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EDİTÖRDEN

Şehir ve Siyaset Dergimizin 4. Sayısı ile bir kez daha sizlere “merhaba” 
diyoruz. Lugat kitaplarında merhaba sözünün bir kimsenin misafiri karşılarken, 
“Buyur, evimiz senin için geniş ve rahat bir yer olacak, burada dostluk bu-
lacaksın, kendini rahat hisset” anlamında bir selâmlama tabiri olduğu, ayrı-
ca, “Allah sana bolluk ve rahatlık, huzur ve âfiyet versin” manasında dua olarak 
da kullanıldığı belirtilmektedir (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi). Şehir 
ve Siyaset Dergisi, okuyucularının da yazarlarının da kendilerini rahat hissede-
bilecekleri bir dostluk ve huzur mecrası olmak arzusundadır.

Bu sayımızda ağırlıklı olarak “Şehir ve Hukuk” konusunu ele aldık. Ancak her 
zamanki gibi özellikle şehirlerimizi ilgilendiren farklı yazılar da sayfalarımızda 
yer almaktadır.

Dergimizin 3. Sayısında bizden kaynaklanan iki önemli yanlış bulunmak-
tadır. Sayın Erol Kaya’nın yazısında bir resim yer almaktaydı ve yazının önemli 
bir bölümü de bu resim üzerine kurgulanmıştı. Fakat bu resim yayınlanmadığı 
için yazı da anlamını yitirdi. Ankara Milletvekilimiz sayın İbrahim Halil Oral’ın da 
isminin başına sehven “prof. Dr” sıfatı eklenmiştir. Bu yanlışlardan dolayı ya-
zarlarımızdan ve okuyucularımızdan özür diliyor ve yazıları tekrar yayınlıyoruz.

Şehir ve Siyaset Dergisinin Ocak-Şubat sayısının dosya konusu “Şehir ve 
Ekonomi” olacaktır. Gerek dosya konusunda ve gerek şehir ve şehirliyi ilgilen-
diren her alanda yazılarla katkınızı bekliyor, iyi okumalar diliyoruz.
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ÇOK PARTiLi SiSTEME GEÇiŞ ve
iKTiDAR MUHALEFET GERiLiMi

Dr. NAZIM MAViŞ*

1I- ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞİ HAZIRLAYAN 
GELİŞMELER 

1923’te kurulan Cumhuriyet 1946’ya kadar 
iki başarısız çok partili hayata geçiş denemesi 
yaşamıştı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
ve Serbest Fırkanın kısa sürede kapanışlarıyla 
sonuçlanan bu iki başarısız deneme dışında 1945 
yılına kadar Türkiye Tek Parti hakimiyetine dayanan 
bir siyasal süreci yaşadı. 1945 yılında kurulan Milli 
Kalkınma Partisi ve 1946 yılında kurulan Demokrat 
Partiyle beraber, çok partili siyasal sisteme geçiş 
gerçekleşmiş oldu. 

Elbette 23 yıllık tek parti döneminde muhalefet 
hareketi olmadı değil. Ancak bu 23 yıllık dönemde 
başarısızlıkla sonuçlanan iki deneme sayılmazsa 
örgütlü muhalefetin varlığından ve var olmasını 
doğuracak şartlardan bahsetmek mümkün değil. 

Özellikle 1938’de cumhurbaşkanı seçilen İnönü 
parti ve hükümet başkanlığını elinde toplayan 
otoriter bir şeflik rejimi kurmuştu. İkinci Dünya 
Savaşı sona erinceye kadar siyasi rejimin otoriter 
niteliğinde bir değişme olmadı. Ancak özellikle 
ikinci dünya savaşından sonra çok partili siyasal 
sisteme geçiş süreci hızlanarak kısa sürede 
tamamlandı. Elbette ondan önce mecliste 
“müstakil grup” olarak adlandırılan yirmi kadar 
milletvekili olsa da bunlar parti başkanına bağlı 

1  Sinop Milletvekili

olarak çalışmak durumunda idiler. 

Elbette 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını çok 
partili siyasal sisteme geçişin tek nedeni olarak 
görmek doğru olmaz. 2. Dünya Savaşı’nın 
doğurduğu bir etki kuvvetle demokratikleşmeyi 
hızlandırmıştır. Ancak bununla beraber bir takım 
iç dinamiklerinde rolü olmuştur. Bu iç dinamikleri 
ifade etmekle beraber çok partili siyasal sisteme 
geçişin dinamiklerini ifade ederken biz yine de 
ağırlıklı olarak 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan 
şartlar ve bu şartların çok partili siyasal hayata 
geçiş süreci üzerindeki etkisini anlamaya 
çalışacağız. 

İç dinamiklerle ilgili üç iddiadan söz edilebilir:

1- 1923 yılında kurulan cumhuriyetin en önemli 
hedeflerinden birinin demokratik düzene geçiş 
olduğunu iddia eden görüş sahipleri 1945 yılından 
itibaren gerçekleşen çok partili siyasal hayata 
geçiş sürecini doğal bir sonuç olarak görürler. 
Daha önce yaşanan iki parti denemesi de bunun 
bir sonucu idi bu görüş sahiplerine göre. Ancak 
siyasal şartların elverişsizliği nedeniyle çok partili 
siyasal sisteme geçiş gecikmişti. 

Bu iddiayı haklı çıkaracak gelişmeleri incelerken 
1931 yılından itibaren milletvekili seçimlerinde 
izlenen esneklik gösterilebilir. 1931’den beri 
milletvekili listelerinde bazı adaylıklar boş 

4dergi sablon.indd   6 15.12.2021   17:06



7

bırakılarak meclise sınırlı sayıda partili olmayan 
milletvekilinin girmesine izin veriliyordu. Mecliste 
1939’da ortaya çıkan 21 milletvekilinin oluşturduğu 
“müstakil grup” işte bu milletvekillerinden 
oluşuyordu. 

Çok partili siyasal hayata geçişin cumhuriyetin 
başından beri temel hedef olarak alındığını iddia 
edenlere göre “müstakil grup” örgütlü muhalefet 
fikrinin terkedilmemiş olmasının kanıtıdır.

2- İkinci iddiada uzun yıllar boyu Tek-Parti 
yönetiminin baskıcı uygulamalarından bıkan 
halkın yönetici elite ve Tek-Parti ideolojisine 
yönelen öfkesini manipüle etme isteğinin 
sonucu olarak CHP ideolojisinden farklı olmayan 
bir muhalefet partisine izin verildiği iddiasıdır. 
Komplocu bir mantığın ürünü de olsa bu iddianın 
da kayda değer bir ciddiyeti vardır. 26 yıllık Tek-
Parti yönetimi gerçekten baskıcı uygulamalar 
sonucu halkı iyice bıktırmıştı. Bu şartlar altında 
daha önce yaşanan iki parti denemesinde halkın 
bu partilere yönelen ilgilerinin derecesini hesaba 
katan siyasal elitin rejime ve resmi ideolojiye 
yönelebilecek tehditleri manipüle etme isteğinin 
DP’yi doğurduğu düşünülebilir. 

Gerçekten aslında DP Tek-Parti’nin siyasal 
felsefesinden çok farklı bir felsefeye sahip değildir. 
Bunu DP’nin programı ile ilgili bilgi vermek için 
İsmet Paşa’yı ziyaret eden Celal Bayar ile paşa 
arasında geçen konuşmadan da rahatlıkla 
çıkarabiliriz: 

İnönü, Bayar’a sorar: 

-“Terakkiperverlerde olduğu gibi itikadı 
diniyeye riayetkarız diye bir madde var mı? 

-Hayır paşam laikliğin dinsizlik olmadığı var. 

-Ziyanı yok. Köy enstitüleri ile, ilkokul 
seferberliği ile uğraşacak mısınız? 

-Hayır. 

-Dış politikada ayrılık var mı? 

-Yok 

-O halde tamam”

Bu görüşmeden de anlaşılacağı üzere 
DP ile CHP temel felsefeler itibariyle aslında 

çokta farklılaşmamaktadır. Bu da DP’ye halk 
muhalefetini manipüle edebilmek için müsaade 
edildiği iddiasını güçlendirir görünmektedir. 

3- Üçüncü iddiada İsmet Paşa’nın parti içinde 
oluşan muhalefeti etkisizleştirmek ve parti grubuna 
olan hakimiyetini pekiştirmek maksadıyla muhalif 
grubu tasfiye etme isteğinin bir sonucu olarak çok 
partili sisteme geçişi hazırladığı iddiasıdır. 

Tüm bu iddialar elbette anlamsız ve gerçek dışı 
olmamakla beraber kanaatimizce asıl dinamik 2. 
Dünya savaşı sonrası oluşan dünya dengeleri olsa 
gerek.

Demokratik Cephe’yi oluşturan müttefiklerin 
savaştan zaferle çıkması, tek partili diktatörlüklerin 
gözden düşmesine yol açtı. Samuel P. Huntington 
Yirminci Yüzyıl Demokratlaşma dalgalarını 
incelediği kitabında, ikinci demokratlaşma 
dalgası olarak ifade ettiği bu dönemin (1943-
1962) İkinci dünya savaşının sonuçları ile olan 
ilgisini ifade eder.

Batılı müttefiklerinin yanında yer alabilmesi 
için Türkiye’nin siyasal rejimini gözden geçirmesi 
gerekiyordu. 

Çok partili siyasal hayata geçiş sürecini 
hızlandıran en önemli dış politika etkeni, 
Sovyetlerle ilişkilerin bozulmasıdır. Sovyetlerin 
tehdidi karşısında, Türkiye’nin batı blokuna girme 
isteği çok partili siyasal rejime geçme kararını 
hızlandırdı.

Bu karar ve niyet San Fransisko Konferansı 
öncesi iyice belirginleşmiş olmalı ki, Türk heyetinde 
yer alan Feridun Cemal Erk’in belirttiğine göre; 
“İsmet Paşa, Amerikalıların sorması halinde 
en kısa zamanda Demokrasiye geçileceğini 
söylemeleri talimatını vermiştir.”

Tüm bu gelişmelerle beraber resmi ağızlarda 
yaptıkları açıklamalarda çok partili hayata yeşil 
ışık yakmaya başlamışlar ve 17 Haziran’da altı 
milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde CHP’nin 
aday göstermemesi ile bu karar pekiştirilmiş oldu. 

Türk siyasal hayatında bir devrin kapandığına 
yeni bir devrin açıldığına ise İnönü’nün şu sözleri 
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işaret etmiştir “Bir siyasi kurul içinde prensipte 
ve yürütme de arkadaşlarına taraftar 
olmayanların hizip şeklinde çalışmalarından 
fazla, bunların kanaatleri ve programları ile 
açıktan durum almaları, siyasi hayatımızın 
gelişmesi için daha doğru yol, milletin 
menfaati ve siyasi olgunluğu için daha yapıcı 
bir tutumdur.”

Bu yeni dönemin baş aktörü ise DP olacaktır. 

II- CHP’DE PARTİ İÇİ MUHALEFET VE 
“DÖRTLÜ TAKRİR”

Daha sonraları Demokrat Partiyi doğuracak 
olan CHP içindeki muhalefet daha çok 1945 
yılı bütçe görüşmelerinde ve “Toprak Kanunu” 
tasarısının mecliste tartışılmasında ortaya 
çıktı. Bütçe görüşmelerinde birçok milletvekili 
muhalif konuşmalar yapmış olmasına rağmen 
bunların içinde özellikle Aydın Milletvekili Adnan 
Menderes dikkatleri üzerinde topladı. Yapılan 
tüm eleştirilerde yalnız Adnan Menderes “Meclis 
üstünlüğü” “Milli Egemenlik” ve “Demokratik 
Rejim” konularını gündeme getirdi

Hükümet’in meclise baskılarını eleştirmek 
için söz alan Adnan Menderes “harbin bittiğini 
gerek milli, gerekse milletlerarası yaşamın 
demokrasi ve milli hakimiyet esaslarına göre 
yeniden düzenlendiğini, Meclis içtüzüğünden 
başlayarak tüm yasakların hakkı ile uygulanması 
gerektiğini, anayasanın tamamen demokratik 
fikir ve kanaatlerin mahsulü olduğunu fakat 
gereği gibi uygulanmadığını, demokrasinin her 
şeyden önce milli iradenin tam olarak mecliste 
tecellisine bağlı olduğunu ve bunun için de 
müzakerelere geniş yer ve imkan tanınması 
gerektiğini” dile getirdi.

CHP içinde Menderesle beraber oluşan 
muhalefet 7 Haziran 1945’te CHP meclis grubuna 
“Dörtlü Takrir” olarak bilinen bir önerge verdi. 
Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve 
Refik Koraltan imzalarını taşıyan bu önergede, 
Türk halkının artık siyasi haklarını kullanacak 
bir seviyede olduğu belirtilerek demokratik 
düzenlemelerin yapılması isteniyordu. Önergeyi 
verenlerin amacı, ayrı bir parti kurmaktan 
çok meclis ve parti içindeki hoşnutsuzluğu 

yönlendirerek, muhalefet grubunu güçlendirmekti. 
“Dörtlü Takrir” CHP Genel İdare Kurulunda 
görüşülerek reddedildi. İnönü bu münasebetle 
yapmış olduğu açıklamada; “muhalefeti parti 
içinde yapmamalarını, istiyorlarsa yeni bir 
parti kurmalarını ve mücadelelerini orada 
yürütmelerini” istedi

III- İHRAÇLAR VE DP’NİN KURULUŞU

Önergeleri reddedilen “dörtlerden” ikisi, Adnan 
Menderes ve Fuat Köprülü, bir müddet sonra 
Vatan Gazetesi’nde açık muhalefete geçtiler. 
İşledikleri temel konular, millet denetiminin 
sağlanması, insan hak ve hürriyetlerinin güvenceye 
bağlanması, antidemokratik hükümlerin ilgası, 
baskının kaldırılması, vs. gibi, liberal ve demokratik 
temalardı. Bu yayınlar üzerine parti divanı 2 Eylül’de 
oybirliği ile bu iki milletvekilinin ihracına karar 
verdi. O güne kadar susmuş olan Refik Koraltan, 
2 Ekim’de Vatan Gazetesi’ne bir beyanat vererek 
arkadaşlarının ihracının tüzüğe aykırı olduğunu 
iddia edince oda aynı akıbete uğradı. Dörtlerin 
lideri konumunda olan Celal Bayar Eylül sonunda 
milletvekilliğinden istifa etmekle beraber, hala 
parti üyesi idi. Aralık’ta partiden de istifa edince 

“Dörtlü Takrir” sahiplerinin parti kuracağı ve 
muhalefete devam edecekleri iyice belli olmuştu. 
Zaten 1 Aralık’ta basına bir demeç veren Celal 
Bayar, bir parti kuracaklarını resmen açıklamıştı. 

Üç gün sonra İnönü, Bayar’ı yemeğe davet 
edip görüştü. Ve Nihayet 7 Ocak 1946’da resmen 
Demokrat Parti kuruldu.

IV- MUHALEFETTE DEMOKRAT PARTİ 

A-DP’NİN PROGRAMI

DP’nin seksen küsür maddelik programı iki ana 
bölüme ayrılmıştı. Genel hükümler ve hükümet 
işleri. Birinci bölümde partinin genel ilkeleri 
belirtiliyordu. Bunları iki başlık altında toplamak 
mümkün. Liberalizm ve Demokrasi. Liberalizm 
hem hürriyetler açısından hem de iktisadi düzen 
olarak kabul edilmişti. Genel ilkelerin ikinci 
ağırlık merkezini teşkil eden demokrasi görüşü 
ise, doğrudan doğruya Parti’nin kuruluş gayesi 
olarak ilan ediliyordu. Programın birinci maddesi 
bunu açıkça ortaya koyuyor: “Demokrat Parti, 
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...Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasinin geniş 
ve ileri bir anlayışla gerçekleşmesine ve umumi 
siyasetin demokratik bir görüş ve zihniyetle 
üretilmesine hizmet maksadı ile kurulmuştur.” 
Bunun başlıca vasıtası olarak “Tek Dereceli 
Serbest Seçim” görülmüş ve ayrıca idarenin 
halkın emrinde ve hizmetinde olması gereği ısrarla 
vurgulanmıştır.

İncelendiğinde görüleceği gibi Demokrat 
Parti’nin programı, CHP’nin göre daha az 
merkeziyetçi ve bürokratikti. O günün anlayışında 
daha demokratik, daha liberal, Anayasanın ve 
meclisin üstünlüğüne dayanan bir siyasi rejim 
öngörüyordu.

B- CHP’NİN MUHALEFETE KARŞI TUTUMU 

DP’nin bu liberal vaatleri karşısında CHP bu 
amaçları anlamsız kılmak için birtakım tedbirler 
almaya başladı. 10-11 Mayıs günlerinde toplanan 
CHP kurultayı tek dereceli seçimi, sınıf esası 
üzerine parti kurabilmesini ve değişmez parti 
başkanlarının seçime tabi başkanlık haline 
getirilmesini kabul ediyordu. Öte yandan, daha 
Şubat sonlarında yeni bir tüzük çıkarılarak dernek 
ve birlik kurmada öğrenciler serbest bırakılıyor, 
Mayıs’ın son günü de mecliste tek dereceli seçim 
esası kabul ediliyordu. Yine 13 Haziran’da matbuat 
kanunu’nun hükümete gazete kapatma yetkisi 
veren ünlü 50. maddesi değiştiriliyor, getirilen 
yeni hükümle bu yetki mahkemelere devrediliyor, 
nihayet son gün kabul edilen bir kanunla basın 
suçları affediliyordu.

CHP kurulduğu günden beri ilk defa bir 
muhalefet partisinin karşısında bulmanın şaşkınlığı 
içindeydi. 23 yıldır iktidarda olan bir parti ve onun 
elit kadrosu 23 yıl muhalefetsiz bir siyaset mantığı 
ile şekillenmişti. 23 yıllık Tek-Parti iktidarı bunca 
uzun zaman sonra bir muhalefet partisinin varlığı 
karşısında şaşırmıştı

Yukarıda saydığımız tüm gelişmeler, DP’nin 
kuruluşu ve programını açıklaması sonucu CHP’nin 
tavrında oluşan DP’nin iddialarını temelsiz 
bırakmaya dönük bir manevra hareketidir.

Tabii tüm bu gelişmeler CHP’nin muhalefet 
karşısında yumuşadığı ve demokratikleşme eğilimi 

içinde olduğu mânâsına gelmemeli. Muhalefet 
partisi karşısında sadece bir manevra özelliği 
taşımaktadır. Çünkü CHP’nin tek dereceli seçimi 
kabul ettiğinin üzerinden henüz 10 gün geçmeden 
genel seçimlerin bir yıl önceye alınması, CHP’nin 
muhalefet karşısındaki hakiki tavrının ifadesidir. 
23 yıllık CHP karşısında henüz 6 aylık olan bir 
muhalefet partisi asgari örgütlenme süresini bile 
tamamlayamadan seçime sürüklenmiştir.

C- 1946 SEÇİMLERİ VE DEMOKRAT PARTİ 

-İktidar-Muhalefet Gerginliği-

İktidarın seçimleri erkene almadaki amacı, 
muhalefeti hazırlıksız yakalamaktı. 21 Temmuz 
seçimleri, antidemokratik yasalara ve seçim 
sistemine yöneltilen eleştiriler ile muhalefetin 
faaliyetlerine getirilen fiili engellerin yarattığı gergin 
bir atmosferde yapıldı. D.P. 21 Temmuz seçimlerinde 
henüz örgütlenmesini tamamlayamamış olmasına 
rağmen, seçim kampanyasında geniş mitingler 
düzenleyerek, yeni siyasi mücadele biçimleri 
ortaya koydu. Kampanya boyunca, seçimlerin 
yargı güvencesi altında yapılması, hükümet 
ve bürokrasinin seçimlerde tarafsız kalması, 
muhalefete baskı yapılmaması, çoğunluk sistemi 
değiştirilerek nisbi temsil sistemine geçilmesi, 
cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması, 
anayasa ve yasaların gerektiği gibi uygulanması, 
anayasaya aykırı yasaların yürürlükten kaldırılması 
gibi istekler dile getirildi.

21 Temmuz seçimlerinde iktidar ve muhalefet 
ilişkilerinin gerginleştiğini ve bu gerginliğin seçim 
sonuçları ile beraber daha da tırmandığını 
görüyoruz. 

Seçim sonuçları DP’liler için tam bir hayal kırıklığı 
oldu. 49 ilde seçimlere katılan DP’nin gösterdiği 
273 adaydan ancak 62’si seçilebildi. Oysa DP’nin 
bundan çok daha büyük desteğe sahip olduğu 
aşikardı. 21 Temmuz seçimleri tek-dereceli, fakat 
açık oy, gizli sayım ilkesini benimseyen bir sistem 
içerisinde gerçekleştirildi. 

Seçimlerin yapılış biçimi ve sonuçları oy verme 
gününden hemen sonra birçok eleştiriye ve 
tartışmaya konu olmuştur. Eleştirilerin boyutları 
sivil ve askeri bürokrasinin siyasal partilerin 
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yanında, “ikinci bir aktör” olarak seçim sürecine 
girdiğini kanıtlayacak niteliktedir. 

Tüm itirazlara rağmen seçim sonuçlarının ilan 
edilmesi Türk siyasal Tarihinde adına “Gerginlik” 
diyebileceğimiz yeni bir iktidar ve muhalefet 
ilişkisini başlatmıştı. 21 Temmuz seçimleri ile beraber 
muhalefet iktidara karşı tutumunu sertleştirirken 
iktidarda muhalefete karşı tutumunu baskıcı bir 
kişiliği olan Recep Peker’e hükümet kurma görevini 
vermekle belirginleştiriyordu. 

DP için hayal kırıklığına sebep olan 21 
Temmuz seçimleri, üzerindeki şaibeden bir türlü 
kurtulamadı. Ve seçimlere itirazların ardı arkası 
kesilmedi. DP seçim sonuçları dahi açıklanmadan 
İnönü’ye yanlışlığın düzeltilmesi için telgraf 
çektiler. İtirazlar fayda etmeyince DP seçimleri 
protesto etmek için bir dizi miting düzenlendi.  
Tüm bunlara rağmen 5 Ağustos’ta meclis toplandı. 
İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Ve hükümeti kurma 
görevini sertlik yanlısı Recep Peker’e verdi. 

Demokrat Parti daha ilk günlerde sert 
bir muhalefet izlemeye başladı. İnönü’nün 
Cumhurbaşkanı seçildiği gün Demokratlar, 
bütün meclisin aksine onu alkışlamak için 
ayağa kalkmadılar. Bu hareketleri ile meclisin 
meşruluğundan şüphe ettiklerini göstermek 
istiyorlardı. Hükümet programını okuyup güvenoyu 
isteyince, programı incelemek için görüşmelerin iki 
gün geri bırakılmasını istediler. Oylama sırasında 
da gelip aleyhte oy kullandılar.

