diyor. Ben de boş bir sandalyeye oturuyorum. 
Herkes benimle merhabalaştıktan sonra yabancı 
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olduğumu düşündüklerinden olsa gerek kaldıkla-
rı yerden sohbete devam ediyorlar. Belli ki yarım 
kalmış önemli bir konuşma.. 

Yaşlı diyebileceğimiz insanlar birbirlerine Surla-
rın arka tarafını göstererek Diyarbakır’ın geçmişi-
ne ilişkin yaşanmışlıklara dair birşeyler söylüyorlar. 
İşte “şurada Anzele çayı vardı, oradan çok büyük 
balıklar çıkardı, Cennet gibiydi buralar” filan di-
yorlar. Belli ki Sur olayları onları benden çok daha 
fazla yaralamış..

  Sonra bir tanesi aniden bana dönerek “karde-
şim yanlış anlama ama bir şey söyleyeceğim” diyor. 
Ben de “buyurun” anlamında başımı sallıyorum. 
“galiba diyor buranın yabancısısın.. yanlış anlama 
ben ırkçı falan değilim; bütün milletleri, ırkları se-
viyorum ama Diyarbakır’a bu Kürdo (Kürtler) geldi 
bütün her şey bozuldu” diyor. Donakalıyorum..

HDP nin kesif propagandasının esir aldığı bir 
şehrin vatandaşından farklı ve hatta çok uç bir 
ses duymak oldukça şaşırtıyor. Diyarbekir mer-
kezinde yerlilerin Kürt olmadıklarını hatırlıyorum..
Uzun çatışmalı yılların bölge şehirlerine yıktığı gö-
çün şehirlerin demografik yapısını da dönüştürdü-
ğünü biliyorum..

 Ben de konunun Kürtlükle falan alakasının ol-
madığı şeklinde birkaç sosyolojik analiz yapma-
yı deniyorum. Ama adam Surlara ve … Kapı’nın 
önündeki polis barikatlarına bakarak aynı cümleyi 
birkaç kere tekrar ediyor.

Diyarbekirli, kırk yıllık çatışma sürecinin “mağ-
durlar şehrine dönüştürdüğü dünyanın en güzel ve 
kadim şehirlerinden birinin can çekişini çaresizlikle 
izliyor. Bir sorumlu arıyor elbette.. Üzülüyorum...

Hangi Devlet

Sivil topluma dayalı devlet mi yoksa belli güç 
odaklarının çıkar ilişkileri ekseninde varolan devlet 
mi? Cavabını bildiğim bu soruyu tekrar tekrar sor-
madan duramıyorum..

Ne Kadar Da Benziyor Her Şey Birbirine

İran-Zahedan

Muhammed İkbal ile ilgili bir kongreye davetli 
olarak İrana gidiyorum..Kongre İranın Sistan Belu-

cistan Eyaletinin başkenti Zahedanda yapılacak.

Zaheden Sistan Belucistan eyaletinin baş şeh-
ri…Bir yanı Afganistan bir yanı Pakistan. Üç etnik 
unsur yaşıyor kentte.. Beluciler, Afgan sığınmacılar 
ve Sistaniler.. Beluciler Sunni.. Uçakta yanımdaki 
bir Belucun söylediğine göre Kürt asıllılar. Yani ko-
nuşmaları da aşağı yukarı Kürtçe...Bir de Afgan iş-
gali ile buraya sığınmış insanlar var..

Zahedan havaalanına inerken kamerayı 
çalıştırıyorum.Hemen iki tane devrim muhafızı 
koşarak geliyor ve kamerayı vermemi istiyorlar..
Bu duruma çok şaşırıyorum. Meğer bölgede bir Şii 
Sünni çatışması sözkonusu imiş.Camilerde bom-
balar patlıyormuş..Türkiye’den geldiğimi söyleyin-
ce kamerayı alıkoymaktan vazgeçiyorlar ve ben 
de onların itimadını boşa çıkarmamak için gözle-
rinin önünde çektiğim görüntüleri siliyorum.