D- DP’NİN 7 OCAK 1947 KONGRESİ VE “ANA 
DAVALAR RAPORU”

Demokrat Parti, kuruluşunun birinci yıldönümü 
olan 7 Ocak 1947’de ilk büyük kongresini topladı. 
Kongrede söz alanlar yine hürriyet, demokrasi ve 
anayasanın uygulanmasını dile getirdi. Bu konuda 
“Ana Davalar Raporu” adı verilen bir rapor 
hazırlandı. Çok partili siyasi hayata geçişte özel 
bir önemi olan Ana Davalar Raporu’nda, şu dört 
konu üzerinde duruluyordu: 

-Anayasaya aykırı anti-demokratik yasa 
hükümlerinin tasfiyesi, 

-Yargı güvenliğine bağlı, demokratik bir seçim 
kanunu yapılması, 

-Parti başkanlığı ile cumhurbaşkanlığının 
birbirinden ayrılması, 

-Hükümetin ve idarenin tarafsızlığının 
sağlanması. 

Ana Davalar Raporu, bu sorunları dile getirmiş 
olmasından değil, taleplerin yerine getirilmemesi 
halinde, Demokrat Parti’nin meclisi terk ederek 
mücadeleyi milletin içinde yürüteceği tehdidinde 
bulunmasından dolayı önemlidir. Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez bir siyasi parti, halkın dışında ve 
üstünde oynanan iktidar oyununa kafa tutuyor 
ve iktidarı, egemenliğin gerçek sahibi olan halka 
şikayet etme cesaretini gösteriyordu. Bu rapor 
ile Türk halkı şeklen de olsa siyaset sahnesine 
çıkarılmış oluyordu.

E- MİLLİ HUSUMET ANDI

Demokrat Parti ile Peker hükümeti arasındaki 
gerginlik 21 Temmuz seçimlerinden sonra da 
artarak devam etti. DP’liler halkla sıcak temaslar 
kurarak, meydan mitingleri düzenleyerek 
hükümete karşı eleştirilerini yoğunlaştırıyorlardı. 
DP’nin bu performansı CHP’yi muhalefete karşı 
daha da haşinleştiriyordu. 

Peker hükümeti ise DP’yi ve yöneticilerini 
yıldırmak için bir taraftan tehditler savururken 
gerginlik her iki parti liderinin İzmir gezisinden 
sonra daha da arttı. DP, Peker’in tehditlerinden 
korkmadığını gösterir bir tarzda yapılacak olan 
ara seçimlere girmeyeceğini ilan etti ve ayrıca 
sert bir beyanname yayınladı. Beyannamede; 
“seçim emniyeti kanunla sağlanmadıkça ve 
idare mekanizmasının tarafsızlığına imkan 
bırakmayan zihniyet değişmedikçe seçime 
girmeyi Türk Demokrasisine karşı ağır bir suç 
saymaktayız” denilmekteydi. 

Peker’in baskıcı kişiliği ve DP’nin çetin muhalefet 
hareketi ile giderek bir intikam havasına bürünen 
iktidar ve muhalefet ilişkisi meclis çalışmalarını da 
benzer gerginlik havasına sokmuştu. Devam eden 
gerginlik süreci içinde İnönü’nün “12 Temmuz 
Beyannamesi” DP’yi biraz rahatlatırken Peker’i 
zor duruma sokmuştu.

İnönü 12 Temmuz beyannamesi ile iki partiye de 
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müsavi uzaklıkta olduğunu ifade ederek bunalımın 
atlatılarak bir uzlaşma alanının yaratılmasını 
istemişti. 

Elbette sertlik döneminin adamı olan Recep 
Peker için bu adeta son demekti. Tüm gelişmelerle 
beraber parti grubundan güvenoyu isteyen 
Peker’e 35 kişinin aleyhte oy vermesi, kabine 
değişikliği isteğine 47 kişinin karşı çıkması ve İçişleri 
Bakanı’nın 12 Temmuz beyannamesine sahip 
çıkması Peker’i sıhhi sebepleri gerekçe göstererek 
istifaya zorladı. 

Recep Peker’in istifasıyla iktidar-muhalefet 
ilişkileri iyileşmiş gibi görünse de Hasan Saka 
hükümeti döneminde de iktidar ve muhalefet 
kavgası yeniden canlanarak sürdü. Peker 
hükümetinin çekilmesiyle daha da güç kazanan 
DP Hasan Saka hükümetinin meclise getirdiği 
seçim kanunu tasarısının oylamasında meclisi 
terk ederek seçimlere güvencesizlik yüzünden 
katılmama kararı aldı. Millet Partisi’nin de 
seçimlere katılmama kararı üzerine 17 Ekim 1948’de 
yapılan seçimlere CHP yalnız girmiş oldu. Yapılan 
seçimlere katılım oranı oldukça düşük olduğu gibi 
seçim sonuçları için, yine yoğun eleştiri ve itirazlar 
yapıldı. 

Tüm bunlarla beraber muhalefet iktidarı her 
geçen gün sıkıştırıyor ve Hasan Saka giderek 
çaresizleşiyordu. Nihayet 14 Ocak 1949’da Hasan 
Saka hükümeti de istifasını verdi. 

Daha sonra kurulan Şemsettin Günaltay 
hükümeti liberal mesajlar vermiş ve demokratik 
mekanizmaları geliştirecek uygulamalara girmişti. 
İktidar-Muhalefet ilişkilerinin yumuşadığının 
sanıldığı bir dönemde DP’nin ikinci büyük 
kongresinde iktidara yöneltilen eleştiriler, takınılan 
tutum ve “Milli Husumet Andı” aslında değişen 
hiçbir şey olmadığını yeniden gösterdi.

DP’nin muhalefette geçirdiği bu dönemin ana 
özelliği iktidar ve muhalefet ilişkisinin gerginlik 
temelinde şekillenişidir. Özellikle 1946-47 arası 
bir yıllık dönem iktidar muhalefet ilişkisinin 
kopma noktasına geldiği ve siyasal iktidarın 
dramatik boyutta, bir güven erozyonuna uğradığı 
konjonktürü ifade etmektedir. 

V- İKTİDARDA DEMOKRAT PARTİ 

DP’nin gayretleriyle 16 Şubat 1950’de eşit oy 
açık sayım ilkesine dayanan yargı güvenliğini 
kabul eden bir Seçim Kanunu yürürlüğe 
konuldu. DP’nin ısrarlarına rağmen, nisbi 
temsile geçilmeyip, çoğunluk sistemi korundu. 
Muhalefet üzerindeki baskıları azaltmaya 
yönelik bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Fakat 
CHP, 1950 seçimlerinde iktidara garanti gözüyle 
baktığından parti-devlet birliğinin çözülmesi 
yönünde herhangi bir kurumsal düzenleme 
yapma gereği duymadı. Hükümete gazeteleri 
kapatma yetkisi veren Basın Kanunu’nun 50. 
maddesi, valilere olağanüstü yetkiler tanıyan 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 18. maddesi, 
İstiklal Mahkemeleri Kanunu olduğu gibi yürürlükte 
kaldı. Tek partili rejimde bazı rötuşlar yapılmasına 
rağmen, 1950’ye gelindiğinde, çoğulcu ve 
rekabetçi sistemin gereği olan yasal altyapı 
hazırlanmış değildi. 1950 seçimlerine, parti-devlet 
özdeşliğinin ideolojik ve kurumsal düzeyde devam 
ettiği bir siyasi hukuk düzeninde girildi. Bu düzen 
sonraki dönemlerde yapılan askeri darbelere 
büyük ölçüde kaynaklık etti. 

Demokrat Parti, 1950 seçiminde kurallarını 
tamamen CHP’nin belirlediği bir serbest 
seçimde halkın çoğunluğunun oyunu alarak 
iktidara gelmişti. Fakat yüz yılı aşkın süreden 
beri devletin yönetimini elinde tutan bürokrat 
ve aydınların gönlünde CHP yatıyordu. CHP, 
modernleşme programlarını yürüten, inkılapları 
gerçekleştiren parti olarak, asker ve sivil bürokrat 
kadrolarla bütünleşmişti; buna dayanarak 
çok katı bir muhalefet yürütüyordu. İktidarını, 
bütünleşen bu güçlerin tehdidi altında gören 
Demokrat Parti ise, muhalefete karşı çok katı 
ve hoşgörüsüz davranıyordu. Mevcut yasal ve 
kurumsal düzenlemeler de Demokrat Parti’ye bu 
imkanı veriyordu. CHP, 1946’da çok partili hayata 
geçilmesinden 1950 seçimlerine kadar geçen dört 
yıllık sürede, tek partili rejimin yumuşatılması ve 
çok partili siyasete geçişin sağlanması için gerekli 
düzenlemeleri yapmadı. 

CHP, iktidarının süreceğini ve mevcut 
düzenlemelerin yine kendi lehine işleyeceğini 
hesap ediyordu, fakat bu hesap tutmadı. 
Demokrat Parti, iktidara geldiğinde, cumhuriyetin 
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kuruluşundan itibaren yürürlüğe konulan ve tek 
parti yönetiminin işleyişini sağlayan yasal ve 
kurumsal düzenlemeleri hazır buldu. Demokrat 
Parti, muhalefette iken sürekli olarak demokratik 
çoğulcu bir dil kullanmıştı. Fakat iktidara gelince, 
hazır bulduğu yasal imkanları tamamen kendi 
çıkarına kullandı: rekabetçi, çoğulcu bir sistemin 
kurulması ve muhalefetin kurumlaşması yönünde 
hiçbir girişimde bulunmadı. 1950-60 döneminde, 
CHP’nin, Seçim Kanunu’nun değiştirilmesi ve “nisbi 
temsil” sistemine geçilmesi için verdiği mücadele 
iktidar-muhalefet ilişkilerinde sürekli çatışmaya 
neden oldu. 

Muhalefette bulunduğu sürece bu durumdan 
şikayetçi olan Demokrat Parti, almış olduğu oy 
oranının çok üstünde bir temsil gücü sağlayan 
Seçim Kanunu’nu değiştirmeye yanaşmadı. 
Hatta meclisteki ezici çoğunluğuna dayanarak, 
azınlık haklarını sınırladı, muhalefete karşı baskı 
uygulayabildi. İktidarın bu tutumu karşısında 
anayasadan da bir dayanak bulamayan CHP, 
kuvvetler birliğine ağırlık veren 1924 Anayasası’nın 
değiştirilmesini gündeme getirdi. Ancak, 
bürokrasinin ve ordunun CHP’ye bağlılığını bilen 
iktidar, devlet mekanizması içerisinde lehine 
kullanabildiği tek güç olan meclis çoğunluğunu 
elden çıkarmamak için anayasa değişikliği 
talebine de sıcak bakmadı.

DP’nin kurulması ile beraber siyaset sürecinin 
ana ögesi olan gerginlik DP’nin hem muhalefette 
ve hem de iktidarda olduğu dönemde artarak 
devam etti. 

VI- 27 MAYIS DARBESİNİ DOGURAN SİYASİ 
GELİŞMELER 

-Cephe Savaşları ve Tahkikat Komisyonu-

Artık iktidar ile muhalefet arasındaki 
diyalog iyice kopmuştu. CHP’nin 12 Ocak 
1959’da toplanan 14. kurultayında, Demokrat 
Parti’nin kuruluş yıllarında yayımlamış olduğuna 
benzer bir önerge kabul edildi. “İlk Hedefler 
Beyannamesi” adı verilen bu önergede özet 
olarak, partizanlığın kaldırılması, ikinci meclisin 
kurulması, seçim güvenliğinin sağlanması, 
anayasanın uygulanmasını denetleyecek bir 
yüksek mahkemenin kurulması, yüksek hakimler 

kurulunun oluşturulması, memurlara yargı yoluna 
başvurma hakkının verilmesi, sosyal adalet 
ilkesinin anayasaya girmesi gibi taleplere yer 
veriliyordu. CHP, bir bakıma Demokrat Parti’nin 
1950’den önceki konumuna düşerek, iktidarın 
tutumuna karşı demokratikleşme mücadelesi 
başlatmıştı. 

Bu arada Hürriyet Partisi, CHP’ye katıldı. 
Türkiye Köylü Partisi de Cumhuriyetçi Millet Partisi 
ile birleşti. Bu birleşmeye karşılık olarak Demokrat 
Parti “Vatan Cephesi” ocaklarını açmaya 
başladı. Bu ocaklar büyük bir hızla çoğalarak 
ülke çapında örgütlendiler. Böylece siyaset 
sahnesindeki düşmanlık, halk kitlelerini de içine 
alarak genişletildi. 

CHP başlatmış olduğu karşı hareketi, siyasi 
sonuçlarını alana kadar sürdürmeye kararlı 
görünüyordu. İsmet İnönü’nün başkanlığında çok 
sayıda milletvekili, gazeteci ve partilinin katıldığı 
yurt gezileri düzenlendi. CHP’nin “büyük taarruz” 
adı verdiği bu gezilerde meydana gelen olayların 
ve İsmet Paşa’nın bu olaylar münasebetiyle 
yapmış olduğu açıklamaların, askeri darbenin 
hazırlıklarını başlattığı söylenebilir. 

CHP ekibinin ziyaret ettiği İstanbul-Topkapı, 
Çanakkale, Bursa, Konya ve Kayseri’de iktidar ve 
muhalefet taraftarları arasında çatışmalar çıktı. 
Kayseri olaylarından sonra toplanan Demokrat 
Parti grubu, CHP hakkında bir meclis soruşturması 
açılmasına karar verdi. 15 Nisan 1960 günü 
meclise getirilen soruşturma önergesi, iktidar 
milletvekillerinin oybirliği ile kabul edildi. 

Meclise verilen soruşturma önergesinde özet 
olarak, CHP’nin seçim dışı yollardan iktidara 
gelmek için hücreler kurduğu, silahlandığı ve isyan 
hazırlıkları yaptığı öne sürülüyor; bu hususların 
soruşturulması için on beş kişiden oluşacak bir 
“tahkikat komisyonu”nun kurulması isteniyordu. 
Önerge, 27 Nisan günü kanunlaştı. Bu kanuna 
göre derhal kurulan ve çalışmalarına başlayan 
“tahkikat komisyonu”nun ilk kararı, partilerin 
her türlü toplantı ve kongre yapmalarını, yeni 
teşkilat açmalarını yasaklamak oldu. Tahkikat 
komisyonu kararlarının ve meclisin bu konudaki 
görüşmelerinin basında yer alması da yasaklandı. 
Tahkikat komisyonu, cumhuriyet başsavcısı, sorgu 
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hakimi, sulh hakimi ve diğer askeri ve adli mercilere 
tanınan üstün yetkilere sahipti. 

Tahkikat komisyonunu kuran Selahiyet 
Kanunu’nun 2. maddesinde komisyonun 
yetkilerinin şunlar olduğu belirtiliyordu: 

-Tahkikatın selametle yürütülebilmesi için her 
türlü yayını yasaklamak, 

-Yasağa uymayan gazete ve dergilerin 
toplatılmasına, yayının durdurulmasına ve 
matbaalarının kapatılmasına karar vermek, 

-Tahkikatla ilgili görülen her türlü mal, eşya ve 
evrakı zapdetmek, 

-Siyasi nitelikli toplantı ve faaliyetler hakkında 
gerekli önlemleri almak.

Tahkikat komisyonu çalışmalarını yürütürken, 
devletin her türlü araç ve personel imkanlarından 
yararlanabilecekti. Komisyon kararlarına karşı 
başka bir makama itiraz hakkı verilmemişti. O 
zaman yürürlükte bulunan Meclis İç Tüzüğü’nün 
177. maddesi, doğrudan doğruya bilgi edinmek 
isteyen meclise, tahkikat komisyonu kurma 
hakkı veriyordu. Ancak 27 Nisan’da yürürlüğe 
giren Selahiyet Kanunu, tahkikat komisyonu 
kurulabileceği görüşünde olan Prof. Ali Fuad Başgil 
tarafından bile anayasaya aykırı bulunmuştu. 

İktidar muhalefeti yıldırmak için meclisteki 
gücünü kullanırken, muhalefet de boş durmayıp 
meclis dışındaki güçleri iktidara karşı örgütlüyordu. 
CHP askerleri, sivil bürokrasiyi, üniversiteleri, basını 
ve gençliği iktidara karşı kışkırtarak, hükümeti 
seçim dışı yollardan düşürmenin şartlarını 
oluşturmaya çalışıyordu. İsmet Paşa o günlerde 
yaptığı bir konuşmasında, kendisine bağlı 
çevrelere mesajını şu sözlerle ulaştırıyordu: 

“Biz ihtilal metodları takip ederiz, seçimsiz 
iktidara gelmek isteriz, derler. Şimdi iktidarda 
bulunanların, milletleri ihtilale nasıl zorladıkları 
insan hakları beyannamesine girmiştir. Eğer 
bir idare, insan haklarını tanımaz, baskı rejimi 
kurarsa, o memlekette ihtilal behemahal olur. 
Böyle bir ihtilal dışımızda, bizimle münasebeti 
olmayanlar tarafından yapılacaktır. Bu yolda 
devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam. 
Şimdi arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman 
milletler için ihtilal meşru haktır. İhtilal meşru 
bir hak olarak kullanılacaktır.” 

Nihayet 27 Mayıs gecesi Menderes Eskişehir’de 
iken ordu yönetime el koydu. Menderes 
Eskişehir’den Konya’ya geçerken Kütahya’da 
durduruldu, Bayar ise aynı gün Çankaya’da 
teslim alındı. Bayar darbecilere karşı direnmek 
istemişse de Başmuhafızı Osman Köksal’ın 
ihtilal komitesinde olması, ihtilalcilerin işini 
kolaylaştırmıştır.

27 Mayıs darbesini yapan subaylar ve darbeye 
sıcak bakan bilim adamları, Demokrat Parti’yi 
seçim sistemini bozmak, öteki siyasi partilere 
haksızlık yapmak. hakimlere ve memurlara 
baskı uygulamak, meclisin hükümeti denetleme 
mekanizmasını zayıflatmak, meclis araştırması 
kurumunu yozlaştırmak, ara seçimleri yapmamak, 
halkın Millet Partisi’ne oy vermesine ceza olarak 
Kırşehir’i ilçe yapmak, muhalefetin varlığına ve 
denetimine tahammülsüzlük göstermek, Parti 
ile devletin fonksiyonunu birleştirmek, devlet 
hizmetine girecekleri parti süzgecinden geçirmek 
gibi, pek çok kanunsuz davranışla suçladılar. 
Şüphesiz Demokrat Parti iktidarı da diğer iktidarlar 
gibi anayasa ve kanunlara aykırı pek çok eylem ve 
işlem yaptı. Ancak bunlar, iddia edildiği gibi, halkın 
seçtiği bir iktidarın askeri darbe ile yıkılmasını 
meşru gösterecek nitelikte değildi. 
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ŞEHiR ve HUKUK

Dr. LEYLA ŞAHiN USTA*

1Büyük kalabalıklar içinde zaman zaman 
yalnız kalan, zaman zaman tüm mahallesi ile 
bir olup kaynaşan, zaman zaman çekirdek 
ailesi ile kendi dünyasını kurup yaşayan in-
san, şehirlerin ana unsurudur. Şehrin sevincini, 
hüznünü, kalabalığını, sükunetini oluşturan 
insandır.

İnsan şehirlerin ruhunu oluşturur. 
Birbirini apartmanda, site içerisinde görüp 
selamlaşmak, tebessüm etmek insanın, diğer 
insanlar ile arasındaki hukukunu oluşturma-
sı için en basit, en temel ifade biçimidir. İnsan 
merkezli başlayan bu silsile, şehir hukukunun 
oluşması için ise en önemli unsurdur. Alışveriş 
yaptığımız esnafımızla, satış elemanıyla 
selamlaşmak, gülümsemek, hayırlı işler dilemek 
insan ve şehir arasında ne güzel bir hukuk oluş-
turmaktadır.

İnsanın, eseri olarak yaptığı binalar, evler, 
yollar, parklar, bahçeler yine insan eliyle ko-
runmaya; hakkının ve hukukunun muhafaza-
sına muhtaçtır. Unutmamalıyız ki her birimizin 
özgürlük alanı, bir diğerininkine girdiğimiz anda 
sona erer. Şehir hayatında ve özellikle günü-
müzdeki kalabalık apartman, site alanlarında 
komşuluk ilişkileri de bu temele dayanmalıdır. 
Komşuluk hakkı ve hukuku burada devreye gi-
ren, medeniyetimizden bize miras kalan kıy-

1  AK PARTİ Konya Milletvekili

metli bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma 
örneğidir. Birbirini tanımayan, bilmeyen insan-
ların tanışması ve ilişki içerisinde olmaları bu 
medeniyetin kültürümüze çizdiği kadim bir izdir. 
Pişirdiği yemeğin kokusunu komşusunun aldığı 
ihtimali ile yemeğinden bir miktar paylaşmak 
için kapı çalmak ne güzel bir komşuluk huku-
kudur. Yahut yeni taşınan komşusunu ziyaret 
ederek onunla sohbet etmek, ihtiyacını sormak 
bir başka güzel komşuluk örneğidir. Bu örnekler 
saymakla bitmeyecektir. 

İnsanın, içinde yaşadığı şehir hayatı bir 
kurallar manzumesidir aslında. Bu kurallar man-
zumesi içerisinde, tüm canlı ve cansız varlıkların 
hak ve hukuklarını muhafaza etmek de dün-
ya üzerindeki insana düşmektedir. Bir evi inşa 
ederken onun bir yuva olacağını düşünmek, bir 
başka evin güneşini kesmemek, mahremiye-
ti koruyacak özeni göstermek, zaman zaman 
yorucu ve bunaltıcı olan şehir hayatında kolay-
laştırıcı unsurları öncelemek, hâsılı şehirleri bir 
medeniyet zihniyeti ile kurmak insanın vazife-
sidir. İnsan düşüncesinin ve çabasının bir ürü-
nü olan şehir hayatı, şehirleşmenin artmasıyla 
birlikte insan ilişkilerini daha karmaşık, kırılgan 
ve suni bir yapıya büründürmüştür. Bu karmaşık, 
kırılgan ve suni yapı, az evvel bahsettiğimiz gibi 
basit ve temel bir selamlaşma, tebessüm ile 
daha doğal, sağlam ve açık bir hale dönecek-
tir. Bu tamamen insanın elindedir. İnsan isterse 
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her şeyi yapabilir. Yeter ki inancı ve azmi olsun… 

Bizim yaşadığımız, şehrin yaşadığıdır; bize 
ne oluyorsa şehre de o oluyordur. İnsani sorun-
luluklarımız ile şehir hayatını daha da özgürleş-
tirmek ve kurallarımızı değer yargılarımız ile bir-
leştirerek oluşturduğumuz şehir hukuku, insana 
da şehirlere de değer katacaktır. Hukuk sadece 
yazılı kurallardan oluşmaz, davranışlar ve duy-

gular ile de hukuk oluştururuz. 

Şehirlerin hukukunu oluşturan faktörler de 
şehirdeki canlı cansız tüm unsurları kapsar. Do-
layısıyla insan, varlıkların hakları ve hukuklarına 
uygun davranış gösterir, olduğu yeri güzelleş-
tirme eyleminde bulunursa şehirler de hayatın 
doğal akışında insan için daha yaşanabilir yer-
ler haline geleceklerdir.
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BELEDiYE BAŞKANLARINA MEKTUP-1
BELEDiYE YÖNETiMi

EROL KAYA*

1“Marifet belediye başkanı seçilmek değil, 
belediye başkanı kalmaktır.”

Belediye başkanlarının kaçınılmaz üç evre 
geçirdiklerini söyleyebiliriz. Yaşadıkları şehir-
de beklentilerinin 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 mücadelesidir.