O sırada aklıma Mehrabad havaalanı bekleme 
salonunda heyecanla TV ye koşturan insanlarla 
birlikte izlediğimiz görüntüler geliyor.. Cundullah 
örgütü liderlerinden olduğu söylenen Belucistanlı 
Abdülmelik Riginin İran polisi tarafından yakala-
nıp getirildiğinin görüntüleri TV de..İranın Öcalanı 
dediklerini öğreniyorum kimi Türkiye’deki gazete-
lerinden. Görüntülere bakınca hakikatten 1999 da 
Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişine benzer görüntüler 
var orada. Aynı maskeli kişiler eli kelepçeli şahıs ve 
küçük bir uçak.. Rigi haziran ayında idam ediliyor..

Rigi bir yabancı ajansa yaptığı konuşmada 
Sünni haklarından sözediyor. İnkar ve imha keli-
melerini kullanıyor..Ve Cündüllaha karşı yapılan 
her operasyonu Sunnilere karşı yapılmış bir ope-
rasyon olarak alıyor..

Şimdi Rigi’nin Sünni kelimelerinin yerine Kürt 
kelimelerini koyun aşağı yukarı mesele aynı. 
Burada etnisite bağlamında bir kavga, orada 
mezhebi bağlamda bir kavga.. Ne kadar da çok 
benziyor her şey birbirine..

Bunu gördükten sonra kafamda beliren soru, 
bu kavganın yapay bir kavga mı yoksa esas bir 
kavga mı olduğu. Peki bunu nasıl anlayacağız.

Bir kere mezhep ya da dini kaygıyla ortaya çı-
kan bir hareketin camiye bomba koymasının han-
gi mezhep ve dinle alakası bulunabilir. Yani Şiilerin 
Sünnilere baskı yaptığını söyleyerek yola çıkanla-
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rın Şii camilerine bomba koymaları bu hareketin 
aslında sorundan yola çıktığı halde sorunları or-
tadan kaldırmayı değil sorunları derinleştirmeyi 
ve kördüğüm etmeyi amaçladığını anlayabiliriz.

Ki bizde de Belediye otobüslerinin içinde in-
sanlarla birlikte yakılmasının, dükkânların yağ-
malanmasının, çöpkutularına, parklara, kamusal 
alanlara bombalar konulmasının Kürtlerin soru-
nunun çözme ile herhangi bir alakasını kurmak 
mümkün değildir.

O halde iki tür tavır var

Beluci bölgelerinde Sünnilerin sorununu öne 
çıkararak Sünnileri sorun haline getirme tavrı; Kürt 
bölgelerinde Kürtlerin sorununu çözme tavrı ile 
Kürtleri sorun haline getirme tavrı. Bu ikisi arasın-
daki derin fark bir hareketin yapay mı, yoksa asli 
mi olduğunu ortaya koyan önemli bir veri.

Afganistan ve Pakistan’da Beluciler içinde bir 
gurup Birleşik Belucistan için İranla savaşa kıya-
sıya devam ediyor. Zahedanın Sünni bölgelerinde 
Talibanın etkisi büyük. Medreseleri falan var. Yolda 
kuru yemiş satan bir çocuğa yanaşıyorum, ha-
fız olduğunu, medreseye gittiğini söylüyor bana. 
Başla bakalım okumaya diyorum hemen “Elif lam 
mim” diye başlıyor..

Üniversitenin otobüsü bize şehri gezdiriyor ama 
rehberimiz Sünnilerin yoğun yaşadığı bölgede 
otobüs civarından ayrılmamamız gerektiğini 
ısrarla tembih ediyor.

ABD nin Taliban’a biçtiği bir misyon mu var böl-
gede kuşkulanıyorum.

Ancak Pakistan Beluci bölgesinden gelen 
akademisyenlerin İran’daki Şii akademisyenlere 
gayet samimi olduklarını görüyorum…

Cami Soruyoruz

Akşam namazı vakti Zahedan çarşısında, Ar-
tuklu Üniversitesinden asistan arkadaşım camii 
soruyor Sorduğu adam aniden hiddetleniyor ve 
kaba saba bağırmaya başlıyor. Sonra bize refa-
kat edenler giriyor devreye. Burada camii sorma-
yın camilerde bombalar patlıyor ve asla camiye 

gitmeyin diyorlar. Sünni bölgesiymiş orası. Biz de 
namazı bir pasajın üst tarafına yapılmış mescitte 
kılıyoruz.

Çarşıya tekrar indiğimizde bizi getiren otobüsü 
bekliyoruz..Oradan genç bir esnaf bize nereli ol-
duğumuzu soruyor. Türkiye’den geldiğimizi söylü-
yoruz. Hemen içeri buyur ediyor. Demlikle çay ko-
yuyorlar önümüze.

Yan tarafta bir devrim muhafızı bize bakıyor. 
Ben de onun omuzlarına dokunup “pehlivan peh-
livan” diyorum gülüşüyoruz.

Dükkânda birkaç genç Sünni mi şii mi olduğu-
muzu soruyor. Biz Sünni olduğumuzu ancak mez-
hep ayrımı yapmamamız gerektiğini belirtiyoruz..
Bizi buyur eden genç de böyle bir soruyu asla sor-
mayın diyor..Bazı gençler Şiilerin putperest oldu-
ğunu namaz kılarken bile taşlara taptıklarını söy-
lüyor.  

Burada ciddi bir biçimde Selefi ve Vehhabi 
propagandanın olduğunu anlıyoruz. İranlıları Şirk 
ile suçlayan tekfirci bir algı mezhep kılıfı ile zemin 
bulmuş burada..

Biz de ittihadı-ı islamdan falan bahsediyoruz. 
Müslümanların bölünmüşlüğünün önüne geçme-
miz gerektiğini söylüyoruz; Hak veriyorlar..

Tahrana Dönerken

Mehrabad havaalanından İmam Humeyni 
Havaalanına gitmek için yola çıkıyoruz. Taksi-
ci Azeri…Uçağımız gece 02.00 de..Yolda sol ta-
rafta devasa bir camii görüyoruz. Işıklandırılmış. 
İlk anda Taç Mahali hatırlatan bir görüntüsü var 
gece olmasına rağmen Zümrüt yeşili izlenimi ve-
ren kubbeleri fark ediliyor. Bizi oraya götür diyoruz. 
Daha vaktimiz var..

Bir bölümü inşaat halinde olan büyük bir camii..
Çok büyük bir avlusu var ve bahçeye bilet alınarak 
giriliyor. Taksiciye beklemesini söylüyor ve akşamın 
geç vakti olduğu için tenha olan camiye giriyo-
ruz.Bayanlar yan taftan giriyor.. Ayakkabılarımızı 
bir görevli almak istiyor O da Azeri ve bizi hemen 
cami tarafına buyur ediyor. Cami girişinde bir 
devrim muhafızı ve bir sivil polis bekliyor. Elimizde-
ki kamerayı görünce bizi içeri gönderen görevliyi 
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çağırıp bağırıyor azarlıyor …Neden bunları böyle 
içeri aldın diye…sonra adam mahcup bir biçimde 
bizim kamerayı teslim edeceğimiz yeri gösteriyor.
Cep telefonu ve kameramızı teslim ediyoruz ama 
teslim ederken de teslim alanların “Ya Ali” nidası-
na karşılık vermemiz gerekiyor..Yanımdaki asistan 
arkadaşım “hocam ben ürkmeye başladım bir an 
önce burayı terk edelim” diyor…Ben de “içeri bir 
bakıp çıkalım” diyorum…Tekrar devrim muhafızının 
önüne geliyoruz.Masada kocaman bir Kuran ve 
dikkat ediyorum amme cüzünü okuyor… XR ciha-
zından geçerek giriyoruz camiye…

Aniden İ.Humeyni ve S.Ali Hamaney’in resimle-
rinin olduğu bir bölme gözümüze çarpıyor..Orası 
bir anıtmezar..İki devrim önderi de camekanla 
ve parmaklıkla çevirilmiş bu yere rdefnedilmiş. Bir 
kısım insanlar uyuyor caminin içinde. Mezarların 
olduğu bölmeye bol miktarda para atılmış..Kimisi 
çocuğunun yüzünü sürüyor türbeye..