Bu üç evreyi birlikte düşünerek yaşayan/ko-
ruyan başkanların daha başarılı oldukları, uzun 
yıllar şehre hizmet ettikleri, şehre vizyon kattık-
ları, şehri kucakladıkları, şehrin de onları unut-
madığı, tarihin yazdığı, insanların hayırla andı-
ğı, sadece kendilerinin değil nesillerin de saygı/
hürmet gördüğünü ifade etmek gerekir. 

 Bu üç evreyi analiz ederken ağırlıklı olarak 
başkanlık evresi üzerinde duracağız. İnsan ne iş 

1  İstanbul Milletvekili

yaparsa yapsın işin sırrı Eflatun’un dediği gibi; 
“Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bula-
bilirsin.”  

Başlıkları hem kendimiz için ve hem de şeh-
rimiz için sorabiliriz: Nereden geldik? Neredeyiz? 
Hedefimiz ne olmalı?

Bir tespitle başlamakta fayda var. Mevcut 
belediye başkanlarımız hangi partiden olursa 
olsun, başkanlığı vermek istemedikten sonra on-
dan şehrin yönetimini devralmak zor/imkânsız-
dır dersek yanıltıcı olmaz.

Yeni seçilen başkanların bilmesi gereken ilk 
kural; siyasal değişimlerin yaşandığı şehirlerde; 
halk onları beğendiğinden değil var olan/mev-
cut başkanı/yönetimi beğenmediğinden seçil-
diler. Gerçek seçimleri/başarıları başkanlıktan 
sonra girecekleri 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 belediyelerin başarısızlığıdır.

 Yerel yönetimlerde -Dünya’da ve Türkiye’de- 
örnek gösterilecek gerçek başarı hikâyesi; 1999 
seçimleridir. Partileri (Refah Partisi) kapatılan, 
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28 Şubat gibi ceberut bir anlayışın/tahakkümü-
nün sürdüğü, RP/Fazilet Partili belediyeler; beş 
yıllık süreçte -iflas eden siyaseti, çöken şehirleri, 
umudunu kaybeden millete ve her türlü baskı/
yıldırma çabalarına rağmen, verdikleri hizmet ve 
yönetim anlayışıyla tekrar büyük bir zafere ulaş-
mışlardır. 

Aynı partinin mensubu olup aday değişikli-
ğiyle seçilen belediye başkanlarımızın da bilmesi 
gereken en önemli kural, seçim başarıları bir ön-
ceki başkanın/yönetimin başarı hikâyesidir.  On-
larında gerçek başarıları başkan olarak girecek-
leri ilk seçim olacaktır. 

Bunun için, başkanlarımız, yönetim anla-
yışında önceki/sonraki (benim) dönem diye 
bakmamalı, Emerson’un “dünle bugün arasında 
kavga edersek yarını da kaybederiz” değerlen-
dirmesini unutmamalıdır. Başkanlıkta temel ku-
ralı; var olan faydalı insan kaynaklarını, projeleri, 
kurumsal hafızayı muhafaza etmek, siyasi taas-
sup da bulunmadan üzerine ilave edeceği çalış-
malar yapmaktır. 

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

Adaleti, sadece karar ve uygulamalarda de-
ğil aynı zamanda şehir/kurum için ortaya koy-
mamız gereken fedakârlıklarda da aramalıyız. 
Hz Peygamber (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 
gücüyle çalışandır.

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

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

Adil bir başkan; özü sözü bir olan vaatlerini 
yerine 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 eden-
dir. Adil bir başkan verimliliği esas alandır.

Adil bir başkan; tenkit ve eleştirilere açık in-
sandır. Napolyon’un dediği gibi, “Tenkitler ve fi-
kirler büyük ruhlu insanları besler ve kuvvetlendi-
rir, küçük insanları ise öfkelendirir.”

Adil bir başkan; istişareye önem veren -“Nasi-
hati sevmeyen ve nasihatçisi olmayan kavimde 
hayır yoktur” (Hz. Ömer), şehrin tüm paydaşla-
rını karar süreçlerine dâhil eden ve gereğini ya-
pandır. 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 olanla-
rın oranına dikkat edilmelidir.

Belediye Yönetimi:

Şehir yönetimi üç bölümden oluşur; birincisi 
şehrin sakinleri/paydaşlar, ikincisi kurum 
(bürokrasi, mali kaynaklar, beşeri kaynaklar) 
yönetimi, üçüncüsü siyaset ve tabi ki medyayı 
unutmamak lazımdır. Özetlersek, şehir; insan ve 
kaynak yönetiminden oluşur.

Ülkemizde en büyük sorun başkanların, kurum 
yönetimine yoğunlaşmalarıdır. Olması gereken 
şehrin yönetimini esas almaktır. Ve şehrin tüm 
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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 kuru-
mu 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 
demokrasiye 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 yöneti-
mini anlatmakta, orkestra yöneticiye uymazsa 
ortaya kaos çıkacağını ve dinleyicilerin salonu 
terk edeceğini ifade etmektedir. Mükemmel bir 
orkestra/belediye başkanı sadece basını he-
deflerse de seçimi kaybeder. Ahenk ekipte mü-
kemmel uyum, medyada tanıtım, halkın bizzat 
beğeni/takdiridir.

Başarılı belediye başkanı, şehrin ihtiyaçları ile 
kurumun imkânlarını buluşturmalı, gerekirse dı-

şardan 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 hakkın-
da yazılanları geç kalmış bir yazı diye bakılabilir. 
Doğruya vesile olmak geç bile olsa önemlidir. 

Başkanın ekip oluştururken dikkat etmesi 
gereken ilk öncelik, özel kalem (sekreter, şoför, 
odacı, danışman vb.) gibi mahremini kendi eki-
binden oluşturmasıdır. 

Büyük şehir başkanlarının genel sekreter se-
çimi sadece bir bürokrat değil aynı zamanda 
kurum yöneticisi olarak belirlenmeli ve liyakat/
tecrübeye önem verilmelidir.  

Ekip oluştururken genel sekreterin talep/
önerileri/istişaresi önemsenmelidir. 
Genel sekreter yardımcıları, daire 
başkanı, müdürler ile bağlı kuru-
luşlarda şehrin öncelik/ihtiyaçlarını 
dikkate alarak gerekirse başka şe-
hir/kurumlardan yönetici arayışın-
da cesaretli olunmalıdır.

-Başkanlarımızın bürokratik yö-
netim dışında; mali, idari, hukuki, 
teknik, iletişim, siyasi danışmanlar 
bulundurması, hukuki danışmanın 
görmediği hiçbir evrakı imzalama-
ması,

 -İl belediye başkalarının, 
başkan yardımcılarında (memur 
ve meclis üyesi) ehliyet ve liyaka-
te dikkat etmesi, siyasi denge gö-
zetme hassasiyeti yerine şehrin ve 
sakinlerinin beklentilerinin dikkate 

alınması ve yine danışman (hukuki, mali, teknik, 
iletişim, siyasi) desteğine önem vermesi,

-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 oluş-
tururken yerel hassasiyetine dikkat etmeleri, dı-
şardan ekip takviyesinde aşırıya kaçmamaları, 
idari, teknik, hukuki ve mali konularda en yakın 
kamu kurum ve kuruluşlarından destek almaları 
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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, yatı-
rımlarda 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, yapılan-
lar ve hedefler tüm üst (müdür muavini ve üstü 
tüm kadro) yöneticiler huzurunda birife edilmeli, 
her yıl mukayeseli takip edilmelidir. 

Bu toplantılar birimlerin birbirini daha ya-
kın tanıması/dayanışma/tekrarların önlenmesi, 
performans oluşması, aynı zamanda tatlı bir re-
kabet/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 
en iyi şekilde inşası için geliştirdikleri projelerle 
belirlenecektir. Bu sebeple şehrin ve şehirlinin 
problemlerinin çözümünde ve geleceklerinin in-
şasında çok önemli olan “Sürdürülebilirlik” has-
sasiyetle üzerinde durulması gereken politika 
olmalıdır. Sürdürülebilirlik, şehirlerin;

-Ekonomik-ticari hayatını,

-Sosyal ve kültürel yapısını,

-Çevreyi/doğayı kapsamalıdır. Bunun için de 
başta “İklim Değişikliği İle Mücadele” olmak üze-
re, uluslararası deneyimlerle geliştirilmiş stan-

dartlara uyulmalı, bu standartlar temel alınarak 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda “Sürdü-
rülebilir Toplumsal Kalkınma” hedeflenmelidir. 

Sürdürülebilir kalkınma, sosyal bağların güç-
lenmesi, yerel kültürlerin korunması, şehrin eko-
nomik aktivitelerinden oluşan gelirin şehirliler 
arasında adil dağılımı gibi sosyo-ekonomik fa-
aliyetlerin yanı sıra, enerji yönetiminden karbon 
ayak izine kadar geniş bir yelpazede, şehre ve 
şehirliye emanet olan çevrenin korunmasını ge-
rektirir. 

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 
bulunmaktadır. Elbette tüm bu planları, prog-
ramları hazırlayacak, uygulayacak, gelişmeleri 
analiz ederek gerekli güncellemeleri yapacak 
olan da ekiptir. 

Ekibin etkin ve verimli çalışması da, Başkanın 
ortaya koyacağı yönetsel kabiliyetiyle alakalıdır. 
Zanaatkârların sıklıkla kullandıkları bir atasözü 
vardır: “Alet işler, el övünür.” 

Yani, bir alanda usta olmak tek başına yeter-
li değildir, bu ustalığın ortaya konulması için de 
alet-edevat gereklidir. İnsan ne kadar usta olsa da, 
gerekli araçlar olmadıkça kusursuz iş yapamaz. Ku-
rumlar için de bu sözü, “Ekip çalışır, yönetici övünür” 
biçimine dönüştürebiliriz. Ekip ne kadar iyi iş yapar-
sa sonuçta başarılı olacak olan başkandır. 

Bu bölümü küçük bir hatırlatma ile bitirelim: 
Belediyelerin tüm faaliyetleri mevzuat çerçeve-
sinde ve mevzuata uygun olarak gerçekleştiril-
melidir. Hizmetlerin sadece sonuç bakımından 
doğru olması yeterli değildir; süreçlerin de doğru 
olması gerekir ki bu doğruluğun temeli de mev-
zuata uygunluktur. 

Zaten belediye yönetimlerinin denetimlerin-
de “Yerindenlik” denetimi yoktur. Yani, “bu işi ni-
çin yaptın?” diye sorulmaz, “bu işi yaparken niçin 
mevzuatlara aykırı davrandın?” diye sorulur. Bu 
sebeple belediye başkanlarımızın belediye faa-
liyetlerinde mevzuata uyuma önem vermesi, bu 
konuda belirli periyotlarla faaliyetlerin mevzua-
ta uyumunu gözden geçirmesi gerekmektedir. 
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‘DOĞUNUN YEDiNCi OĞLU’
SEZAi KARAKOÇ’UN ARDINDAN

1Şiir sema’mızın ışıl ışıl ve pırıltılı “çok köşeli” 
yıldızı Sezai Karakoç, kendi tabiriyle, “dünya sür-
günü” sona ererek 16 Ekim 2021 günü aramız-
dan ayrıldı. Kabri başında, aklıma 1983 Yılında 
Necip Fazıl’ın vefatı nedeniyle yazdığı bir yazı 
geldi. Sezai Karakoç, o yazıya “Göklerin Çektiği 
Kartal” başlığını koymuş ve diyordu ki: “Ey ölüm, 
sen ne sırlı bir güçle donanmışsın ki yalçın kaya-
lıkların üzerinde oturan kartallar bile avın olur. 
Onları tuzağa düşürürsün.” 

Evet bu defa “ölümün avı” kendisi olmuştu. 
Esas itibarıyla, Sezai Karakoç, şiir göğümüzün 
hem önemli bir sütunu hem de –eğer kartal 
tabiri kullanılacaksa- bu tabire, en çok yakı-
şan “yalnız kartalıydı.” Şöyle ki; kartal, sadece 
kendi avladığı ile yetinir, başkasının avladığını 
yemez. Sezai Karakoç, 396 Nüsha olarak otuz iki 
yıl müddetle yayımladığı Diriliş Dergisi’ni büyük 
ölçüde kendi emeği ve kendi finansman gücüy-
le sağladı. Hiç kimseden, hiçbir şekilde, hiçbir 
destek, hiçbir yardım kabul etmedi, Kartal gibi 
yalnız yaşıyordu, ailesi yoktu, bütün gençliği ve 
bütün milletini kendi ailesi kabul etti, “bir yuvası” 
yoktu.

Bağımsız ve özgürdü, onu sınırlayan, çer-
çeveleyen sadece inançları, değerleri ve ilke-
leriydi. Fındıkzade’deki o küçücük, mütevazi 
dairede, yıllarca “Fey’ze mazhar olmaz düşme-

1 Diyarbakır Milletvekili

yince hâke nebat/Mütevazi olanı Rahmetirah-
man büyütür.” beytinin sırrıyla nasıl yaşadığına 
onu tanıyan herkes tanıktır.

1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 
doğdu. Ergani ilçesi, gerek “seküler tarihin”, ge-
rek “dinler tarihinin” üzerinde mutabık kaldığı, 
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen “Zülkifl” ve “Elya-
sa” Peygamberlerin kabirlerinin, yakınında bu-
lunan kadim bir yerleşim yeridir. 

Ergani’nin –Makam Dağı- denilen Zülkifl 
Dağının eteklerinde doğdu, Doğduğu yere, do-
laştığı topraklara ait “Yaz” şiirinde şöyle der:

“Kara incir ve nar,
Pîran ülkesinde bir pınar,
Suyunun derin sülüklerden,
Örülmüş saçları var.”
Ergani’deki İlkokul eğitiminden sonra imkan-

sızlıklar sebebiyle Ortaokul ve Liseyi yatılı olarak 
Maraş ve Antep’te okudu. 

Ortaokulu okuduğu Maraş’ta bir afişiyle ilk 
defa karşılaştığı Necip Fazıl’ın çıkardığı “Büyük 
Doğu” dergisine, ilgisi Lise öğrencisi olarak da 
devam etti.

1950 Yılında Lise öğrencisi iken; Mehmet Le-
ventoğlu ismiyle yazıp gönderdiği “Sabır” şiiri 
Büyük Doğu’da “bu şiir 300 şiir içinden seçilmiş-
tir” notuyla yayımlanmıştır.

Dr. M. MEHDi EKER*
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SABIR

İlim;
Merdiven daya
Çık Ay’a
İman;
Al Eline bastonu
Sonu
Sonsuza yürü
Sürü sürü
Putları kıra kıra
Var (Var)a.

Kendi adıyla yayımladığı kitaplarında yer al-
mayan bu şiir, esas itibariyle, “biçim” ve “muh-
teva” yönünden Şair Sezai Karakoç’un doğuşu-
nun, gelişinin işaretlerini vermektedir.

Liseyi bitirirken kendisi; Felsefe alanında, ai-
lesi İlahiyat alanında eğitim almasını isterken 
maddi imkânsızlıklar sebebiyle ve parasız yatılı 
ve burs imkânı Siyasal Bilgiler Fakültesinde bu-
lunduğundan “Mülkiye’ye” kaydoldu. 

Mülkiyede okurken şiirle daha yakından il-
gilendi. İlk şiirlerini peş peşe yazdı. Garip (1nci 
Yeni) akımının şiire hâkim olduğu bu dönemde, 
şiirde hiçbir “ulvî” değerin yer almadığı garip bir 
edebiyat ortamı mevcuttur.

Gelenek reddedilmekte, divan edebiyatının 
sembolleri de biçimi de dışlanmaktadır.  “Gül” 
ve “Bülbül” gibi klasik sembollerle alay edilmek-
te, dışarıda bırakılarak “ayaktaki nasır”, “cımbız 
ve ayna”, “ rakı şişesindeki balık” şiirin sembol ve 
konularını oluşturmaktadır.

İşte bu ortamda, 1952 yılının ilk günlerinde 
18 yaşını bitirmişken adeta meydan okuyarak 
“Gül İmgesi” ile şiire girmektedir Sezai Karakoç; 
“Mona Roza” Dört Bölüm olarak 1952 yılında 
mevsimler boyu yazılır.

İlk bölümü Hisar Dergisinde 1952 Yılında, 
bütün bölümleri ise 1953 Yılında Mülkiye Dergi-
sinde yayımlanır. Yeni bir biçim, yeni bir ses ve 
yeni imgelerle açtığı “yeni şiir yolunda” yeni bir 
şiir akımının ürünleri peş peşe oluşur. 

Şair daha sonra bütün şiirlerini topladığı 
ve “Gün Doğmadan” adıyla yayımladığı toplu 

şiirlerini bölümlendirirken 1951-1955 Döneminde 
yazdığı şiirleri “Gül Sağnağı” başlığı altında ta-
nımlamıştır. 

Mülkiyede öğrenci iken en yakın arkadaş-
larından birisi, asıl adı Cemalettin Seber olan, 
Cemal Süreya’dır. Denilebilir ki bu akımı birlikte 
geliştirdiler. Sonradan Muzaffer İlhan Erdost ta-
rafından “İkinci Yeni” olarak isimlendirilen yeni 
şiir akımını birlikte kurdular. Cemal Süreya’dan 
başka, Ülkü Tamer, Edip Cansever, İlhan Berk ve 
Turgut Uyar gibi önemli şairler de yeni anlayışı 
benimsemiş ve bu akıma katkı sağlamışlardır. 

Cemal Süreya İkinci Yeni isimlendirildiğinde 
buna örnek şiir olarak “Balkon” Şiirini göstermiş-
tir. Modern Türk şiirinin köşe taşı örneklerinden 
olan bu şiir, hem estetik kurgusu, imge kullanımı 
hem de sesi bakımından önemli bir şiirdir. Şairin 
henüz 23 Yaşında iken yazığı bu şiirde, “ölüm” 
“balkon” imgesiyle anlatılmakta ve şairin ölüm 
ötesi, ebediyet, ölümsüzlük arzusu ifade edil-
mektedir.

BALKON

“Çocuk düşerse ölür 
Çünkü balkon
Ölümün cesur körfezidir evlerde.
Yüzünde son gülümseme kaybolurken ço-

cukların
Anneler anneler elleri balkonların demirinde.
 İçimde ve evlerde balkon
Bir tabut kadar yer tutar.
Çamaşırlarınızı asarsınız hazır kefen
Şezlongunuza uzanın ölü.
Gelecek zamanlarda
Ölüleri balkonlara gömecekler.
İnsan rahat etmeyecek
Öldükten sonra da.
 Bana sormayın böyle nereye
Koşa koşa gidiyorum.
Alnından öpmeye gidiyorum
Evleri balkonsuz yapan mimarların.”

Şair Edip Cansever’in yayınladığı “Yerçekim-
li Karanfil” şiiri ile ilgili edebi tenkitleri etrafında 
gelişen tartışmalardan sonra Sezai Karakoç 
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“İkinci Yeni” şair gurubu ile yollarını ayırmış, son-
raki dönemde müstakil olarak “şiir göğümüzün 
kartalı” olarak Edebiyat Tarihi ve Şiir Sanatına 
önemli katkı sağlayan şiirler yazmaya devam 
etmiştir.

1953-1954 Yılında M. Şevket Eygi ile “Yeni Ay” 
dergisini çıkarma teşebbüsü yarım kalır. Bu der-
gide yayınlanmak üzere Cezayir Kurtuluş Sa-
vaşı için kaleme aldığı “Bir Milletin Ba’su Ba’d el 
Mevt’i” yayınlanmaz ama, onda bir kavramın 
teşekkülüne yol açar: Diriliş. Bu kavram Sezai 
Karakoç’ta bir “Medeniyet Tasavvurunun” çe-
kirdek kavramı olur. 

Bütün hayatı “İslam Medeniyet Tasavvu-
ru”nu anlama, anlatma ve yaşatmaya ada-
nır. Uzun bir süre Büyük Doğu Dergisinin Kültür 
Sanat sayfasını hazırlar ve yönetir sonra Diriliş 
Dergisini yayınlamaya başlar 1960 yılında.

32 Yıl, aralıklarla 396 kez yayınladığı “Diriliş 
Dergisi” bir mecra, bir akım, bir okul ve bir ya-
şam pratiğine dönüşür. 

Bu “okul”dan İslam Medeniyet Tasavvuru-
na sahip nice şairler yetişir. Nuri Pakdil, Rasim 
Özdenören, Alaattin Özdenören, Cahit Zari-
foğlu, Abdullah Ö. Tahiroğlu, Erdem Bayazıt, 
Cahit Koytak, Şakir Diclehan bazılarıdır. 

Körfez, Şahdamar, Sesler, Taha’nın Kita-
bı, Gül Muştusu, Hızırla Kırk Saat, Zaman’a 
Adanmış Sözler, Ayinler ve Çeşmeler, Leyla ile 
Mecnun, Alınyazısı Saati hep aynı Medeniyet 
Tasavvurunun şiiridir; Acısı, Sancısı, Çilesi, Hüznü, 
Özlemi, umudu ve dirilişinin muştusudur. 

Sadece kendi yazdığı şiirleri ile değil hem İs-
lam Medeniyetinin hem Batı Uygarlığının seçkin 
şairlerinin, şiirlerini “tercüme ederek” bir bakıma 
Türkçe ile yeniden yazarak, “Batı Şiirlerinden” ve 
“İslam’ın Şiir Anıtlarından” başlıkları ile kitaplaş-
tırmıştır.

Orhan Duru “Appolinare”nin “Mirabeau 
Köprüsü çevrilemez” diyorlar, şunu bir çevir de 
okuyalım demiş ve Karakoç bu şiirin en güzel 
Türkçe çevirisini okumamıza vesile olmuştur. 

Soy şair ve sanatçılar tarafından bilinen, ba-
zen açıktan, bazen içten içe takdir edilen Sezai 
Karakoç dünya görüşü ve İslam Medeniyet Ta-

savvuru sebebiyle, çoğu zaman da görmezden 
gelindi. Şehrazat şiirindeki mısrasıyla  “Bir mah-
şer içinde En aziz yalnızlığı yaşadı…”

Yakın arkadaşı Cemal Süreya onun cevherini 
yakından bilen, ona açıkça değer veren “Sezai 
bana bir mısra borç verir misin?” demiş ve almış 
bir başka soy şairdir.

İlhan Berk: “Karakoç’un şiirleri Resullerin 
sözleri gibidir” der, “onlardan bir renk, bir koku, 
bir hakikat aktarmasıdır.”

Türk Edebiyatına 13 Sağnak süren bir şiir 
yağmuru armağan ederek ve yeni bir şiir 
yolu açarak katkı sağlayan Sezai Karakoç, 
sanatçılığının yanında aynı zamanda bir 
mütefekkir, bir düşünce adamıdır.

Hem çeşitli gazetelerde yazdığı günlük ya-
zılarla, hem dergilerde yazdığı haftalık, aylık 
yazılarla, hem kitap olarak tasarladığı deneme 
ve düşünce yazılarıyla büyük bir Külliyat oluştur-
muş, diriliş nesline rehberlik ve öncülük yapmış-
tır. 

İnsanın bireysel ve toplumsal meselelerini 
bütün tarihselliği ve evrenselliği ile kavrayarak 
çözümler sunmuş, sarsmış ama hep “muştu” 
vermiş, “muştu” olmuştur. İnatlaşmamış, ka-
ramsar olmamış, aksine umut vermiştir. 

1990’lı Yılların başında “Hakikat, Adalet, Fa-
zilet” kavramları çerçevesinde düşüncelerini bir 
Siyasi Parti Programına dönüştürmüş ve aynı 
mesajı bu dünyadan ayrılıncaya, yani “Dünya 
Sürgünü” bitinceye kadar vermeye devam et-
miştir. 

Sezai Karakoç’un mutlaka anlatılması gere-
ken bir başka özelliği de, inandığı gibi yaşayan 
bir “Haysiyet ve Ahlak Adamı” olmasıdır. Hep 
aynı yüksek seviyede yaşamış, hep “lekesiz ve 
temiz” kalmıştır. 

Masal Şiirinde anlattığı “altı kardeşine kuru-
lan tuzakların” hiçbirisine düşmemiş, “Doğunun 
Yedinci Oğlu” olmuş ve öyle yaşamıştır.

Doğunun Yedinci Oğlu, Dünya sürgününde 
“Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” şiirinin 
son bölümünde dile getirdiği yakarışla aramız-
dan ayrıldı; 
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Sevgili
En sevgili,
Ey sevgili
“Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır?
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.
Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır.
Yoktan da vardan da ötede bir var vardır.
Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar 
vardır...
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır.
Sakın ‘kader’ deme, kaderin üstünde bir kader 
vardır.
Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar var-
dır.
Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar 
vardır.
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır.
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır.

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar 
vardır.
Senden ümit kesmem, kalbinde ‘merhamet’ 
adlı bir çınar vardır.
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili…”

Biz de sevgili şairimizi, gençliğin, şiir sanatı-
mızın, edebiyatımızın bundan sonraki sürgün-
lerinde takip edecek, izleyeceğiz, Çünkü filizleri 
var, sürgünleri var ve biz ondan umutluyuz.

İnşallah bu edebiyat çınarı, verdiği büyük 
emekle, arkasında bıraktığı sürgünler, filizler or-
mana dönecek ve hepimizin dünyasına apayrı 
bir güzellik ve yeşillik katacaktır.

Allah rahmet eylesin.
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ŞEHiRLERiN ANASI/ATASI,
BAŞKENTLER BAŞKENTi MEKKE-1

Prof. Dr. H. AHMET ÖZDEMiR*

1İslam inancında zaman ve zeminin kıymeti, 
çoğunlukla o zaman veya zemindeki varlıkların ve 
vuku bulan olayların kıymetine göre değerlendirilir. 
Bu çerçevede bir şehrin değeri öncelikle orada 
cereyan eden olaylarla ve yine orada yaşayanlarla 
ölçülür. Elbette coğrafi ve stratejik konumu, su 
kaynakları, ulaşım imkanları, tarihte üstlendiği rol, 
kurulduğu mekanın güzelliği, barındırdığı anıtlar, 
anıtsal ve sanatsal yapılar vb. de şehre değer 
katan özelliklerdendir.  Ama belki bütün bunlardan 
öte bir özellik vardır ki, şehri diğerlerinden kesin 
çizgilerle ayırıp öne çıkarır. Şayet şehir dini merkez 
hüviyeti taşıyorsa, öncelikle merkezi olduğu dinin 
mensuplarınca, sonra diğer insanlarca saygı görür 
ve dikkat çeker. En azından ilgi odağına dönüşür.

Bu yazıda işte böyle bir şehir konu edilecektir. 
Öyle bir şehir ki, kuruluşu neredeyse insanlık tarihiyle 
eştir.  İslâmî kaynaklara göre haccın Hz. Âdem döne-
mine kadar uzanan bir geçmişi vardır. Hz. Adem ise 
ilk insan ve ilk peygamberdir. Haccın yapılabilmesi 
için Kabe’ye, hacıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir grup insana ve dolayısıyla berikilerin barınacağı, 
diğerlerinin sığınacağı bir şehre ihtiyaç vardı.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Âdem ve Havvâ yaratıl-
dıktan sonra Allah’ın onlara cennete yerleşmelerini 
emrettiği geçer (Bakara 2/35). Kur’an’da bu cen-
netin âhirette iyilerin kalacakları “ebedîlik yurdu” 
(dârülhuld) cennet olup olmadığı konusunda açık 

1 Konya Milletvekili

bir ifade bulunmadığından İslâm alimleri konuyu 
tarih boyunca tartışmışlar ve herkes kendi görüşü-
nü desteklemek üzere bir çok delil öne sürmüştür. 
Elbette yaratılışın gizemli hatırası ile bütünleşen 
Hz. Âdem’i ve onunla ilgili konuların binlerce  yıldır 
tartışmaların merkezinde yer almasını anlayışla 
karşılamak gerekir.  Allah, cennete yerleştirdikten 
sonra Hz. Âdem ve eşine bir ağaç dışındaki bütün 
ağaçların meyvelerinden yiyebileceklerini bildir-
miştir. Hz. Âdem’e karşı kıskançlık duyguları içinde 
kıvranan şeytan, önce Allah’ın emrine karşı gelerek 
ona secde etmemiş (A‘râf 7/11-12), sonra da onu ve 
eşini aldatarak günah (zelle) işlemelerine sebep ol-
muştur (Bakara 2/36). Bunun üzerine Allah her üçünü 
de cezalandırarak yeryüzüne inmelerini emretmiş-
tir (Bakara 2/36, 38). Bir kısım müslüman tarihçilerin 
naklettikleri, ancak Kur’an ve sahih hadislerde yer 
almayan bazı rivayetlere göre cennetten yeryüzüne 
inme emri üzerine, Âdem Hindistan’a, hatta rivayet-
lerin ekserisine göre Seylan(Serendib) adasına2; Hav-

2 İnsanlığın “Baba yurdu” gözüyle bakılan Sri Lanka, Seylan (Ser-
endib) adasının en yüksek noktası olan zirvesine 4,5 saatlik zorlu 
bir yolculuktan sonra ulaşılabilen 2243 m. yüksekliğindeki Adem 
Tepesi’nin üzerinde inşa edilmiş ve sadece belli zamanlarda açılan 
bir mabette yer alan ayak izine benzer çöküntüye sahip kaya 
kütlesiyle meraklı tipleri, gezginleri, Budistleri, Hinduları, Hıristiyan-
ları ve Müslümanları cezbediyor.
Seylan (Serendib), ana karaya Adem Köprüsü ile bağlanıyor. Sri 
Lanka›nın kuzey batısıyla, Hindistan›ın güneydoğusunda bir zincir 
oluşturan sığlık alanlara Adem Köprüsü adı verilmiş. Çoğu yerde 
sığlık alanların derinliği 1 m.yi geçmiyor. Burayı deniz ulaşımına 
açmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yalnızca hafif 
tonajlı gemilerin geçebileceği dar bir kanal oluşturulabilmiş.                              
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vâ da Cidde’ye3 inmiştir.

Hz. Adem’le Havva uzun zaman sonra Müzde-
life ve Arafat’ta buluşmuşlardır. Havva, Âdem’in 
ölümünden bir yıl sonra vefat etmiş ve onun yanı-
na defnedilmiştir. Âdem’in kabri konusunda çeşitli 
görüşler mevcut olduğu gibi Havvâ’nın kabrinin 
yeri de bilinmemektedir. Cidde’de ona nisbet edi-
len, Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği bir kabir Suudi 
yönetimi tarafından yıktırılmıştır (DİA, VII, 524).

Mekke’nin kuruluşu işte bütün bu gelişmelerle 
yakından ilgilidir. Tartışmalarda Hz. Adem, Havva, 
yaratılışları, cennete girmeleri, cennetten çıkarıl-
maları, ayrı kalmaları, buluşmaları, insan neslinin 
devamı… vs. kadar hararetli bir konu da Kâbe’nin 
ilk defa ne zaman, nasıl, hangi malzeme ile ve ki-
min tarafından yapıldığıdır.

Bir kısmının İsrâiliyat’a dayandığı belirtilen bazı 
rivayetlere göre Kâbe’yi önce melekler tavaf etmiş-
ti. Peygamberimizin sas miracı esnasında meleklerin 
tavaf ettiğini gördüğü, anlattığı ve tavsif ettiği Beyt-i 
Ma’mur ile Kabe’nin alakası hakkında pek çok ihtilaflı 
mesele hala varlığını sürdürmektedir.

Elbette tartışmasız, gayet net konular da 
vardır. Mesela Kabe’nin yeryüzünde insanlar için 
vaz’ olunan ilk beyt (ev, mabet) olduğu Kur’ân-ı 
Kerîm’de açıkça geçmektedir (Âl-i İmrân 3/96). 
Nitekim bir hadisinde Peygamberimiz sas Ka-
be’nin ortasında bulunduğu Mescid-i Harâm’dan 
sonra Mescid-i Aksa’nın insanların Allah’a ibadet 
etmeleri amacıyla yapılan en eski ikinci mâbed 
olduğunu ifade buyurmuştur (Buhârî, Enbiyâ, 10, 
40; Müslim, Mesâcid, 1, 2). Zaten Mekke ile Kudüs 
tarihi incelendiğinde, ilkinin banisinin Hz. Adem, 
ikincisinin banisinin ise Hz. Nuh’un torunlarından 
Ken’an olduğu görülmektedir.

İlk hacceden insanların Hz. Adem ile eşi Havva 
olması kuvvetle muhtemeldir. Ünlü İslam Tarihçisi 
Hamidullah, Hz. Âdem’in Allah’ın emriyle Arafat’ta 
Hz. Havvâ ile buluştuktan sonra Beytullah’ın etra-
fındaki hacla ilgili mukaddes yerleri gösteren me-
leklerin rehberliğinde haccettiği sonucuna var-
mıştır (İTED, VIII/1-4 (1984), s. 123-127). 

Hz. Şît’in peygamberliği sırasında onardı-
ğı Kâbe, Nûh tûfanının ardından uzunca bir süre 

3  Cidde isminin Cedde (büyükanne)’den kaynaklandığına ilişkin 
iddialar söz konusudur.

kumlar altında kalmış ve nihayet Hz. İbrâhim ile 
oğlu İsmâil tarafından eski temelleri bulunarak 
yeniden inşa edilmiştir (Bakara 2/127). 

Girişte dikkat çekmeye çalıştığımız üzere Ka-
be’nin kıdemi; inşası, ihyası ve insanların ibadet 
maksadıyla bu mukaddes mekanı ziyarete davet 
edilmesi (Hac 22/27-29); etrafında yerleşime, yer-
leşimlerin artmasına, nüfusun yoğunlaşmasına ve 
sonunda belki de dünya tarihinde bilinen anlam-
da ilk şehrin kurulmasına sebep olmuştur.

Özetle, Mekke’nin yerleşim birimi olarak ortaya 
çıkmasında belirleyici en önemli etken Kâbe’dir. 
Bu bakımdan Mekke’de şehir hayatı Kâbe’nin 
yapımıyla doğrudan alakalıdır. 

Mekke adının geçtiği bilinen en eski belge Bat-
lamyus’un II. yüzyıla ait Coğrafya adlı eseridir. Bu-
rada Mekke, Asya’nın altıncı haritasında Macora-
ba şeklinde anılır.4 

Fakat bu tarihten çok daha önce Mekke’nin 
diğer bir ismi olan Bekke’nin Ahd-i Atîk’te yer al-
dığı (Mezmurlar, 84/6) ve bunun çeviriler sırasında 
tahrif edildiği ileri sürülmüştür (Şiblî Nu‘mânî, İslâm 
Tarihi, İstanbul 1977, I, 113-115.).

Ahd-i Atîk’te Hz. İbrâhim’in eşi Hâcer’den bah-
sedilirken anılan su kaynağı (Tekvîn, 16/14, 21/19) 
muhtemelen Mekke’deki Zemzem Kuyusudur.

Mekke’ye pek çok ad verilmiştir. Bekke (Âl-i 
İmrân 3/96) ve yeryüzündeki bütün yerleşim bi-
rimlerinin merkezi ve müslümanların kıblesi kabul 
edilmesinden dolayı “Ümmülkurâ” (En‘âm 6/92; 
Şûrâ 42/7) adları da Kur’an’da şehrin diğer isimleri 
olarak yer alır. Yine bazı âyetlerde Mekke için “Kar-
ye” (Nahl 16/112), “Meâd” (Kasas 28/85), “el-Bele-
dü’l-emîn” (Tîn 95/3) ve “Beled” (Beled 90/1) gibi 
adlar kullanılmıştır.

4 Sebe ve Habeş dilinde “mukaddes ibadet mahalli, tapınak” gibi 
anlamlara gelen Macoraba, aynı mânada olmak üzere seslilerin 
belirtilmediği Güney Arabistan yazısıyla “mkrb” şeklinde yazılan 
mekverab kelimesinden türemiştir ve Arapça kurb kökünden 
makreb (kurban yeri, mihrap, mukaddes yer) kelimesine dayan-
maktadır (Küçükaşcı, Cahiliye’den Emevîlerin Sonuna Kadar 
Haremeyn, İstanbul 2003, s. 16). 
Diğer bir görüşe göre ise Arapça “mkk” (ev) ile “rbb” (ilâh) masdar-
larının bir araya gelmesiyle makreb şeklini almıştır. Her iki durumda 
da Mekke adı Kâbe ve şehrin dinî merkez olmasıyla ilgilidir.
Bu ismin Makbera (mukaddes mezar, anıt mezar) isminin bozu-
lmuş şekli olduğu, Hz. Adem’in veya Hz. İsmail ile annesi Hacer’in 
mezarının Mekke’de bulunmasından mülhem şehrin bu adla 
kaydedilmiş olabileceği de öne sürülmektedir. [Ezrakī, İbn İshak’tan 
naklen Hz. İsmâil ile annesi Hâcer’in kabirlerinin Hicr/Hatim’de 
olduğunu kaydeder (Aḫbâru Mekke, I, 313)].
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Mekke’ye bunların dışında “Salâh, Bâsse, 
Bessâse, el-Besâse, Nâsse, el-Beledü’l-harâm, 
el-Mescidü’l-harâm, Arş (Arîş), Kadîs, Kādise, Mak-
dese, Kûsî, Harem, Berrâ, Mu‘tışe, Ratec, Ümmü 
rahm, Ümmü’r-rahmân, Ümmü zahm, Ümmü 
subh, Büsâk, Re’s, Nâbiye, Beniyye, Bathâ, Fârân, 
Tâc, Sebbûha” gibi şehrin kutsallığı ve Kâbe’ye 
bağlı olarak düzenlenen merasimlerle ilgili adlar 
da verilmiştir.

Mekke şehri, Arap yarımadasının kuzeyinde 
Batnımekke (Bekke) adı verilen bir vadi üzerin-
de kurulmuştur. Vadinin ortasındaki çukur alana 
“Bathâü Mekke” (sel yatağındaki kumluk) denir. 
Bu alanın doğusunda eteğinde Safâ ile bunun hi-
zasında Merve tepelerinin bulunduğu Ebûkubeys, 
batısında Kuaykıân, güneybatısında Sevr, kuzey-
doğusunda Nur (Hira) ve Sebîr dağları yer alır. 

Kur’an’da “ekin bitmeyen bir vadi” olarak nite-
lenen (İbrâhîm 14/37) Mekke çevresi, çöl karakterli 
bir araziye ve bunun üzerinde görülen, dikenli bo-
dur ağaç ve çalılıklardan meydana gelen cılız ve 
seyrek doğal bitki örtüsüne sahiptir. Kurak ve sıcak 
bir iklime sahip olan Mekke, gelen düzensiz yağış-
lar ve konumu dolayısıyla tarih boyunca birçok 
defa sel baskınlarına uğramıştır.

Kâbe’nin müslümanların kıblesi olması 
sebebiyle İslâm coğrafyacıları III. (IX.) yüzyıldan 
itibaren dünyayı Mekke’nin merkezinde yer 
alan Kâbe’ye göre bölümlere ayıran tasarımlar 
geliştirmişlerdir (EI2 [İng.], VI, 181). Buna göre 
dünya, merkezinde Kâbe’nin yer aldığı bir daire 
şeklindedir; yeryüzündeki ülkelerin her biri 
Kâbe’nin bir cephesine bakar. Bundan dolayı 
Kâbe’nin etrafında gerçekleşen tavaf dünyanın 
kendi etrafında dönüşünü sembolize etmektedir 
(Makrîzî, I, 257-258).5 

5  Pek çok toplumda bayramların dikkat çeken bir özelliği birlikte 
yapılan rakslardır. Ortak heyecanın doruk noktasına ulaştığı anda 
orada hazır bulunan insanların el ele tutuşarak yahut el tutuşmadan 
halka olup döndükleri ve raksettikleri, bu raks yahut dönmeyi de 
genellikle ateş veya kutsal tanınan bir nesnenin etrafında yaptıkları 
görülmektedir. Bu durumda bir şeyin etrafında dönme tutkusunu, 
en yüksek sevgi ve vecde geliş tezahürü şeklinde yorumlamak 
mümkündür (aşkından pervane kesilmek). İslâmiyet’te en büyük 
toplu ibadet olan ve ifa edildiği günler bayram kabul edilen haccın 
en önemli rükünlerinden “tavaf” Kâbe’nin etrafında dönmekten 
ibarettir. Dünyanın en eski mukaddes binasının Kâbe ve bilindiği 
kadarıyla en az Hz. İbrâhim zamanına kadar giden oradaki top-
lu ibadet şeklinin de tavaf olduğu, hatta bundan dolayı Kâbe’ye 
“Devvâr” ve “Düvvâr” (etrafında dönülen şey) denildiği göz önüne 
alındığında bu ibadet şeklinin medeniyet tarihi kadar eskiye gittiği 
ve daha sonraki devirleri de etkilediği anlaşılmaktadır. Bazı yorum-
lara göre ise tavaf,  sürekliliği, Allah’a ebedi ibadeti, kulluğu sembo-

Eserlerinde ülkeleri anlatmaya Kur’an’da 
“Ümmülkurâ” (şehirlerin anası) olarak nitelendirilen 
(En‘âm 6/92; Şûrâ 42/7) Mekke’nin bulunduğu Arap 
yarımadasıyla, bu bölgeye de Mekke ile başlayan 
müslüman coğrafyacıların sayısı yekün tutar.

Namazda yönelinmesi farz olan istikamet; ay-
rıca ezan okunurken, ikāmet (kāmet) getirilirken, 
cenazeleri defnederken, hayvanı keserken ve dua 
sırasında… vb. başlangıçta veya eylem boyunca 
kıbleye yönelmek söz konusu olunca ve kıble Kâbe 
olarak belirlenince Mekke şehrinin önemi müslü-
manlar açısından kat be kat artmıştır.

Dolayısıyla Mekke şehrinin müslüman coğ-
rafyacılar nazarında ve haritalarda merkezde 
yer almasında yadırganacak bir husus olmadığı 
gibi, belki bugün niye böyle olup olmadığı sor-
gulanabilir. Gerçi bu mübarek şehir, milyarlarca 
müslümanın gönül dünyasının, ibadet hayatının 
merkezine; dünyaya ve insanlığa bakışının alın 
çatına kurulmuştur. Bu kıyamete kadar da böyle 
olacaktır.

Kaldı ki kutsal mekânlar ilâhî işaretlerle belir-
lenmiştir. Nitekim Kâbe’nin yeri Hz. İbrâhim’e Allah 
tarafından gösterilmiş (Hac 22/26), Kudüs’teki 
mâbedin yeri de Dâvûd’a Tanrı tarafından melek 
aracılığıyla bildirilmiştir (II. Samuel, 24/16-25). 

Hemen bütün dinlerde kutsal kabul edilerek 
ibadet anında kendilerine yönelinen mekânlarda 
mâbedler yapılmıştır. Bu mekânların doğu-batı, 
kuzey-güney gibi ana yönlerle ilişkileri bulundu-
ğu gibi dünyanın her yerinden insanların buralara 
yönelmeleri sebebiyle bizzat kendileri de bir yön 
oluşturmuştur.

İslâmiyette bazı ibadetlerde yön tasavvuru, 
ibadet disiplini ve kişinin mânevî bir merkezle ir-
tibatı açısından gerekli görülmüştür. Bu durum, 
insanın Allah’la derununda ve mânevî planda 
rabıtası için önemli bir vasıta olduğu gibi birliğin 
(tevhid) dışta ve sosyal alandaki tezahürü de aynı 
mânevî merkeze yönelen insanların (ümmet) birli-
ğini temsil aracı olarak büyük önem taşır. 

İşte bu birliğin merkezi, hem bireysel anlamda, 
hem de toplumsal anlamda müslümanların kıblesi 

lize etmektedir. Çünkü haftada yedi gün vardır ve bu yedi gün bite-
viye tekrarlanır. O halde tavafın yedi şavt ile sınırlandırılması aslında 
sürekliliğe, ebedi kulluğa ve ibadete işarettir. 
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olan Kabe, Kabe’nin ortasında yer aldığı Mescid-i 
Haram ve Mescid-i Haram’ı bağrına basan Mek-
ke’dir.

Müslüman bir sosyologun betimlemesiyle çöl-
de azıcık yiyecek içecekle sabisini bağrına basa-
rak kaderini bekleyen tevekkül, teslimiyet, mazlu-
miyet, masumiyet  abidesi Hz. Hacer gibi özelde 
Kabe ve Mescid-i Haram, genelde Mekke müslü-
manları bağrına basıyor.6 

O, çölde emzikli çocuğuyla bir başına kaldığın-
da, sebepler kesildiğinde Mevla’nın lütfuyla suya, 
yiyeceğe, yalnızlığını gidereceği ve ünsiyet ede-
ceği enislere kavuşmuştu. 

Milyarlarca İslam ümmetini, yavrularını kana-
dının altına alan bir anaç kuş gibi, Kabe’nin eteği 

6  İslam ümmetinin günümüzdeki halinin Hz. Hacer’le sabisinin 
haline benzeyip benzemediği okurun takdirine bırakılmıştır.

sayılacak hatimdeki mekanından7 belki hala ma-
nen bağrına basıyor.

Büyük büyükanne Hz. Havva ile birlikte; cennet 
hanımlarının seyyidesi, Resulullah’ın sas sevgili eşi, 
azize refikası, destekçisi, İbrahim dışındaki bütün 
çocuklarının annesi, dahası mü’minlerin annesi 
Mekke kabristanı Cennetü’l-muallada yatan Hz. 
Hatice ile birlikte.

Zaten Mekke de Şehirlerin Anası değil mi, diğer 
şehirler de onun bağlıları?..

7  Tartışmalara ve tartışanlara saygıyla…
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SINAİ HAK OLAN COĞRAFi iŞARETE SAHiP
ŞEHiRLER ve ÖNEMi

Prof. Dr. MEHMET FAHRETTiN ÖNDER*

1*I. GİRİŞ

Şehir ve hukuk ilişkisi, şehir hukuku içinde hem 
kamu hem de özel hukukun birçok bilim dalını 
içine almaktadır. Şehri ilgilendiren, süjeleri şehirli 
halkı olan hukuki ilişkilerin kurulması, hukuka uygun 
yürütülmesi ve sonuçlandırılması hep şehir hukuku 
içinde kalmaktadır. Böyle bir şehirde hukuka 
aykırılıklar neredeyse yok denecek kadar azsa, 
haklar biliniyor ve usulüne uygun kullanılıyorsa, 
hepimizin arzu ettiği ve yaşamak istediği bir şehir 
örneği olur. İşte böyle huzurlu ve güvenli şehirlere 
“hukuk şehri” (ÖNDER, 2021, 88-89) kavramını 
kullanmıştık. Hukuk şehirleri doğal hukuk içinde 
düşünülen gerçekleşmesi zor denilen bir hayaldeki 
bir şehir değildir.  Yeter ki, şehirde herkes hakkının 
kapsamını ve sınırlarını bilsin, başkasının hakkına 
tecavüz etmesin. Coğrafi işaret kullanımı da 
şehrin ticari hayatında şehirle bütünleşmiş 
kolektif haklardan biridir. Bir şehrin ticari faaliyet 
alanları, üretilen ürün veya hizmetleri ile bunları 
gerçekleştirenlerin belirli özellikleri veya ticaret 
hukuku uygulamaları coğrafi işaretle bağ 
kurulmasını gerektirecektir.   