Biraz göz gezdirip hızla uzaklaşıyoruz.

İranda Türkiyeli olmanın avantajları çok fazla.
Türkiyeli isen Sünni ya da Şii olman o kadar önemli 
olmuyor..

FETÖ’nün Yetiştirdiği Öğrenciler-2016 (Mart)

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıflara 
felsefe dersim var. Sınıfa giriyor, öğrencileri selam-
lıyorum. Sol tarafta kız öğrenciler, sağ tarafta er-
kek öğrenciler oturuyor. Ortadaki sıraların boş ol-
ması dikkatimi çekiyor. Sebebini de sormuyorum; 
mahremiyetle ilgili göstermelik bir anlayış oldu-
ğunu düşünüyorum. Çok da problem etmiyorum. 
Kızların bulunduğu tarafta arkada daha yoğun bir 
yığılma gözüme çarpıyor; onu da önemsemeye-
rek derse başlıyorum. Uzun süre ders anlattıktan 
sonra O bir tarafa öbeklenmiş kızların arasında bir 
parmak kalkıyor. Soru soracağını düşünerek «buy-

run» diyorum. Parmak kaldıran: «hocam yoklama 
almadınız ne zaman alacaksınız?» diyor..Derse 
ilişkin bir soru ile muhatap olacağımı zanneden 
ben, son derece şaşırıyorum ve biraz da sitem 
ederek «bugün yoklama almayacağım dersi çok 
iyi dinlediniz ben zaten gelen arkadaşları biliyo-
rum» falan şeklinde bir cevap veriyorum. Bu sefer 
yine aynı çocuk «O zaman biz boşuna mı geldik 
bu derse» demesin mi! Bu sefer sanki üstümden 
kaynar sular dökülüyor. «Buyurun çıkın yoklama 
almayacağım» diyorum. Bu sefer ne dese beğe-
nirsiniz «biz burada hocamızı bekliyoruz» 

Bir sonraki ders hocalarının dersi imiş. Yani ken-
di hocalarının, yani ekipten olan hocalarının..

İşte böyle...

Mahremiyet konusunda alabildiğine hassas, 
başörtülü ama ne insana, ne bilime, ne uzman-
lığa, kısacası insanlığın tarih boyunca ürettiği en 
önemli değerlere zerre kadar saygısı olmayan bir 
Işık Nesli bu....

Ama aklıma; öğrencilerin nasıl bu kadar per-
vasız olabildiğini sorusu takılıyor.. Sonra onu da 
çözüyorum.. Eğer rektör, rektör yardımcıları, 
dekanlar, genel sekreter, personel işleri başkanı, 
öğrenci işleri şefi, hâkimler, savcılar vs. hepsi 
sizin Işık Neslinden ise, sizin ne herhangi bir şeye 
saygı duymanıza, ne de dersten kalma diye bir 
korkunuzun olmasına gerek yok.

Anlıyorum.

Öğrenim kredisi 

Öğrenim kredisinden aldığı paranın bir kısmını 
ailesine gönderen öğrencilerin var olduğunu 
duyunca şoke oluyorum.
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MALATYA BEYDAĞI TABİAT PARKI 3. ETAP PEYZAJ 
DÜZENLEME PROJESi HAZIRLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan; insanların günlük yorucu şehir hayatın-
dan kopup aileleri ile birlikte nefes alabile-
cekleri, günübirlik gezip dinlenecekleri bir alan 
oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Beyda-
ğı Tabiat Parkında 3. Etap Düzenleme Çalış-
maları ile ilgili proje hazırlıkları da tamamlandı. 

Hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 114.000 
m²’lik alanın topoğrafik yapısına ve kodları-
na uygun mimari büyüklük açısından minimum 

alanda ziyaretçi potansiyeli göz önünde tu-
tulacak şekilde wc-mescit binaları planlandı. 
Bunların haricinde alan içerisinde gömme su 
depoları, çevre tanzim işleri kapsamında yü-
rüyüş yolları, kent mobilyaları, otomatik sula-
ma sistemleri vb. kullanım alanları bulunuyor. 

Alanda yapılacak olan ağaçlandırma için 
de genel olarak bitki örtüsüne ve hava şart-
larına uygun geniş yapraklı, her dem ye-
şil gölge yapabilen ağaçlarla bitkilendirme 
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düşünülmüş olup, soliter estetik bitkilerle de ala-
na estetik bir görünüm katılması hedeflendi. 
Projeye göre yine alanın ortasından geçen kuru 
dere yatağı doğal haliyle bitkilendirilip, koru-
ma altına alınıyor. Alandaki yürüyüş yolları doğal 
kayrak taşları ile kaplanacak olup, genişliği mini-
mum ölçülerde tutulmuş olarak aplike edilecektir. 
Alanda bulunan yürüyüş yollarının genişliği ise 2 
metre olup alanın doğal aksını bozmaması için 
doğal kayrak taşı ile kaplanacaktır. Yine alan-
da bulunan araç yolunun genişliği minimum se-
viyede çözülmüş olup 4.6 metre genişliğinde 
beton kürlü parke taşıyla kaplama yapılacak. 
Proje hayata geçirildiğinde; bu alan şehrimizde 
yaşayan insanların büyük çoğunluğunun burada 
gelip stres atıp, günlük hayat telaşını bir nebze 
unutup dinlenecekleri halka açık bir alan olacak 
ve yapılacak ağaçlandırma çalışmasıyla kentin 
yeşil ağ sistemine önemli bir katkı sunacaktır.

 
KENTİN YEŞİL AĞI: BEYDAĞI GENÇLİK KAMPI 
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Beydağı Tabiat Parkı içerisinde gençlere yö-
nelik bir kamp projesi de hayata geçiriliyor. 
Söz konusu Beydağı Gençlik Kampı ile ilgili çalış-
malara2023 yılında tamamlanması planlandı. 150 
dönüm alan içerisinde Gençlik Kampı 45 dönüm 
olarak inşa edilecek. Ayrıca projede toplam 7.500 
m2 kapalı alan, 250 yatak kapasiteli kamp alanı, 
açık ve kapalı spor salonu, idari bina, lojman, ni-

zamiye binası, açık otopark, macera parkuru, koşu 
parkuru, bisiklet yolları bulunuyor. 75 dönüm yeşil 
alanı olan Gençlik Kampı’nda kamelyalar, ço-
cuk grupları, yürüyüş ve koşu yolları da bulunuyor.  
Projenin tamamlanmasıyla birlikte gençler burada 
kamp yapma imkânına kavuşmuş olacak, sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekler. 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, “Beydağı Tabiat Parkı toplamda 3 bin 300 
dönümlük bir alandır. Daha evvel de Tarım ve Or-
man Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokol 
çerçevesinde birinci etabı yaptık ve ikinci etabı da 
yapacağız. Eş paydaş olarak Büyükşehir Beledi-
yesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile birlikte bu çalışmayı yürütmekteyiz. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de mevcut 
yürüttüğümüz çalışmanın yanı sıra Beydağı Genç-
lik Kampımız yapılıyor. Bu kampımız tamamlan-
dıktan sonra Malatya’ya, bölgemize ve ülkemize 
hitap edecek şekilde burada gençlik kampı orga-
nizasyonları gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu.
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