Ticaret hukuku ile fikri mülkiyet hukuku iç içe 
girmiş birbirleriyle sıkı ilişkisi olan bilim dallarıdır. 
Fikri mülkiyet hukuku da fikri haklar ve sınai haklar 
şeklinde iki kısımdan meydana gelmektedir. Fikri 
mülkiyet hukukunun sınai haklar kısmımda, ürün 

1 * SDÜ. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi, 

veya hizmetler ayırt edicilik ve yenilik çerçevesinde 
ticarileşerek hak sahiplerince müşterilere 
sunulmaktadır. Coğrafi işaret başta olmak üzere 
marka, patent, faydalı model, ticaret ünvanı, 
topografyalar, ıslahçı hakları gibi geniş konuları 
içermektedir. 

Ticarileşmiş ürün veya hizmetlerde, 
benzerlerinden ayırt etmek, bu ürün veya hizmeti 
üreteninin sınai hak sahibi olarak tescil yoluyla 
korunması, tekel niteliğinde bireysel bir hakkı 
gösterir. Bu husus, mülkiyet hakkının bir gereğidir. 
Bir marka sahibi markasıyla ayırt edilerek müşterisi 
tarafından tercih edilmektedir. Böylelikle tek bir 
ürün veya hizmet açısından sahibi ile arasında bir 
bağ kurulmaktadır. 

Ancak coğrafi işaret bakımından 
bireysellikten ziyade kollektif bir hak bulunmakta 
ve koruma (SULUK/KARASU/NAL, 2019, 345) 
sağlanmaktadır. Çünkü coğrafi işaret en kısa 
anlamıyla ürünün belli bir niteliğiyle bir yöreye 
aitliği gösterdiğinden, o yörede bulunan tüm 
kişilerin sahipliğini doğurmaktadır. İlgili yöreyi de 
kapsadığı alan olarak şehir olarak zikretmek de 
yanlış olmayacağından yazımızda hep yöreyi 
şehir olarak zikredeceğiz.  Dolayısıyla o şehirde o 
ürünün birlikte kullanımıyla tabiri caizse, o şehir 
coğrafi işaretle diğer şehirlerden ayırt edilir hale 
gelecektir. Bu yazımızda da ticari hayat içinde 
bir şehrin sahip olduğu veya olacağı coğrafi 
işaretlerin anlamı, fonksiyonları, şehre kattığı 

4dergi sablon.indd   28 15.12.2021   17:06



29

özellikleri ve önemi üzerinde durulacaktır.     

II. COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI VE KULLANIM 
ALANLARI

  Coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanununda markadan sonra 33-54 maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunun 34. 
maddesinde, “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 
özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, 
alan, bölge ve ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren 
işaret” olarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde Kanunun 
33. maddesinde, “Doğal ve beşeri unsurların 
bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, 
el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden 
Kanunda yer alan şartları taşıyanların tescil 
edilmeleri halinde coğrafi işaret korumasından 
faydalanacağı belirtilmektedir. Demek ki, belli 
bir yörenin iklimi, toprak yapısı, suyu, hayvan 
beslenmesi, bitki örtüsü gibi üstün nitelikleri 
(AYHAN/ÇAĞLAR/BURÇAK YILDIZ/İMİRLİOĞLU, 
2021, 119) ürünle özdeşleşmektedir. Bu özdeşleşme 
ile bu yörenin;

-Gıda,
-Tarım,
-Maden,
-El Sanatları ürünleri,
-Sanayi ürünleri diğer yörelerin ürünlerinden 

farklılaşarak öne çıkmaktadır. Ürünlerin belli 
yöreye aitliğine hem doğal hem de beşeri 
unsurlar etki etmektedir. Özellikle kalite ve özellik 
kazanmasında insan faktörünü (SULUK/KARASU/
NAL, 2019, 343) unutmamak gerekir. Malatya’nın 
kayısı, Isparta’nın gülü, Amasya’nın elması, Aydın’ın 
inciri, Finike’nin portakalı, Taşköprü’nün sarımsağı, 
Anamur’un muzu, Gemlik’in zeytini, Ezine’nin 
peyniri, Gaziantep’in baklavası, Kayseri’nin 
mantısı, Afyon’un kaymağı, Kahramanmaraş’ın 
tarhanası, Antakya künefesi, İnögöl’ün köftesi, 
Hereke’nin halısı gibi bir çok coğrafi işaretlerde 
hem yörenin iklimi, toprağı, bitki örtüsü hem 
de insanının el becerisi bir bütün halinde diğer 
şehirlerdeki ürünlerden farklılaşmakta ve bu 
şehirlere özgü hale gelmektedir. 

Burada belli bir yöre, hukuki anlamda bir köy 
olabileceği gibi, şehir, birden fazla şehri içine 
alan bölge veya daha da geniş olacak şekilde 
bir ülkeyi de kapsayabilir. Bir ülkeyi kapsayacak 
şekilde geniş olan coğrafi işarete, Türkiye için Türk 

defnesi, gül likörü, kayısı likörü örnek verilebilir. 
Ancak başvurusu yapılmış henüz tescil edilmeyen 
Türk lokumu ve kahvesini de bunlara eklemekte 
fayda vardır.

Coğrafi işaretin iki türü bulunmaktadır. 
Bunlardan biri menşe adı diğeri de, manreç 
işaretidir. Menşe adı, 6769 sayılı Kanunun 34/1/b 
de, “coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya 
istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm 
veya esas özellikleri bu coğrafi alana özgü doğal 
ve beşeri unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve 
diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları 
içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar 
menşe adıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Coğrafi 
işaretin bu türünde, ürünün tüm veya esas 
özellikleri belli bir yöreye özgü olması ve bu yörede 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümünün 
bu yörede gerçekleşmesi gerekmektedir. Mesela 
Malatya kayısısı Malatya’da toplanıp İstanbul 
da kurutulup pakentleniyorsa menşe adı şartını 
taşımayacaktır. Kayısının tüm işlemleri Malatya 
da gerçekleşecek ve ticarete konu edilecektir. 
Menşe adı şeklindeki coğrafi işaret, şehirlerin 
diğer şehirlerle rekabette, ürün pazarlamasında 
ve turizmde öne çıkarmaktadır. 

Mahreç işareti de aynı Kanunun 34/2/b de, 
“coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya 
ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü 
veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi 
alanı ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer 
işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi 
alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan 
adlar mahreç işaretidir.” Şeklinde tanımlanmıştır.  
Coğrafi işaretin bu türünde, ürünün belirgin 
bir özelliği bu yöre ile özdeşleşmesi ve üretimi, 
işlenmesi veya diğer işlemlerinden en az birinin 
bu yörede gerçekleşmesi gerekmektedir. Hereke 
halısı veya Isparta halısı, bir başka yörede de 
dokunabilir. 

Ancak mahreç işareti olarak tescil edildiği 
özellikleriyle dokunması gerekir ki, biz buna Hereke 
halısı veya Isparta halısı diyebilelim. Mahreç 
işareti şeklindeki coğrafi işaretler de bulundukları 
şehirleri en azından ad olarak göstermesiyle, 
kaynak bildirme fonksiyonu kaybolmamaktadır. 
Bulundukları şehirlerin dışında başka yerlerde en 
az bir özelliğini içerecek şekilde üretilebilirlerse 
de bu kaynak şehrin önemini azaltmayacaktır. 
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Gaziantep baklavası denildiğinde, aklımızda 
kalan Gaziantep olacaktır. 

Menşe adı ve mahreç işareti çeşitleriyle birlikte 
Türk Marka ve Patent Kurumu (Türk Patent) 
nezdinde Türk Patent verilerine göre, şu ana kadar 
941 tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır. Ayrıca 
başvurusu yapılmış ve tescil bekleyen coğrafi 
işaret sayısı da 729 dur. Tescili coğrafi işaretlerin 
son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir. 
Ancak yine de sayıların AB ülkelerindeki sayılara 
bakıldığında az olduğu görülmektedir. Tescilli 
coğrafi işaretlerin % 67.3 mahreç işaretinden % 
32,3’ü  de menşe adından oluşmaktadır. 

Tescilli coğrafi işaretlerin kullanım alanlarına 
bakıldığında 231 adedinin meyve sebzelere ilişkin, 
215 adedinin yemek ve çorbalara, 166 adedinin 
fırıncılık, pasta mamulleri ve tatlılara, 53 adedinin 
el sanatları ürünlerine, 38 adedinin çikolata 
ve şekerleme ürünleri şeklinde devam ettiği ve 
Kanunda belirtilen beş grup içinde yer aldığı 
görülmektedir. 

6769 sayılı Kanunun 35. maddesinde coğrafi 
işaret olarak tescil edilemeyecek adlara yer 
verilmiştir. Buna göre, tanıma girmeyen adlar, 
ürünün öz adı olmuş adlar, ürünün kaynağı 
konusunda halkı yanıltabilecek bitki türü ve 
hayvan ırkları, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı 
adlar, daha önce tescil edilmiş veya başvurusu 
yapılmış coğrafi işaretle tamamen veya kısmen  
eş sesli ve tüketiciyi yanıltabilecek adlar coğrafi 
işaret olarak tescile konu olmazlar. 

6769 sayılı Kanunda coğrafi işaretle birlikte 
geleneksel ürün adları da düzenlenmiştir. 
Geleneksel ürün adları da coğrafi işaret 
sayılmazlar. Kanunun 34/3 maddesine göre, 
menşe adı veya mahreç işareti kapsamına 
girmeyen ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 
geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı 
kanıtlanan, geleneksel üretim veya işleme 
yöntemi kullanılan veya geleneksel hammadde 
veya malzemeden üretilmiş olan ürünlere verilen 
addır. 

Türk Patent de tescilli Denizli Tandır Kebabı 
ve Ezo Gelin Çorbası örnek olarak verilebilir. 
Geleneksel ürün adına Kanunda sınai hak 

nitelemesi yapılmamıştır. Konumuz sadece 
coğrafi işaret olduğu için bu kadar belirtmekle 
yetiniyoruz. 

III. COĞRAFİ İŞARETİN FONKSİYONLARI

1. Ayırt Etme Fonksiyonu

Ayırt edicilik, aslında markada tekel hakkının 
bir gereği olarak, bir ürünü bir diğer üründen 
ayırt etmeye yarayan işaret olarak ifade edilir. 
Ürünü kim üretiyorsa, benzer ürünlerden ayırt 
edici işareti kullanan, o ürünün tek sahibine özel 
bir tekel hakkı vermektedir. Ayırt edicilik coğrafi 
işaretler bakımından da geçerli bir fonksiyondur. 
Ancak bu ayırt edicilik, markadaki gibi kişiye özel 
bir tekel hakkı şeklinde değil, menşe adında o 
yöredeki tüm üreticilere, mahreç işaretinde ise 
o yörenin usulüyle üretim yapan herkese birer 
kolektif koruma sağlamaktadır. Bu durumda, 
coğrafi işareti bulunan şehirde üretilen ürünle, 
coğrafi işareti bulunmayan ürün arasında bir 
kolektif ayırt edicilik meydana gelmektedir. 
Ayırt etme, coğrafi işaretli ürün ile coğrafi işareti 
bulunmayan ürün açısından birer tercih sebebi 
oluşturacaktır. Bir müşteri, şayet gelenekselliği 
ve yerelliği önemsiyorsa, ürünün kalitesine ve 
orjinalliğine bakıyorsa, bu tercih, coğrafi işaretin 
ayırt etme fonksiyonundandır. 

2. Kaynak Bildirme Fonksiyonu

Kaynak bildirme, ürünün kimin tarafından 
üretildiğini gösterme fonksiyonudur. Kimin ürünü 
sorusuna verilen cevap aslında ticaret unvanıdır. 
Ancak coğrafi işaret, belli bir yöreye aitliği 
gösterdiğinden, kimin ürünü sorusunun önüne 
geçerek, nerenin ürünü sorusunu sordurmaktadır. 
Birisi ile tanışırken memleket neresi diye 
sorulduktan sonra verilen cevaba göre “nesi 
meşhur” (SARIİPEK/ÇEVİK, 2020, 4907) veya “…
ile meşhur” şehir gibi konuşmalar yapılır. Halk 
dilinde coğrafi işaret tam olarak ifade edilemezse 
de aynı manayı veren “…filanıyla meşhur şehir” 
ifadesi hep kullanılır. Dolayısıyla coğrafi işarete 
sahip şehirler, kaynak fonksiyonu niteliğinden 
dolayıdır ki, tanınmış marka gibi bilinirler ve iç 
veya dış turizmin odağındadırlar. Aslında işletme 
biliminde şehir pazarlaması veya marka şehir 
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kavramlarıyla anlatılmak istenen de budur. Marka 
şehir kavramında şehrin kendisi sınai mülkiyet 
hukuku anlamında tescilli bir markayı ifade etmez. 
Şehirde bulunan tacirlerin markalarıyla şehri 
ticarette öne çıkarmaları ve markalı ürünleriyle 
ayırt edilmiş şehir olabileceği gibi, şehir hukuku 
açısından şehrin belli özelliklerinin diğer şehirlere 
göre üstünlükleriyle ayırt edici hale gelmesini 
ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. 

Ancak coğrafi işaret bakımından da marka 
şehir kavramının kullanılması da mümkündür. 
Kaynak bildirme fonksiyonu, şehrin coğrafi 
işaretli ürünleriyle özdeşleşmesi sonucu olarak, 
müşteri memnuniyetinden dolayı bulunduğu şehri 
cazibe merkezi haline getirecektir.   Türk Patent 
verilerine göre en fazla coğrafi işaret sahibi şehrin 
Gaziantep olması, bu şehri diğer şehirlere göre 
sadece coğrafi işaret bakımından bile marka 
şehir haline getirdiğinin bir örneğini oluşturur. 

3. Reklam Fonksiyonu

Reklam fonksiyonu, ürünün  alıcı ve tüketicilere 
ulaşabilmesi gerekli tanıtım faaliyetleri veya 
pazarlama stratejilerinin coğrafi işaret üzerinden 
gerçekleştirilmesidir. Bir diğer anlatımla 
piyasayı etkileme aracıdır. Reklam genellikle 
marka üzerinden yapılmaktadır. Ancak coğrafi 
işaret üzerinden yapılması sayesinde aslında 
ürünler tanıtılırken kaynağını oluşturan şehirler 
de tanıtılmış olmaktadır.  Ticari hayatımız da 
reklam marka üzerinden yapılırken hem markalı 
olması hem de coğrafi işaretli olması müşteriler 
bakımından çifte tercih sebebi olabilmektedir. 

4. Kaliteyi Garanti Fonksiyonu

Kaliteyi garanti fonksiyonu, müşterinin 
beğendiği ve tercih ettiği bir ürünün bir defa 
değil de sürekli belli bir standart ve kalitede 
sunulmasını ifade eder.  Coğrafi işaret taşıyan 
ürün bakımından bu husus, belirgin özelliği veya 
niteliğiyle belli bir yöreye aitliğinin özdeşleşmesinin 
her üretimde korunduğunun bir göstergesidir. 
Bu ürün şu şehrin şu özelliğini yansıtır bu daima 
böyledir diyebiliyorsak, coğrafi işaretli üründe 

kaliteyi garanti fonksiyonu varlığını korumaktadır. 
Çünkü aynı coğrafi işaretli ürünü markası farklı 
bile olsa her defasında kullanarak denediğinde o 
yöreye ait olan özelliğinin korunduğunu gördüğü 
sürece, bu fonksiyon varlığını sürdürecektir. 

Kaliteyi garanti fonksiyonu açısından 
6769 sayılı Kanunun 49. maddesinde kullanım 
denetimi düzenlenmiştir. Coğrafi işaret tescil 
başvurusunda bir denetim merci oluşturarak 
listesi sunulmakta ve bu listenin yeterliliğini de 
Türk Patent incelemektedir. Dolayısıyla yılda 
en az bir defa coğrafi işaret şartlarına uygun 
üretim yapılıp yapılmadığı denetlenmektedir. 
Bu da kaliteyi garanti fonksiyonun bir gereğidir. 
Ayrıca Kanun dışında genel anlamda Tarım ve 
Orman Bakanlığının Türk Gıda Koteksine uygunluk 
denetimi de vardır ki, bu konumuz harici olduğu 
için üzerinde durulmamıştır. 

5. Ekonomik Fonksiyonu

Sınai hakların nihai amacı, sınai hakka konu 
ürünleri ticarileştirmektir. Dünya ticaretinde 
coğrafi işaretli ürün pazarı yaklaşık 200 milyar 
dolar, AB ülkelerinde ise 55 milyar avrodur. AB 
ülkeleri bakımından söz konusu tutarın yaklaşık 
% 15’lik kısmı coğrafi işaretli ürünlerin ihracat 
gelirlerinden oluşmaktadır (YALÇIN, 2019, 33). 
Coğrafi işaret, yerel üretime desteğin bir parçasını 
oluşturması ve geleneksel bilgi ve kültürel 
değerlerin korunmasıyla turizmin de bir parçasını 
(KIZILTEPE, 2017, 14) oluşturmaktadır. Turizm demek 
hem coğrafi işaretli şehrin tanıtımı demek hem de 
yerel ticaretle ekonominin gelişimi demektir. 

Yerel kalkınma, yerel ticaretin coğrafi 
işaretli ürünlerle yapılmasıyla sağlamaktadır. 
Ancak ürünlerin ticarileşmesinde tek başına 
coğrafi işaret yeterli olmayacaktır. Coğrafi 
işaretli ürünlerin aynı zamanda markalı olması 
ekonomik anlamda değer artışı yaratacaktır. 
Burada coğrafi işaretin aynı zamanda marka 
olarak kullanılması ise mümkün değildir. 6769 
sayılı Kanunun 5/1-j maddesi uyarınca tescilde 
mutlak ret nedeni olarak gösterilmiştir. Çünkü 
kolektif hakkın, markaya dönüşmesine izin verilirse 
sahibine tekel niteliğinde hak vereceğinden 
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yöredeki diğer kişilerin kullanamaması gibi bir 
sonuç doğuracaktır bu da coğrafi işaretin anlamı 
ile bağdaşmayacaktır.

Coğrafi işaretin ekonomik boyutu içinde, 
şehirlerin “yavaş şehir” “yavaş turizm” olarak 
adlandırılan alternatif bir şehir hareketini de 
unutmamak gerekir. 

Yavaş şehir, tabiatına, gelenek ve 
göreneklerine sahip çıkarak şehir halklarının 
birbirleriyle sosyalleşebileceği aynı zamanda 
teknolojik gelişmelere de ayak uydurabileceği ve 
şehir ruhunun yaşatılmaya çalışıldığı bir anlayış 
birliğidir (cittaslowturkiye.org), (YALÇIN, 2019,30). 
Her ne kadar üyelik şartlarında elli bin nüfus 
sınırı gösterilmişse de anlayış olarak her şeyi yerli 
yerince korumak, geliştirmek, yereli kalkındırmak, 
tarihi ve kültürü korumak olarak bakılırsa daha 
büyük şehirler içinde bu kavramı kullanmanın bir 
sakıncası olmayacaktır. Coğrafi işaret, tam bir 
yavaş şehir veya yavaş turizm sebebi oluşturduğu 
açıktır.  

IV. COĞRAFİ İŞARET SAHİPLİĞİ VE TESCİLİ

Coğrafi işarette tescil zorunluluğu olmasa 
da 6769 sayılı Kanunun sağladığı haklardan 
yararlanabilmek için tescilli olması gerekmektedir. 
Kanunun 36. maddesinde kimlerin tescil başvurusu 
yapabileceği gösterilmiştir. Buna göre, 

-Üretici grupları, 

-Coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

-Ürünle ilgili kamu yararına çalışan veya 
üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili 
dernekler, vakıflar ve kooperatifler,

-Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat 
etmek şartıyla ilgili üretici coğrafi işaretin tescilini 
Türk Patent’den isteme hakkı verilmiştir. 

Başvuru sahiplerinin niteliklerine bakıldığında 
coğrafi işaretin kolektif bir hak olduğu rahatlıkla 
anlaşılacaktır. Coğrafi işaret, sahiplerine 
tescilliyse haklar sağlamaktadır. Tescilli coğrafi 
işaret sayıları ve tescil geçmişine bakıldığında 

ülkemizde bu noktada bir geç kalmışlığın 
ve yeterince benimsenmemenin olduğunu 
görmekteyiz. Özellikle tescilde ülkesellik ilkesi 
geçerli olduğundan biz Türklere aittir dediğimiz 
birçok ürünün başka ülkelerin şehirleri tarafından 
tescil edilmiş olduğunu görmekteyiz. Gerek 
ülke içi gerekse yurt dışı tesciller bakımından bu 
ihmalin sebeplerine bakıldığında kanaatimce 
tescilli ticarileşmenin öneminin yeterince 
anlaşılamaması, yerelliğe bağlı tedarik zinciri 
zorluklarının bulunması (GÜNEŞ/ARTIK, 2021, 111) 
ve kolektif bir hak olmasının verdiği rahatlık ve 
benzeri sebeplerdir. 

Özellikle coğrafi işaret tescil edildiğinde 
şehirdeki tüm üreticiler bu işareti 
kullanabileceğinden, birileri tescil ettirsin ben de 
kullanayım anlayışı hakim olmaktadır. Tabiri caizse 
cenaze namazını, birileri kıldığında diğerlerinin 
üzerinden de bu farzın kalkması gibi, birileri 
külfetini çeksin ben de nimetinden yararlanayım 
anlayışı, bizi coğrafi işaretli ürün ticaretinde 
geri kalmamıza yol açmaktadır.  AB tescilli 
coğrafi işaret sayımız Antep baklavası, Aydın 
inciri, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Aydın 
kestanesi gibi çok az sayıdadır. Yirmiden fazla 
da tescil başvurusu bulunmakla birlikte bunlar 
son zamanlardaki başvurulardır. Dolayısıyla işin 
ciddiyeti yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Bu 
durum da aslında önemli bir gelişmedir. Coğrafi 
işaretin bireysel bir sahibi olmaması, ilgili yörede 
tescilli coğrafi işareti herkesin kullanabilmesi, 
sahipsiz olduğu şeklinde asla anlaşılmamalıdır. 

Coğrafi işaret tescil başvurusu sahipleri 
bakımından Türk Patent verilerine bakıldığında, 
299 adet tescil edilen başvurunun Ticaret ve 
Sanayi Odalarına, 291 adedinin ise Belediyelere 
ait olduğu görülecektir. Kanunda yer alan başvuru 
sahipleri arasında bir ayrım yoktur ve hepsi de eşit 
haklara sahiptirler. Ancak şehir hukuku açısından 
belediyelerin ve ticaret ve sanayi odalarının bu 
konuda ne kadar işlevleri bulunduğunun da bir 
göstergesidir. 

Ekonomik kalkınma sadece merkezi idareye 
yükletilen bir görev değildir. Kamu veya özel her 
kurum veya kuruluşun kendi mevzuatında açıkça 
yazmasa da 6769 sayılı Kanun bu görevi verdiğine 
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göre, maliyetli bir iş olan tescil işlemlerinden 
çekinmemek, üyelerinin haklarını savunmak veya 
şehir halkının refahı için vakit geçirmeksizin bu tür 
görevlerin de yerine getirilmesi gerekmektedir.

Coğrafi işaret tescilinde ülkesellik ilkesi geçerli 
olduğundan, Türkiye için Türk Patent’e, diğer ülkeler 
bakımından da ikili veya çok taraflı anlaşmalara 
göre ya da anlaşma yoksa ilgili ülkenin tescil 
kurumuna başvuru yapılıp tescil ettirilerek ilgili 
ülkelerde de kullanım hakkı sağlanmalıdır. 

Tescil başvurunda, başvuru sahibi haklarını 
taşımak şartıyla tescil edilmek istenen ürünün 
coğrafi işaret alınabilecek ürün gruplarından 
birine girdiğine ilişkin bilgi ve belgelerin, ürün 
veya üretim usulü özelliklerinin, coğrafi sınırlarının 
ve yöreyle bağlantısına ilişkin bilgi ve belgelerin, 
tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgelerin, 
denetim biçimi ayrıntılarının ve coğrafi işaretin 
kullanımı biçiminin de eklenmesi gerekmektedir. 
Başvuru, Kanunda yer alan şartlar açısından şekli 
ve esas bakımından incelenir. Eksiklikler varsa 
giderilmesi istenir. Eksiklik yok ve Kanuni şartları 
taşıdığı anlaşılırsa, Bültende yayımlanır. Üçüncü 
kişiler yayım tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurum 
nezdinde itirazda bulunabilirler. İtiraz reddedilir 
veya 3 ay içinde itiraz yapılmazsa başvuru tescil 
edilir ve Bültende yayımlanır. 

Burada coğrafi işaret gerektiren ürünleri 
bulunan şehirlerin bu ürünlerini tescilli coğrafi işaret 
olarak kullanmasının, o şehre birçok yönlerden 
avantaj sağladığını, şehir turizminin geliştiğini ve 
bunun da yerel ekonomik kalkınmaya yol açtığını 
belirtmiştik. Dolayısıyla şayet tescil başvurusu 
yapan şehirlere, diğer şehirlerden de coğrafi 
işaretin kendilerine ait olduğu veya kendilerinin de 
hak sahibi oldukları yolunda itirazların yapılması 
mümkündür. 

Çünkü şehir rekabetinde bunları normal 
karşılamak gerekir. Dolayısıyla Türk Patent, 
ürünün  o şehre aidiyeti ve belirgin niteliklerini 
çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bu 
da hemen olacak bir şey olmadığı için tescil 
başvurusu yapılmış incelemesi devam eden 729 
adet başvurunun bulunması da bunu doğrular 
niteliktedir.  

V.  SONUÇ

Sınai haklardan biri olan coğrafi işaret, ürünlerin 
belirli nitelikleriyle belli bir yöreyle özdeşleşmesinin 
bir sonucunda ortaya çıkmıştır. Her ne kadar belli 
bir yöre kavramının sınırı en dar alandan en geniş 
anlamda ülke sınırlarına kadar uzansa da ağırlıklı 
olarak toplu yaşanılan şehirleri içine almaktadır. 
Coğrafi işaretli ürünleri bulunan şehirlerin, diğer 
şehirlere göre, tanındıkları, tercih edildikleri, turizm 
merkezi haline geldikleri aşikardır. 

Sınai haklar, ürünlerin ticarileşmesi araçlarıdır. 
Öyle ki, insanlar tercihlerini, sınai haklara göre 
belirlemektedirler. Coğrafi işaret, diğer sınai 
haklardan farklı olarak bireysel değil, kolektif 
bir haktır.  Kolektif hak olarak coğrafi işareti, 
menşe adı olarak sadece o şehirdeki üreticilerin 
tamamı, mahreç işareti ise, aynı yerde veya başka 
yerde de olsa en az bir özelliğine göre herkes 
üretebilmektedir. Böylelikle de tescili yapılan ürün 
o yerle özdeşleşerek tanınır hale geliyorsa bunda 
herkesin payı olduğu ve marka şehirler kervanına 
coğrafi işaretli ürünleriyle katılmış olmaktadırlar. 
En fazla coğrafi işareti bulunan Gaziantep şehrini 
bu anlamda örnek göstermek mümkündür. 

Coğrafi işaret, ürünlerde, belli yöreyle 
özdeşleşmesi anlamında hem ayırt edicilik 
kazanmakta hem de kaynak bildirmektedir. Tescil 
edildiği şekliyle özelliklerinin muhafaza edilmesi 
ve  kamu veya özel farketmeksizin başvurucun 
belirlediği ve Türk Patent’in onayladığı denetim 
merciinin uygunluk denetimlerinin de yapılması, 
coğrafi işaretli ürünün kalitesinin  garantisini 
oluşturmaktadır. Kolektif bir hak olmasından 
kaynaklı olarak sahibi üretici olan herkes olunca, 
en azından tescili yaptıran başvuru sahipleri 
reklam fonksiyonunu da ihmal etmemelidir. 
Markalı ürün sahibi marka reklamı yaparken 
coğrafi işaret reklamını da esirgememelidir. 
Kendisine fayda sağlarken, yöresindeki diğer 
üreticilere de fayda sağlaması anlamlı olacaktır. 
Nimetler paylaşılırken külfetlerde paylaşılırsa 
bütüncül amaç gerçekleşir. 

Coğrafi işaretin asıl fonksiyonu ticarileştirilmesi 
anlamındaki o şehrin kalkınması önemli katkısıdır. 
İnsanlar ihtiyaçlarını gidermede, organik ürünlere 
ve yöresel ürünlere öncelik vermekte ve yerinde 
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görmek istemektedirler.  Bu da coğrafi işaretli 
ürünlerin turizm hareketleriyle yerinde görülmesi 
ve tercih edilmesine yol açmaktadır. 

Ekonomik kalkınma sadece merkezi idareye 
yükletilen bir görev değildir. Kamu veya özel her 
kurum veya kuruluşun kendi mevzuatında açıkça 
yazmasa da 6769 sayılı Kanun bu görevi verdiğine 
göre, daha birçok coğrafi işaret tescili yapılacak 
ürünlerin bulunduğunu hatırlayarak maliyetli bir iş 
bile olsa tescil işlemlerinden çekinmemek gerekir.  
Tescil edilmiş coğrafi işaretlere yönelik tecavüzler 
yapılırsa hukuki yollara başvurulmaktan 
çekinilmemesi ve sahiplenilmesi gerekmektedir. 

Coğrafi işaret, şehrin ayırt ediciliğinin en 
belirgin özelliği olarak, şehirde herkese hak 
verdiği kadar herkese de görevler yükleyen 
ve kullanılması halinde diğer sınai haklarla 
birlikte şehir kalkınmasının bir anahtarı olduğu 
unutulmamalıdır. 
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TÜRKiYE’DE BULUNAN YABANCILARLA iLGiLi
KAVRAM KARGAŞASI

Doç. Dr. SÜLEYMAN DOST*

1Giriş

Şehirler kalabalık insan gruplarına ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu gruplar içerisinde vatandaşlarla 
beraber yabancılar da bulunmaktadır. Vatandaş-
lar, Anayasal ve yasal çerçevede çizilmiş eşit hak 
ve yetkilere sahiptir. Ancak bir ülkede bulunan ve o 
ülkenin vatandaşı olmayan yabancılar, çeşitli ka-
tegoriler altında farklı adlarla farklı statülerle bu-
lunmaktadır. Bu adlandırma ve kategoriler çoğu 
zaman kavram kargaşası doğurmaktadır. İşbu 
makalede ülkemizde bulunan yabancıların tabi 
olduğu mevzuat çerçevesinde statüleri ve sahip 
olduğu hak ve yükümlülükleri ele alınacaktır.   

Bir devletin vatandaşı olmak, kişiye belirli hak 
ve yükümlülükleri getirdiği gibi, başka bir devletin 
ülkesinde yabancı olarak bulunmak da, o ülkede 
belirli haklardan yararlanmak ve belirli yüküm-
lülükleri yerine getirmek anlamına gelmektedir. 
Bu kapsamda, yabancı kişinin vatandaşı olduğu 
ülkeden hangi sebeplerle ve ne şekilde çıktığı ile 
bulunduğu yabancı ülkeye hangi yollarla ve hangi 
statü ile girdiğine ilişkin tespitlerin yapılması gere-
kir. Bu durum, yabancı kişinin bulunduğu ülkede, 
hangi hak ve yükümlülüklere sahip olacağının tes-
pitinde büyük önem taşımaktadır2.

1 SDÜ. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
2 Tokcan, Işıl, “Mülteci Hukukunda Uluslararası Koruma”, Türk Mülteci 
Hukuku ve Uygulamadaki Gelişmeler, İstanbul Barosu Yayınları, Şu-
bat 2004, s. 57.

Milletlerarası Hukuk Enstitüsü, 1892 tarihinde 
Cenevre’de yaptığı toplantıda “yabancı” kavra-
mını, “bir devletin ülkesinde bulunan ve o devletin 
vatandaşlığını henüz iddiaya hakkı olmayan kim-
se” olarak tanımlamıştır. Hem 6458 sayılı Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) hem 
de 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK), 
yabancıyı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatan-
daşlık bağı bulunmayan kişi” olarak tarif etmiştir. 
Bu tanımlardan yola çıkıldığında, ülkemizde ya-
sal veya yasadışı olarak bulunan, başka bir devlet 
ile vatandaşlık bağı olan ve olmayan herkes ya-
bancıdır. Bu kapsamda, başka devletlerin vatan-
daşları, mülteciler, göçmenler ve vatansız kişilerin 
tümü yabancı olarak kabul edilmektedir.

Burada önemle belirtilmelidir ki, ülkemizde bu-
lunan yabancıların hukuki statülerinin adlandırıl-
ması ile ilgili olarak (özellikle sığınmacı, göçmen 
ve mülteci kavramları) ciddi bir kavram kargaşa-
sı bulunmaktadır. Bunun birkaç sebebi vardır: İlki, 
2014’te yürürlükten kaldırılan 1994 Yönetmeliği3, 
Avrupa’dan gelen yabancıları “mülteci”, Avrupa 
dışından gelenleri ise “sığınmacı” olarak adlandı-
rılmıştı. İkincisi, göç konusunda yapılan bazı ulus-
lararası anlaşmalarda kullanılan terimlerin Türk 

3 Yönetmeliğin tam adı: Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülk-
eye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit 
Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Ya-
bancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik.
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mevzuatında farklı içerikte düzenlenmiş bulun-
masıdır. Mesela BM Anlaşmalarındaki “göçmen” 
kavramı ile Türk Hukukundaki “göçmen” kavra-
mı birbirinden farklı anlamlar ifade etmekte-
dir. Üçüncüsü ise medyanın, göçmen kavramını 
bilinçsiz olarak, Türkiye’ye yasadışı yollardan gir-
meye çalışan herkes için kullanmasıdır.

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan yabancılar, 
tabi olduğu mevzuata göre tasnif edilmiş, özet 
bir şekilde sahip oldukları hak ve yükümlülüklere 
değinilmiştir. Mümkün olduğunca teorik tartış-
malara girilmemiş, sadece kavram kargaşası olan 
yerlerde konuya açıklık getirilmiştir. Ülkemizde 
yabancılarla ilgili temel düzenleme Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu4 (YUKK) dur. Bu Ka-
nunun dışında yabancılarla ilgili hüküm içeren çok 
sayıda düzenleme bulunmaktadır. Aşağıda bu 
düzenlemelere yeri geldikçe değinilecektir. İlgili 
mevzuat bağlamında Türkiye’de bulunan yaban-
cıları on iki kategoriye ayırmak mümkündür.

1-Vize ile Türkiye’de bulunan yabancılar

Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancı-
lar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulunduk-
ları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da 
belirten vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafi-
yetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz sek-
sen günde doksan günü geçemez (YUKK, m.11/1).

Vize başvurularının değerlendirmeye alınabil-
mesi için, başvuruların usulüne uygun olarak ya-
pılması gerekir. Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak 
hak sağlamaz. Vizeler, konsolosluklarca, istisnai 
durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu vali-
liklerce verilir. Konsolosluklara yapılan başvurular 
doksan gün içinde sonuçlandırılır (YUKK, m.11/2-4).

Vize, Türkiye’ye turistik veya resmi ziyaret, iş 
görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, 
fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal 
etkinlik, arkeolojik kazı, araştırma, film veya bel-
gesel çekimi, tedavi, refakat, aile birleşimi, in-
sani yardım, taşımacılık gibi genellikle kısa süreli 
(doksan güne kadar) amaçlarla gelmek isteyen 
yabancılara verilir. Ayrıca Türkiye’ye herhangi bir 
sınır kapısından girerek belirlenen süre içinde Tür-
kiye’den geçiş yapmak isteyen yabancılara verile-

4 4.4.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu.

cek transit vize de bulunmaktadır.  Aşağıda belir-
tileceği gibi vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı 
süreden ya da doksan günden fazla kalacak ya-
bancılar, Türkiye’de yasal olarak bulunmaya im-
kân verecek olan ikamet veya çalışma izni gibi 
izin/vize almak zorundadır. Mesela, eğitim, uzun 
süreli tedavi, çalışma, resmi görev gibi amaçlarla 
Türkiye’ye gelecek olanlar bu gruptan sayılabilir. 

2-Vizeden muaf olan yabancılar (YUKK, m.12)

Türk hukukunda bazı yabancılar, Türkiye’ye gi-
rişte vize şartından muaf tutulmuştur. Bu muafi-
yet, ya uluslararası bir anlaşmadan veya iç hukuk 
mevzuattan kaynaklanmaktadır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu an-
laşmalarla ya da Cumhurbaşkanı kararıyla vize-
den muaf tutulan ülkelerin vatandaşları vizeden 
muaftır. Bugün itibariyle Türkiye’nin anlaşmalarla 
veya Cumhurbaşkanı kararı ile vize muafiyeti ta-
nıdığı, doksan ülke bulunmaktadır5. Bu yabancı-
lar, anlaşmada veya Kararnamede belirtilen süre 
kadar (genellikle, doksan, atmış, otuz ve yirmibir 
gün), vize almadan Türkiye’de bulunabilirler.   

b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, 
geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar vize 
şartından muaf tutulmuştur. Aşağıda bu konu 
biraz daha ayrıntılı ele alınacaktır.

c) Pasaport Kanunu6 gereğince verilmiş ve ge-
çerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus dam-
galı pasaport sahipleri de vizeden muaftır (m.18). 
Herhangi bir ülke vatandaşlığı olmayan veya va-
tandaşlık durumu muntazam bulunmaması se-
bebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen 
vatansız görülen kimselere Bakanlığın alacağı 
kararla “yabancılara mahsus” damgasını taşıyan 
bir pasaport verilir. Bu pasaport söz konusu kişi-
ye, Türk vatandaşlığını kazanma manası ve hakkı 
vermez. Türkiye’ye yalnız bir giriş veya Türkiye’den 
yalnız bir çıkış için kullanılan bu pasaportlar, veril-
diği tarihten itibaren bir ay içinde kullanılmadığı 
takdirde yenilenmesi gerekir (Pasaport K., m.18). 
İşte bu pasaport ile bazı yabancıların Türkiye’de 
bulunması mümkündür. 

5 Güncel sayı ve liste için bakınız: https://www.goc.gov.tr/turki-
yenin-vize-uygulamadigi-ulkeler (Erişim tarihi: 14.11.2021).
6  15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu.
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d) Türk Vatandaşlığı Kanunu7 (28 inci maddesi) 
kapsamında olduğu anlaşılanlar da vizeden muaf 
tutulmuştur. Bunlar mavi kart sahibi olan kişilerdir. 
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni al-
mak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 
üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, Kanunda 
belirtilen istisnalar dışında, Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam 
ederler. Bu kişiler, vize şartı, ikamet ve çalışma iz-
ninden muaf tutulmuş olup, Türkiye’de süresiz ola-
rak kalma hakkına sahiptir.  

3-İkamet izni ile Türkiye’de bulunan 
yabancılar (YUKK, m.19)

Yasal olarak Türkiye’de bulunma hakkına sahip 
bir diğer kategori de ikamet izni sahibi yabancılar-
dır. “Vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden 
ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların 
ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay 
içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini 
kaybeder” (YUKK, m.19). Görüldüğü gibi bu kate-
gorideki yabancılar, eğitim, resmi görev, uzun süreli 
tedavi gibi sebeplerle Türkiye’de genellikle uzun süre 
kalacak olan yabancılardır. Bu yabancılar ikamet 
izni almak zorundadırlar. İkamet izni kural olarak 
yabancıya çalışma hakkı vermez.

Şartları, süresi ve sağladığı haklar bakımından 
ikamet izni çeşitleri şunlardır: a) Kısa dönem ika-
met izni b) Aile ikamet izni c) Öğrenci ikamet izni, 
ç) Uzun dönem ikamet izni d) İnsani ikamet izni e) 
İnsan ticareti mağduru ikamet izni (YUKK, m.30).

4-İkamet izninden muaf olan yabancılar 
(YUKK, m.20) 

Vizede olduğu gibi, yabancılar bazı hallerde 
ikamet izninden muaf tutulurlar. Bu yabancıları şu 
şekilde saymak mümkündür: 

a) “Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden 
muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize mua-
fiyeti süresince” Türkiye’de ikamet izni olmaksızın 
yasal olarak bulunabilir.

b) Vatansız kişi kimlik belgesi sahibi olanlar. Bu 
kişiler, “kamu düzeni veya kamu güvenliği açısın-
dan ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı 
edilmezler. Bu kişiler Uluslararası İşgücü Kanunu 
kapsamında Türkiye’de çalışabilir, Bakanlığın uy-

7  29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu.

gun görmesi halinde bu kişilere yabancılara mah-
sus pasaport verilebilir” (YUKK, m.51). 

c) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk 
memurları. Bu kişiler görev süreleri boyunca Türki-
ye’de yasal olarak bulunma hakkına sahip yaban-
cılardır. Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk 
memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca 
bildirilenler de Türkiye’de kalma hakkına sahiptir. 
Yine bu bağlamda uluslararası kuruluşların Türki-
ye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri an-
laşmalarla belirlenmiş olanlar da Türkiye’de yasal 
olarak bulunan yabancılar arasındadır. 

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaş-
malarla ikamet izninden muaf tutulanlar. 

e) Mavi Kartlılar (TVK, m.28) da ikamet izninden 
muaftır.  Yukarıda vizeden muaf olanlar başlığın-
da belirtildiği gibi, doğumla Türk vatandaşı olup 
da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığı-
nı kaybedenler (ve üçüncü dereceye kadar olan 
altsoyları), vize şartı, ikamet ve çalışma izninden 
muaf tutulmuş olup, Türkiye’de süresiz olarak kal-
ma hakkına sahiptir.   

f) Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik 
belgesi olanlarla (YUKK, m.76/1) uluslararası ko-
ruma statüsü (mülteci, şartlı mülteci ve ikincil ko-
ruma) sahibi kimlik belgesi olanlar (YUKK, m.83/1), 
ikamet izninden muaf olup Türkiye’de yasal olarak 
bulunma hakkına sahiptir. Bu konu aşağıda ayrıca 
ele alınacaktır.

5-Çalışma izni ile Türkiye’de bulunan 
yabancılar

Türkiye’de yasal olarak bulunma hakkına sahip 
önemli bir grup da çalışma izni olanlardır. Yaban-
cıların Türkiye’deki çalışma şart ve usulleri esas iti-
bariyle Uluslararası İşgücü Kanunu8 (UİK) tarafın-
dan düzenlenmiştir. “Bu Kanuna tabi yabancıların 
çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya 
çalıştırılmaları yasaktır” (UİK, m.7/2).

UİK’e göre verilen çalışma izni veya çalışma izni 
muafiyeti, ikamet izni yerine geçer. Ancak, (mül-
teci ya da ikincil koruma statüsü dışında) yaban-
cının herhangi bir nedenle ikamet izni olması ya-
bancıya çalışma hakkı vermez (UİK, m.12/1)

8  2016 tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu.
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UİK, Turkuaz kart sahiplerinin de vize veya ika-
met izninden muaf olacağını düzenlemiştir. Tur-
kuaz Kart, yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma 
hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla 
yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı ve-
ren belgedir (UİK, m.3/ğ). 

Bu konu aşağıda ayrı bir başlık altında ele 
alınacaktır.

6-Çalışma izninden muaf olan yabancılar

UİK, sayılan bazı yabancıları çalışma izninden 
muaf tutmuştur. UİK’e göre, diğer kanunlarda ya 
da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde, çalış-
ma izni almadan çalışabileceği belirtilen yaban-
cılar, bu Kanuna göre çalışma izni almadan ça-
lışabilir veya çalıştırılabilirler. Ayrıca doğumla Türk 
vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk 
vatandaşlığından ayrılan kişilerin (mavi kartlılar) 
çalışma hakları saklı tutulmuştur (UİK, m.6).

UİK’e göre, çalışma izni muafiyeti kapsamında 
olan yabancılar, çalışma izni muafiyeti (için belge) 
almak kaydıyla çalışabilir. Bu kapsamda çalışma 
izni muafiyeti için başvurmaları gerekmektedir. 
Bu kişiler, başvuruları yurt içinde doğrudan Ba-
kanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı oldu-
ğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye 
Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da başkonsolos-
luklarına yapılır. Yurt dışında yapılan bu başvurular 
Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkon-
solosluklarınca Bakanlığa iletilir. Çalışma izni mu-
afiyeti başvuruları yetkili aracı kurum tarafından 
da yapılabilir. Başvurusu olumlu değerlendirilen 
yabancılara Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti 
düzenlenir (UİK, m.13/1-5). 

UİK’e göre çalışma izni muafiyetiyle geçirilen sü-
reler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni sürelerinin 
hesabında dikkate alınmaz. Ayrıca 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin 
Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi 
ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı 
ile Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri yüz seksen 
gün içinde doksan günü geçmeyen sınır ötesi 
hizmet sunucusu, çalışma izni muafiyeti kapsamın-
da değerlendirilir (UİK, m.13/6-7)

7.Uluslararası koruma altındaki yabancılar

Sayıları az olsa da Türkiye’de yasal olarak bu-
lunan bir kategori de uluslararası koruma altında 
bulunan yabancılardır. Uluslararası koruma ile ilgili 
ve önemli temel düzenleme 1951 Tarihli Birleşmiş 
Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Ce-
nevre Sözleşmesi9 ve 1967 Ek Protokolü’dür. Ancak 
Sözleşme, sadece tek bir mülteci statüsü öngör-
müş ve bu kişilere uluslararası koruma sağlana-
cağı belirtilmiştir. Oysa mültecilik olaylarının mey-
dana geliş sebepleri, şekli ve sonuçları çoğunlukla 
birbirinden farklı olmaktadır10. Sözleşme’de mül-
teci tanımı yapılmış olsa da bu kriterleri sağla-
yan kişilere tanınacak statü, bulundukları devlet 
bağlamında değerlendirilerek sağlanacaktır11. Bu 
kapsamda pek çok devlet mültecilik ile ilgili iç hu-
kukunda düzenlemeler yapmıştır. Ülkemizde de bu 
konuda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanu-
nu (YUKK) çıkarılmıştır. Ancak YUKK, Sözleşmeden 
farklı şekilde uluslararası koruma sahibi olan kişi-
leri üç grup olarak saymıştır. Bunlar mülteci, şartlı 
mülteci ve ikincil koruma sahibi olanlardır. 

7.1.Mülteciler

YUKK’ta mülteci12 şu şekilde tanımlanmıştır: 
Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar 
nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlana-
mayan ya da söz konusu korku nedeniyle yarar-
lanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışın-
da bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 

9  Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi, 28 Tem-
muz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 22 Nisan 1954 tarihin-
de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşme’yi 29 Ağustos 1961 tarih ve 
359 sayılı Kanun’la, çekince koyarak onaylamıştır. Bozkurt, Enver – 
Kütükçü, M. Akif – Poyraz, Yasin, Devletler Hukuku, Yetkin Yayınları, 8. 
Baskı, Ankara, 2015, s. 169.
10  Bu nedenle hem doktrinde hem de uygulamada, mültecilik 
tanımına uymayan haller için “düzensiz mülteci” (irregular refugee) 
ifadesini de kullanmaktadır. Bett, Alexander, Towards “Soft Law” 
Framework for the Protection of Vulnarable Irregular Migrants”, In-
ternational Journal of Refugee Law, Oxford University Press, Vol:22, 
No:2, 2010, s.209-236.
11  Goodwin-Gill, Guy S. – McAdam, Jane, The Refugee in Interna-
tional Law, Oxford University Press, New York, 2011, s.16.
12  Doktrinde yapılan mülteci tanımları için bakınız: Odman, Musta-
fa Tevfik, Mülteci Hukuku, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara, 1995, s. 188.
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korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız ki-
şiye, statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci 
statüsü verilir (YUKK, m.61). Bu kapsamda mülte-
ciler ikamet izninden muaf olup Türkiye’de yasal 
olarak bulunabilirler. 

YUKK’ta öngörülen bu mülteci tanımı, 1951 Ta-
rihli Cenevre Sözleşmesi’nin 1.maddesinin 2.fıkrası 
ile neredeyse aynıdır. Aslında Sözleşme, coğrafi 
ve tarih bakımından iki kısıt öngörmüştür. Bunlar, 
1951’den önce meydana gelen olaylar ve Avrupa 
dışında meydana gelen olaylar şeklindeydi. Söz-
leşme, taraf devletlere bu iki konuda çekince koy-
ma yetkisi vermişti. Türkiye Sözleşme’yi her iki kısıt-
la birlikte onaylamıştı. Ancak 1967 yılında yapılan 
1951 Sözleşmesine yapılan Ek Protokol ile tarih kısıtı 
kaldırıldı. Ancak Türkiye coğrafi kısıtı kaldırmamış-
tır. Bu nedenle “Avrupa ülkelerinde meydana ge-
len olaylar nedeniyle” ülkemize gelenler mülteci 
olarak kabul edilmektedir. Avrupa dışında mey-
dana gelen olaylar nedeniyle ülkemize gelen-
ler konusunda ise coğrafi kısıt kaldırılmadığı için 
mülteci kabul edilmemektedir. Bu kişiler YUKK’ta 
(bir sonraki başlıkta ele alınan) “şartlı mülteci” 
kategorisinde değerlendirilmiştir. 2014 yılında yü-
rürlükten kaldırılan 1994 Yönetmeliği “Avrupa ül-
keleri dışında meydana gelen olaylar nedeniyle” 
ülkemize gelen bu kişileri, mültecilerden ayırmak 
için “sığınmacı” olarak adlandırmıştı. Ancak bu 
adlandırma giriş kısmında belirtildiği gibi kavram 
kargaşasına yol açmıştır. Aslında Yönetmelik, hem 
“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 
nedeniyle” ülkemize gelenleri hem de uluslarara-
sı koruma başvurusu yapanları “sığınmacı” olarak 
tanımlamıştı. YUKK ile bu kavram kargaşası bir 
nebze giderilmiş oldu. Şimdi artık “sığınmacı” kav-
ramı hukuki bir terim olmaktan çıkmış oldu. 

7.2.Şartlı mülteciler

Türk hukuku Avrupa ülkeleri dışında meydana 
gelen olaylar sebebiyle ülkemize gelenlere mülte-
ci statüsü tanımamıştır. Bu kişileri “şartlı mülteci” 
olarak adlandırmıştır. Şartlı mülteci kavramı, ulu-
sal bir kavram olup 1951 Sözleşmesi’nde bulun-
mamaktadır. YUKK’a göre “Avrupa ülkeleri dışında 
meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabi-
iyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayaca-

ğından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin ko-
rumasından yararlanamayan, ya da söz konusu 
korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı-
ya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 
ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya döne-
meyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri 
sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ül-
keye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türki-
ye’de kalmasına izin verilir” (YUKK, m.62). Bu tanım 
“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 
sebebiyle” kısmı hariç mülteci tanımıyla aynıdır. 
Türkiye, Avrupa ülkeleri dışında meydana olaylar 
nedeniyle ülkemize gelenleri mülteci olarak kabul 
etmemiştir. 

Şartlı mülteci (…) statüsü sahibi kişiye, Genel 
Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği 
nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, belirlenen 
süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü 
getirilebilir. Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt 
yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle 
yükümlüdür (YUKK, m.82). Dolayısıyla şartlı mülte-
ci olarak adlandırılan bu grup uluslararası koruma 
statüsü ile ülkemizde yasal olarak bulunmaktadır.

7.3.İkincil koruma altında bulunanlar

Uluslararası koruma statüsü altında yer alan 
ve ülkemizde yasal olarak bulunan bir diğer grup 
da ikincil koruma altındaki yabancılardır. İnsan 
hakları ile ilgili olanlar başta olmak üzere mültecilik 
ile ilgili uluslararası düzenlemeler, devletlerin iç 
hukukunu olumlu bir şekilde etkilemiştir13. YUKK 
da, bu gelişmelere uygun olarak özel bazı du-
rumları sebebiyle ülkemize gelen, geldikleri veya 
ikamet ettikleri ülkeye dönemeyen kişilere, ikin-
cil koruma statüsü tanımıştır. Bu kişiler geldikleri 
veya ikamet ettikleri ülkeye gönderildiği takdirde 
olumsuz bazı durumlarla karşılaşacak olan kişi-
lerdir. Bu kapsamda “mülteci veya şartlı mülteci 
olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine 
veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; 
a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm 
cezası infaz edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı 

13  Türk, Volker, “The Role of UNCHR in the Development of Interna-
tional Refugee Law”, Refugee Rights and Realities, (Ed: Nicholson, 
F.-Twomey, P.), Cambridge University Press, 1999, s.153 vd.
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ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz 
kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki 
silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen 
şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi 
tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe 
ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından 
yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız 
kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil 
koruma statüsü verilir” (YUKK, m.63). Doktrinde 
şartları sağlamadığı için ikincil koruma statüsü 
verilmeyen kişilere, insani ikamet izni verilebileceği 
ileri sürülmüştür14.  

(…) İkincil koruma statüsü sahibi kişiye, Genel 
Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği 
nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, belirlenen 
süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü 
getirilebilir. Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt 
yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle 
yükümlüdür (YUKK, m.82). Dolayısıyla ikincil koru-
ma statüsü altındaki kişiler ülkemizde yasal olarak 
bulunma hakkına sahiptir.

7.4.Uluslararası koruma başvuru sahipleri

Burada, uluslararası koruma başvurusunda 
bulunanları da zikretmek gerekir. Türk hukukuna 
göre uluslararası koruma başvurusunda bulunan-
lar, başvuruları sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de 
yasal olarak bulunma hakkına sahiptir. Kanuna 
göre, “kayıt işlemleri tamamlanan başvuru sahi-
bine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, ulus-
lararası koruma talebinde bulunduğunu belirten 
ve yabancı kimlik numarasını içeren Uluslararası 
Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir 
(YUKK,m.76). Dolayısıyla uluslararası koruma baş-
vurusunda bulunanlar da mevzuat çerçevesinde 
ülkemizde bulunan bir kategori oluşturmaktadır.

8.Geçici koruma altındaki yabancılar 
(YUKK, m.91)

Uluslararası koruma sağlananların dışında en 
önemli ve en kalabalık grubu oluşturan yabancı-
lar ise geçici koruma altında bulunanlardır. Geçi-

14  Asar, Aydoğan, Yabancılar Hukuku, Seçkin Yayınevi, 3.Baskı, 2017, 
s. 194.

ci koruma, kitlesel olarak ülkelerini terk ederek bir 
ülke topraklarına akın eden kişiler için sağlanan 
durumu ifade etmektedir15. YUKK’a göre ise bu kişi-
ler “ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülke-
ye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 
sınırlarımızı geçen yabancılardır” (YUKK, m.91/1). 
Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak 
ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapı-
lacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak 
tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-
lar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve 
taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev 
ve yetkileri Geçici Koruma Yönetmeliği16 ile düzen-
lenmiştir (YUKK, m.91/2). Suriye’deki olaylar sebe-
biyle ülkemizde bulunan Suriyelilerin çok büyük bir 
kısmı geçici koruma altında bulunmaktadır17. 

Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre, geçici ko-
ruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. 
Ancak bu belge Kanunda düzenlenen ikamet izni 
veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer 
sayılmaz, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı 
tanımaz, süresi ikamet izni toplamında dikkate 
alınmaz ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru 
hakkı sağlamaz (Yönetmelik, m.25). Geçici koru-
ma kimlik belgesine sahip olanlar, Cumhurbaş-
kanınca belirlenecek sektörlerde, iş kollarında ve 
coğrafi alanlarda (il, ilçe veya köylerde) çalışma 
izni almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına başvurabilir (Yönetmelik, m.29/2). 
Görüldüğü gibi geçici koruma altında olan kişiler, 
Kanun ve Yönetmelik’te belirlenmiş şartlarla Türki-
ye’de kalma ve çalışma hakkına sahiptir. 

8.Göçmenler

Mülteci kavramıyla en çok karıştırılan bir diğer 
kavram ise “göçmen” kavramıdır. Uluslararası hu-
kuk anlamında göçmen, vatandaşı olduğu ülkeden 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, dini gibi neden-
lerle ayrılarak yerleşme maksadıyla bir başka ülkeye 
giden kişilere verilen isimdir18. 

15  Hathaway, James, The Law of Refugee Status, Kanada: Butter 
Worths Press, 1991, s. 10.
16  13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği
17  Güncel sayı ve istatistikler için bakınız: https://www.goc.gov.tr/
gecici-koruma5638; Ayrıca bakınız:  Poyraz, Yasin, “Suriye Vatan-
daşlarının Geçici Korunması ve Uluslararası Mülteci Hukuku”, Selçuk 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, C. 20, S. 2, s. 65.
18  Doğan, Vahit, Türk Yabancılar Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 
2021, s.12.
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Bu anlamda göçmenler, herhangi bir zorlama 
unsuru olmaksızın, kendileri ve aileleri için daha iyi 
maddi ve sosyal imkânlara ulaşmak ve geleceklerini 
iyileştirmek maksadıyla bir ülkeye veya bölgeye göç 
eden kişileri ve ailelerini kapsadığı belirtilmektedir. 
Birleşmiş Milletlere göre ise, yabancı bir ülkede bir yıl-
dan fazla süreyle ikamet eden kişi, gönüllü ya da zo-
runlu ve düzenli ya da düzensiz şekilde göç etmesine 
bakılmaksızın göçmen olarak adlandırılmaktadır19.

Türk hukukunda ise göçmen, farklı bir anlam 
ve içeriğe sahiptir. Göçmenlerin hukuki durumu, 
İskân Kanunu20 ile düzenlenmiştir. Kanuna göre 
göçmen, “Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı 
olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu 
halde Türkiye’ye gelip bu Kanun gereğince kabul 
olunanlar” olarak tanımlanmıştır (İskan K, m.3/d). 
Bu tanıma göre göçmen kabul edilecek kişinin 
Türk soyundan olması, Türk kültürüne bağlı bu-
lunması ve yerleşmek amacıyla Türkiye’ye gelmesi 
gerekmektedir. Kanun, göçmenleri serbest göç-
men, iskânlı göçmen, münferit göçmen ve toplu 
göçmen olarak dört farklı gruba ayırmıştır. 

Göçmenler, sınırlarımızdan girdikten sonra giriş 
noktalarındaki göçmen kabul merkezlerinde sağ-
lık, gümrük, idari ve nakil işlemleri tamamlanıncaya 
kadar misafir edilirler. Göçmenler, kendileri ve aile 
fertleri için Vatandaşlığa Girme Beyannamesini 
imzalayarak “Göçmen Belgesi” almaya mecbur-
dur. Göçmen Belgesi, iki yıl için geçerli olup, geçici 
kimlik belgesi olarak kullanılır. 

Göçmen olarak kabul edilenler, gerekli işlem-
lerin ilgili kuruluşlarca tamamlanmasından sonra 
Cumhurbaşkanı kararıyla vatandaşlığa alınırlar. 
Küçükler, baba ve analarına, baba veya anaları 
yoksa kan ve kayın hısımlarına bağlı tutulurlar. Kim-
sesiz gelen küçükler, yaşlarına bakılmaksızın vatan-
daşlığa alınırlar (İskan K, m.8).

Göçmenler, istisnai yol ile Türk vatandaşlığına 
geçene kadar yabancı sayılmaktadır. Göçmenlik 
belgesi, göçmenlere Türkiye’de yasal olarak 
bulunma hakkı sağlamaktadır.

9.Özel statülü yabancılar: Mavi Kartlılar ve 
19  Göç Terimleri Sözlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İkinci Baskı, 
No:31, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turk-
ish_2ndedition.pdf (Erişim Tarihi: 14.11.2021)
20  19.09.2006 tarih ve 5543 sayılı İskân Kanunu.

Turkuaz Kartlılar

Türkiye’de bulunan bazı yabancılar, vize şartın-
dan, ikamet ve çalışma izninden muaf olarak özel 
statüye sahiptir. Bunlar iki gruptur: Mavi kartlılar 
ve Turkuaz kartlılar. 

9.1.Mavi Kartlılar (TVK, m.28)

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni al-
mak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 
üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu madde-
de belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına 
tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam 
ederler. Bu (…) kişilerin, seçme ve seçilme, muafen 
araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik 
hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin 
sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları tutulmuş-
tur. Bu (…) kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu huku-
ku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti 
görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve 
kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel 
olarak çalıştırılabilirler (TVK, m.28/1-3). 

Cumhurbaşkanı gerekli görmesi halinde üçün-
cü dereceden itibaren hangi dereceye kadar 
olan altsoyların bu maddede tanınan haklardan 
faydalanabileceğini belirleyebilir. Bu madde hü-
kümlerinden yararlanacak olan altsoyun, üstsoyu 
ile soy bağını belgelendirmesi şarttır. Bu madde 
kapsamında bulunan kişilere, talepleri halinde bu 
maddede belirtilen haklardan faydalanabilecek-
lerini gösteren Mavi Kart düzenlenir. Bu maddenin 
sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ib-
razı yeterlidir (TVK, m.28/4-7).

Sonuç olarak Mavi kartlılar, Kanunda sayılan bu 
beş istisna haricinde Türk vatandaşlarına tanınan 
haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 
Dolayısıyla istisnalar dışında bu kişilerin hem Türki-
ye’ye gelişlerinde vize şartı aranmaz, hem de Tür-
kiye’de ikamet ve çalışma hakkına sahiptir. 

9.2.Turkuaz Kartlılar 

UİK ile, nitelikli yabancı işgücünün Türkiye’ye gel-
mesini teşvik etmek amacıyla Turkuaz kart uygula-
ması öngörülmüştür21. Buna göre, uluslararası işgü-

21  Bu konuda geniş bilgi için bakınız: Karagül, Dilara, “Turkuaz Kart 

4dergi sablon.indd   41 15.12.2021   17:06



42

cü politikası doğrultusunda, eğitim düzeyi, mesleki 
deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki 
faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen 
usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen 
yabancılara Turkuaz Kart verilir (UİK, m.11/1). Tur-
kuaz Kart uygulamasında, akademik alanda ulus-
lararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile 
bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından 
stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olan-
lar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi 
olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya 
da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak 
değerlendirilir (UİK, m.11/5).

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kay-
dıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren 
veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bil-
gi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde ip-
tal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi 
kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve 
süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş sü-
resinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından 
itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan ya-
pılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının 
kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve 
Turkuaz Kart geçersiz hale gelir (UİK, m.11/2-3).

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hü-
kümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu 
çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu 
gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. 
Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzen-
lenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan 
yararlanır (UİK, m.11/4).

10.Yabancı devlet temsilcileri ile diplomatik 
ve konsolosluk çalışanları

Yabancı devlet temsilcileri ile diplomatik ve 
konsolosluk çalışanları da ülkemizde yasal ola-
rak bulunan kategori oluşturmaktadır. Devlet 
başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakanla-
rı resmi ziyaret amacıyla ülkemizde bulunabilir. 
Devleti temsil eden diğer kişiler ile diplomatik ve 
konsolosluk çalışanları ile bunların ailelerinin de 

Uygulaması”, Public and Private International Law Bulletin, Yıl 2019, 
Cilt 39, Sayı 2, 393 – 414.

ülkemizde yasal olarak bulunması söz konusudur.

Yabancı ülke diplomatlarına, Türkiye Cumhuri-
yeti büyükelçiliklerince re’sen vize verilebilir. Bu vize-
ler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık 
ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler 
harca tabi değildir. Ülke menfaatleri göz önünde 
bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen ya-
bancılara, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyü-
kelçilerince re’sen vize verilebilir. Bu amaçla verilen 
vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak İçiş-
leri ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler 
harca tabi değildir (YUKK, m.11/4-5).

11.Vatansızlar (YUKK, m.50-51)

6458 sayılı YUKK, “hiçbir devlete vatandaşlık 
bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan ki-
şi”yi vatansız olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda 
vatansız kişiler Türk Hukukuna göre “yabancı” ola-
rak kabul edilmektedir22. Türkiye’de sayıları az da 
olsa vatansız kişiler de bulunmaktadır. 

Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapı-
lır. Vatansız kişilere, Türkiye’de yasal olarak ikamet 
edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Bel-
gesi düzenlenir. Başka ülkeler tarafından vatan-
sız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz. 
Vatansız kişiler, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi almakla 
yükümlü olup, belge Genel Müdürlüğün uygun gö-
rüşü alınarak valiliklerce düzenlenir. Hiçbir harca 
tabi olmayan bu belge, ikamet izni yerine geçer ve 
iki yılda bir valiliklerce yenilenir. Vatansız Kişi Kimlik 
Belgesinde yabancı kimlik numarası da yer alır. Va-
tansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olarak Türkiye’de 
geçirilen süreler, ikamet sürelerinin toplanmasında 
hesaba katılır. Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin 
herhangi bir ülke vatandaşlığını kazanmasıyla bir-
likte geçerliliğini kaybeder (YUKK, m.50).

Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olanlar 
bazı hak ve güvencelere sahiptir: Bu kapsamda 
(…) ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte 
bulunabilirler. Kamu düzeni veya kamu güvenli-
ği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece 
sınır dışı edilmezler. Yabancılarla ilgili işlemler-
de aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar. 

22  Vatansız kişilerin de mülteci sayılması gerektiği görüşü için 
bakınız: Darling, Kate, “Protection of Stateless Persons in Interna-
tional Asylum and Refugee Law”, International Journal of Refugee 
Law, Oxford University Press, Vol:21, No:4, December-2009, s.742-767.
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Çalışma izniyle ilgili mevzuat çerçevesinde çalışa-
bilir. Pasaport Kanunu kapsamında yabancılara 
mahsus pasaport alabilir (YUKK, m.51).

12.Zorunlu ve diğer sebeplerle Türkiye’de bu-
lunan yabancılar (YUKK, m.12/2)

Türk hukukunda zorunlu nedenlerle, Türk hava 
ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan ta-
şıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak ki-
şiler vize şartından muaf tutulmuştur. Ayrıca deniz 
limanlarına gelip, yetmiş iki saati geçmemek kay-
dıyla, liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı 
gezecek kişilerden vize şartı aranmamaktadır.

Sonuç

Şehirler, vatandaşlarla birlikte yabancılara ev 
sahipliği yapmaktadır. Ancak ülkemizde bulunan 
her yabancı, aynı statüde olmayıp, ülkemizde 
bulunma sebebine göre farklı mevzuata tabi-
dir. Bu nedenle herbir statü için farklı süreler ile 
hak ve yükümlülükler öngörülmüştür. Ülkemizde 
yabancılarla ilgili temel düzenleme, Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunudur. Ancak 
yabancılarla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası 
düzenleme bulunmaktadır. Bu bağlamda ülke-
mizdeki yabancılar, vize ile veya ikamet/çalışma 
izni ile bulunabileceği gibi, uluslararası koruma, 
göçmenlik, vatansızlık veya resmi görev sebeple-
riyle yasal olarak bulunabilecektir. 

Yabancıların yukarıda sayılan sebepler dışın-
da, çifte/çok vatandaşlık sebebiyle de ülkemiz-
de yasal olarak bulunması söz konusu olabilir. Bu 
anlamda bir kişi hem Türk vatandaşlığı hem de 
başka devletin/devletlerin vatandaşlığına sahip 
ise, bu kişi Türk vatandaşlığı sebebiyle Türkiye’de 
yasal olarak bulunma hakkına sahiptir. Bir de ül-
kemizde, statüleri Lozan Anlaşması ile belirlenmiş 
olan gayr-i müslim azınlıklar da bulunmaktadır. 
Bu kişiler esasında, Türk vatandaşlığına sahip özel 
statülü yabancılar olarak, Türkiye’de yasal olarak 
ikamet ve çalışma hakkına sahiptir.

Sonuç olarak bir yabancının ülkemizde yasal 
olarak bulunabilmesi için ulusal veya uluslararası 
bir düzenlemeye dayanması gerekir. Aksi takdirde, 
yasadışı olarak Türkiye’de bulunan yabancılar, ih-

lal ettiği mevzuatın öngördüğü yaptırıma (mesela 
sınırdışı edilme) tabi tutulacaktır.  
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ŞEHiRLER iÇiN HAK MI HUKUK MU?
YA DA HUKUK MU FIKIH MI?

HULUSi ŞENTÜRK

Yazının başlığı bazıları için anlamsız gelebi-
lir; özellikle de hukuk kelimesinin Arapça’da “hak” 
sözcüğünün çoğul hali olduğu göz önüne alındı-
ğında gerçekten de hak mı hukuk mu sorusu an-
lamsız hale gelebilmektedir. Ne var ki, bu kelime-
lerin sözlük anlamlarının yanı sıra kavram olarak 
anlamları da vardır ve bu açıdan bakıldığında 
hak ve hukuk aynı anlama gelmemektedir. Hukuk, 
kavramsal olarak, insan davranışlarını düzenleyen 
ve devlet tarafından müeyyidelendirilen bağlayıcı 
kurallar bütünüdür.1 Hak kavramı ise “hukuk düze-
ni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir.”2 
Elbette ideal bir hukuk sistemi hakların korunması 
temeline sahip olmalıdır. Ancak hak, eğer hukuk 
sisteminin tanıdığı yetki ise bu takdirde temelde 
hukuk yer alacak, haklar ise hukukun bir ürünü, 
çıktısı olacaktır. 

Yukarıda ortaya koyduğumuz çelişkiyi konu-
muz açısından ele alacak olursak, bir şehrin hukuk 
sistemi, şehrin ve şehirlinin yetkilerini belirleyecek, 
bu yetkiler de şehrin ve şehirlinin hakkı olacak-
tır. İyi de bu hukuk hangi ilke ve değerler üzerine 
tesis edilecektir? Elbette çevrenin korunması, in-
sanca yaşama imkanlarının bulunması, insanların 
bu imkanlara erişim eşitliği olması gibi kimi ilke ve 
değerler ortaya konulabilir. Bu ilke ve değerlerin 
yaptırım gücü sağlayan hukuk sistemini oluştura-

1  GÖZLER, Kemal, “Hukuk Kelimesi Kaç Yaşında”, https://www.
anayasa.gen.tr/hukuk-kac-yasinda.htm

2 http://www.sozluk.adalet.gov.tr/Harf/H

bilmesi için toplum tarafından en azından önemli 
oranda üzerinde mutabakat sağlanması gereken 
ilke ve değerler olması gerekmektedir. O zaman-
da şöyle bir tablo karşımıza çıkacaktır: Birinci aşa-
mada toplumun üzerinde önemli oranda muta-
bakat sağladığı ilkeler ve değerler belirlenir.

İkinci aşamada bu ilke ve değerlere dayalı 
olarak insanların şehirle, insanların birbiri ile 
ve insanların şehrin yönetimi ile ilgili yetki ve 
sorumluluklarını içeren yasal düzenlemeler 
yapılır. Üçüncü aşamada (aslında bu aşama 
ikinci aşamanın doğal olarak bünyesinde ortaya 
çıkmaktadır) yasal düzenlemeler tarafından 
oluşturulan yetkiler, taraflar için bir hak olur. Bu sü-
reç bazılarımıza mantıklı gelebilir fakat o zaman 
şu soruları kaçınılmaz olarak sormamız gerekmek-
tedir:

Toplumun ortak ilke ve değerleri, o toplumu 
oluşturan hangi bireyler esas alınarak belirlene-
cektir? Öyle ya; örneğin eski Yunan Site devletle-
rinde vatandaşlık tanımı vardı ve köleler nüfusun 
büyük çoğunluğunu oluşturduğu halde vatandaş 
olarak kabul edilmiyordu. Dolayısıyla toplumun 
üzerinde mutabakat sağladığı ilke ve değerler, 
köleler dışındaki kişiler esas alınarak belirleniyordu.

Hak, hukuken talep etme yetkisinin kaynağıdır. 
Eğer hakkı doğuran hukuk ise yani devlet tarafın-
dan müeyyidelendirilen bağlayıcı kurallar ise bu 
durumda yasalarda yer almayan bir hak söz ko-
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nusu olamayacaktır. Eski Yunan Site devletleri ör-
neğinden devam edecek olursak, şehirde yaşayan 
kölelerin herhangi bir hak talepleri olamayacaktır. 

Haklar sadece hukuk sistemi tarafından şahısla-
ra tanınmış yetkiler ise, her tanımlama ister istemez 
belirli sınırlar çerçevesinde olacaktır. Dolayısıyla ya-
sal mevzuatta düzenlenmemiş alanlar için herhan-
gi bir hak iddiası söz konusu olamayacaktır. Oysa 
hayat çok kompleks bir yapıya sahip olduğu gibi 
aynı zamanda sürekli değişimler yaşanmaktadır. 
Bu durumda yasa koyucu tarafından öngörülme-
miş ve bu sebeple düzenleme konusu yapılmamış 
alanlarda ortaya çıkacak hak sorunları nasıl çö-
züme kavuşturulacaktır? Elbette hukuki içtihatlar-
la belirli oranda çözümler söz konusu olabilir ama 
unutulmamalı ki hak sadece “talep etme yetkisi” 
değil aynı zamanda “korunma zorunluluğu” da ge-
rektiren bir durumdur. Yani kamu otoritesi hakkı ihlal 
edilenin bir talebi olmasa bile hak ihlallerini önleme-
lidir. Ancak hukuk sistemi içerisinde öngörülemeyen 
durumlarda, hak ihlaline maruz kalan tarafın talebi 
olmaması durumunda kamu otoritesi hak ihlallerine 
nasıl engel olacaktır? 

Hak ile hukuk arasındaki bu ilişki elbette sa-
dece Şehir Hukuku açısından değil, doğrudan 
hukuk sistemi ile haklar arasındaki ilişki açısından 
çözülmesi gereken konudur. Bu konu ne yazık ki 
halen çözüme kavuşturulamamıştır. Bununla bir-
likte günümüzde genel olarak hukukta Temel İn-
san Hakları yaklaşımı benimsenmiştir. Temel insan 
hakları, hukukun tanıdığı haklar değil, hukuk tara-
fından tanınması ve korunması zaruri olan haklar-
dır. Temel insan haklarının kaynağı bizzat insanın 
kendisidir ve onur sahibi varlık olarak her insan te-
mel haklara sahiptir. Bu haklar hukuk sistemi ta-
rafından insana tanınmış yetkiler olmayıp, bilakis 
hukuk sisteminin üzerine inşa edilmesi gereken te-
mel kabul edilir. Hakların hukuk sisteminden doğ-
duğunu savunanlar insan onuruna ve bu ondan 
kaynaklanan yetkilere hak yerine “değer” demeyi 
tercih etmektedir. 

Aslında her iki görüş temelde, insan onurunun 
bağlayıcılığını kabul etmekte ancak hukuk alanın-
daki hak kavramına yönelik tanım farklılıklarından 
dolayı hak veya değer kavramını kullanmaktadır-
lar. Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasıy-
la yazdığı bir şiirde, “cümlenin maksudu bir ama 
rivayet muhtelif” der. Burada da benzer durum 

söz konusudur. İki tarafa göre de onur, hukukun 
düzenlenmesinde yol gösterici ve aynı zamanda 
hukuki sistemin olması gereken yapıda olması için 
şart olandır. Birinciler bunu temel sübjektif hak 
olarak tanımlayıp hukuk düzeninin/normların bu 
temel hakka uygun olması gerektiğini söylerken, 
ikinciler ise buna hak yerine değer demekte ve hu-
kuk düzeninin/normların bu değere uygun olması 
gerektiğini söylemektedirler. 

Genel anlamda hukuk sistemi insan onuru-
na ve bu onurdan kaynaklı temel haklara uygun 
olmak zorunda olduğuna göre, aynı yaklaşım-
la, şehir hukuku dediğimizde, bu hukukun üzerine 
bina edilmesi gereken temel haklar veya değer-
ler söz konusu değil midir? Bir başka ifade ile şehir 
hukukundan bahsettiğimizde, şehir halkının ortak 
ilke ve değerlerinden daha üst seviyede ilke ve 
değerler söz konusu mudur? Eski Yunan Site dev-
letleri örneğine devam edecek olursak, şehirlilerin 
kölelikle ilgili, bu sistemi meşru gören yaklaşımına 
engel olacak daha üst ilke ve değerler yok mudur? 
Bu örneği günümüze indirgemenin yanlış olacağı-
nı savunanlar çıkabilir ama o zaman daha yakın 
bir örnek verelim: 1950 öncesi zamanın valisi tara-
fından köylü kıyafetleri ile bazı cadde ve meydan-
lara girilmesi yasaktı; gerekçe de malum, Türkiye’yi 
kötü gösteriyorlar. Daha yakından da örnek ve-
rebiliriz: 1990’lı yılların sonlarına doğru, “28 Şubat 
Süreci” olarak tarihe geçen o baskıcı dönemde, 
başörtülülerin kamusal alanda bulunması ile ilgili 
yasaklar gündeme geldi. Bu yasakların hukuki sis-
temde tanımlanması, bu yasakları meşru kılabilir 
mi? Bir insan sırf kıyafeti çok hırpani diye bir cadde 
de yürüyemez mi? Ya da inancından dolayı başını 
kapayan biri kamusal alanları kullanamaz mı? Bu 
tarz düzenlemeler şehir halkının çoğunluğu tara-
fından istense bile hayata geçirilebilir mi? 

Bugün bu soruları çok saçma bulabiliriz ancak 
bir zamanlar bu yasakların hararetli savunula-
rı vardı ve ne yazık ki kamusal düzenlemelerle bu 
yasakların bazıları hayata geçirildi. Öyle ise hak 
söz konusu olduğunda, kanun koyucuyu sınırla-
yacak temel ilkeler, değerler, haklar olmalıdır. Ge-
nel hukuk için insan hakları bu işlevi görüyor ama 
şehir için ne tür temel haklar, değerler söz konusu 
olmalıdır? Bu sorunun cevabını vermeden önce, 
şehir hakkı/şehirli hakkının nereden kaynaklandığı 
sorusuna cevap verilmelidir. 
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Şehir hakkının kaynağı ile ilgili literatürde 
fazlaca çalışma gözlenmemektedir. Genel eğilim, 
şehir hakkının insan hakları alanında üçüncü 
kuşak haklar olduğu yönündedir ki, burada, hak-
kın kaynağı olarak insan öne çıkmaktadır. Ancak 
hakkın kaynağı insan olmakla birlikte bu hakların 
şehir düzeyine inildiğinde çerçevesinin daha geniş 
olarak ortaya konulması gerekmektedir. 

Çünkü insan hakları genel özelliği sebebi ile ev-
rensel haklar kategorisindedir; bu sebeple insan 
haklarının yanı sıra devletler düzeyine inildiğinde 
“Vatandaşlık Hakkı/Yurttaşlık Hakkı” kavramları 
ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni de son derece 
anlaşılırdır. Çünkü hak söz konusu ise bu hakkın ta-
lep yetkisi ve bu hakkın korunması sorumluluğunun 
da olması kaçınılmazdır. Bu durumda talep merci 
ve koruma zorunluluğu olan merciinin netleştiril-
mesi gerekir ki, bu da devletler açısından devletin 
bizatihi kendisidir. 

Vatandaşlık, gerçek kişiler ile devlet arasındaki 
hukuki bağı ifade eder ve bu sebeple vatandaş, 
vatandaşlık bağı ile devlete bağlı olan kişi demektir. 
Anayasamızın 66. maddesine göre, “Türk Devleti-
ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” 
yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vatandaş-
lık devletle vatandaş arasında hak ve yükümlülük-
lerin kaynağını oluşturmaktadır. 

Bir devletin vatandaşı olmak, o devletin başta 
anayasası olmak üzere yasalarla belirlenmiş hak 
ve yükümlülüklere muhatap olmayı sağlar. Vatan-
daş, bu hukuk çerçevesinde yasalara uymak gibi 
yükümlülükleri üstlenirken devlet de vatandaşının 
haklarını korumayı üstlenmektedir. 

Anayasanın giriş bölümünde belirtildiği gibi, 
her Türk vatandaşının bu Anayasadaki te-
mel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sos-
yal adalet gereklerince yararlanarak milli 
kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde 
onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve 
manevi varlığını bu yönde geliştirme hak 
ve yetkisine doğuştan sahiptir. 

Anayasamızda, insan haklarına paralel biçim-
de temel haklar belirlenmiş olup bu haklardan 
bazıları şunlardır: 

- Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koru-
ma ve geliştirme hakkına sahiptir.

- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. 

– Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 

- Kimsenin konutuna dokunulamaz. 

- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haber-
leşmenin gizliliği esastır

- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

-Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine 
sahiptir.

- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Bu temel haklar bireyin doğuştan sahip olduğu, 
dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarıdır. Bu haklar, 
bireyi topluma ve devlete karşı koruyan haklardır. 
Bunlardan farklı olarak bireyin toplumdan ve dev-
letten bazı şeyler ve belli tutumlar istemesini müm-
kün kılan haklar vardır. Bu yüzden bunlara “isteme 
hakları” denir ve bu haklar anayasamızda “Sosyal 
ve Ekonomik Haklar” olarak sayılmıştır. Ailenin Ko-
runması, Eğitim Hakkı gibi haklar bu sınıfa girmek-
tedir. Bu sınıfta, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe 
uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sos-
yal yardımlardan yararlanmaları için gerekli ted-
birleri alır” gibi, vatandaşa talep hakkı devlete de 
yerine getirme ödevi veren haklar vardır. 

 Birde bireyin siyasal yaşama katılımını 
sağlamaya yönelik haklar vardır. Bunlara “siyasal 
haklar” denir. Örneğin, 67.maddeye göre, “Vatan-
daşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak 
seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi 
parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoyla-
masına katılma hakkına sahiptir.”

Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi, te-
mel insan hakları, devletler düzeyinde vatandaşlık 
haklarının temelini oluştururken bu haklara ilave 
olarak, insan olmanın yanı sıra vatandaş olmak-
tan kaynaklanan haklar da bulunmaktadır. Şehir 
düzeyine indiğimizde ise, bu iki hak kategorisine 
yani temel insan hakları ve vatandaşlık hakları-
na ilave olarak, o şehirde yaşamaktan yani şehrin 
sakini olmaktan kaynaklanan hakların da bulun-
ması gerekmektedir. Ancak bir hususu açıklama-
mız gerekmektedir. Şöyle ki; yukarıda insan hak-
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ları ve vatandaşlık hakları olarak iki kategoride ele 
aldığımız haklar aslında insan hakları alanındaki 
birinci ve ikinci kuşak haklardır. Dolayısıyla vatan-
daşlık hakları da aslında insan hakları kapsamına 
girmektedir. Ne var ki birincisi temel haklar iken 
ikincisi, daha insanca bir hayat için gerekli olan 
haklardır. Şehir Hakkı da aslında üçüncü kuşak 
insan hakları olarak görülmelidir ve zaten litera-
türde de bu değerlendirmeler mevcuttur. Örneğin 
Karasu’ya göre Şehir Hakları, “Bireyin sahip olduğu 
insan haklarını kentsel mekânda yeterince ve öz-
gürce kullanabilmesidir.”3 Önder bu konuda daha 
geniş bir bakış açısı sunarak şunları ifade etmek-
tedir: “Şehirli (kentli) hakları, insan haklarının şehir-
şehirli boyutunda karşımıza çıkanlarıdır. Şehirde 
bulunmanın verdiği, aslında bireysel olarak da var 
olan hakların şehir yönüyle birlikte kullanılmasını 
sağlayan haklardır. Dayanışma hakları içinde yer 
alan haklar olarak da görülebilir. Dolayısıyla şehirli 
hakları, insan haklarının özel bir türü olmaktadır.”4

Şehir Hakları insan haklarının bir türü olduğuna 
göre, bu hakkın temelinde tartışmasız olarak te-
mel insan hakları yer almak zorundadır. Buna ilave 
olarak anayasa tarafından belirlenmiş olan sos-
yal-siyasal ve ekonomik haklar da şehir haklarının 
vazgeçilmezleri arasında yer almalıdır. Ancak bu-
raya kadar olan kısım aynı zamanda vatandaşlık 
hakkı olduğuna göre, şehir hakkı dediğimizde, bu 
hakları kapsamakla beraber, yeni hakları da ge-
rekli kılacaktır. Aksi takdirde şehir hakları demenin 
bir anlamı kalmayacaktır.

Şehir Hakları konusunda farklı tarihlerde, farklı 
coğrafyalarda çeşitli çalışmalar yapılmışsa da en 
popüler olanı Avrupa Kentsel Şartı’dır. Bu metinin 
giriş bölümünde Avrupa Kentsel Şartı bir mani-
festo gibi özetlenmiş ve Avrupa Kentli Hakları Bil-
dirgesi olarak adlandırılmıştır. Bu Bildirgeye göre 
kent sakinleri şu haklara sahiptir: 

1. GÜVENLIK: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve 
yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli 
bir kent;

2. KIRLETILMEMIŞ, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE: Hava, gü-
rültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve do-

3  Mithat Arman KARASU, “Kentli Haklarının Gelişimi Ve Hukuki 
Boyutları”, TBB Dergisi, Sayı 78, 2008, s: 38
4  ÖNDER, Fahrettin M., Prof. Dr., “Şehir Ve Hukuk İlişkisinde Şehrin 
Hukuku İle Hukukun Şehrine Genel Bir Bakış”, Şehir ve Siyaset Dergisi, 
sayı: 1, yıl: 2021, s: 88

ğal kaynakları korunan bir çevre;

3. İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratı-
larak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansı-
nın ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması;

4. KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlığının ga-
ranti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut 
stokunun sağlanması;

5. DOLAŞIM: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve 
bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, bir-
birinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü 
kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması;

6. SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunmasına 
yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması;

7. SPOR VE DINLENCE: Yaş, yetenek ve gelir duru-
mu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş va-
kitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlan-
ması;

8. KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA: Geçmişten gü-
nümüze, farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran 
toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlan-
ması;

10. KALİTELİ BIR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE: Tarihi 
yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve 
nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyum-
lu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması;

11. İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat 
işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbi-
riyle ilintili olmasının sağlanması;

12. KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve 
kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu 
kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arın-
dırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin 
sağlanması;

13. EKONOMİK KALKINMA: kararlı ve aydın yapı-
daki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya do-
laylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda 
sorumluluk sahibi olması;

14. SURDÜRÜLEBILIR KALKINMA: Yerel yönetimler-
ce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilke-
leri arasında uzlaşmanın sağlanması;

15. MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kali-
teli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel 

4dergi sablon.indd   47 15.12.2021   17:06



48

sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması;

16. DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel 
doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, 
akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede 
yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve ida-
resi;

17. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal, kültürel, ah-
laki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik 
kentsel koşulların oluşturulması;

18. BELEDIYELERARASI IŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadık-
ları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası iliş-
lerine doğrudan katılma konusunda özgür olma-
ları ve özendirilmeleri;

19. FINANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu dekla-
rasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, 
gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel 
yönetimlerin yetkili kılınması;

20. EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bü-
tün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, 
ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel 
veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak 
sunulmasını sağlamakta yükümlü olması.

Avrupa Kentsel Şartı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
şehir için gerekli ve önemli olan ilkeleri içermekte-
dir. Bu anlamda şehirlerin gelişimi ve kent haya-
tının daha insanca boyutlarda sürdürülebilmesi 
için rehber misyonu yüklenmektedir. Konuya “Şe-
hir Hukuku” perspektifi ile bakıldığında bu metnin 
önemi ortaya çıkmaktadır. 

Şehir Hukuku, şehirlilerin birbirleri ile ve devletle 
olan ilişkilerini düzenler ki tam da bu notada 
aslında farklı kanunlar da devreye girmektedir. 
Örneğin Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Çevre 
Hukuku da şehir hukukunun ayrılmaz bir parçası 
olacaktır. 

Kişiler arası ilişkilerin hukuku olan medeni hukuk, 
kelime anlamında şehir anlamına gelen “medi-
ne” kelimesinden türetilmiştir. Dolayısıyla medeni 
hukukun kişiler, aile, borçlar, eşya ve miras huku-
ku ilişkileri, şehir hukuku içinde gerçekleşmekte ve 
adeta şehir bu ilişkiler yumağının oluştuğu yer ol-
makta ve varlık kazanmaktadır. Öyleyse burada 
şehir sadece fiziki bir mekânı içermemekte, şehir-
lileşme veya kentlileşme olarak ifade edilen sos-
yal, kültürel, sosyolojik, siyasi, ekonomik, dini tüm 

faktörleriyle bütünleşmiş adeta ruhu bulunan bir 
varlık niteliği kazanmaktadır.5

Önder’in makalesinde özetle belirttiği gibi, 
şehir hukuku, Medeni Hukukun yanı sıra kişilerin 
birbirleri ile edinimlerini düzenleyen Borçlar 
Kanunu, mekânsal planlamadan bu planların 
uygulamaya geçişine kadar geniş alanın kapsayan 
İmar Hukuku, çevrenin kullanımını ve korunmasını 
içeren Çevre Mevzuatının yanı sıra tarihi kültürel 
varlıkların korunması, sağlıklı yaşam ve benzeri 
alanlardaki mevzuatları da içermektedir. İşte 
tam da bu noktada Şehir Hukuku veya Avrupa 
Kentsel Şartı’nda olduğu gibi şehirlilerin haklarını 
düzenleyen metinler aslında bu geniş yelpazedeki 
mevzuatın hazırlanmasına rehberlik edecek olan 
dokümanlar olmalıdır değerlendirmesi yapılabilir.  

Şehir Hukuku ya da Şehirli Hakları ile ilgili 
düzenlemelerin tamamının merkezinde insan 
yer almaktadır. Bu yaklaşım elbette yanlışlana-
maz ancak yetersizdir. Hukuk, genel olarak toplu 
halde yaşayan insanların hayatlarını düzene so-
kulması için oluşturulmuş, insanın insanla, insanın 
toplumla ve insanın devletle/kamu otoritesi ile 
ilişkilerini düzenlemektedir. İnsanların ihtiyacından 
doğmuş olan hukuk sisteminin merkezinde insa-
nın yer alması doğal ve doğru olmakla beraber 
ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Çünkü insan çok 
farklı bir varlıktır ve her ne kadar varlıklar alemin-
de akıl ve irade sahibi varlık olarak müstesna bir 
yeri varsa ve bu özellikleri sebebi ile onur sahibi ise 
de nihayetinde o, varlıklar aleminin bir üyesi ola-
rak, bu alemdeki diğer varlıklarla da karşılıklı hak 
ve yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüğü sebe-
bi ile hukuk felsefesi kendisini geliştirmeli, sadece 
insan-toplum-otorite arasındaki ilişkileri düzen-
lemekten daha geniş bir çerçeveye ulaşmalı ve 
insanın diğer varlıklarla birlikte yaşadığı alemle 
ilişkisini de kapsamalıdır. 

Hemen bu noktada bir itiraz gündeme gele-
bilir; sürdürülebilir -çevre politikaları çerçevesinde 
insanın doğa ile ilişkilerini düzenleyen mevzuatlar 
da var denebilir. Bu itiraz kısmen haklıdır çünkü 
gerçekten de başta çevre hukuku olmak üzere bu 
alanda her geçen gün mevzuatlar gelişmektedir. 
Ancak bu mevzuatlar insan-çevre ilişkileri temelli 
yani iki tarafın hakları temeli üzerine değil, insa-

5  ÖNDER, Fahrettin M., Prof. Dr., a.g.m., s: 84
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nın çevreden daha uzun süre, gelecek kuşakların 
da haklarını koruyacak şekilde faydalanabilme-
sini sağlamak amacı üzerine bina edilmektedir. 
Yani aslında tek taraflı bir düzenleme ve bakış açı-
sı mevcuttur. Oysa olması gereken insan ile evren 
arasındaki ilişkinin, iki tarafın hakları temelinde ele 
alınmasıdır. 

İnsanın diğer varlıklarla birlikte yaşadığı 
alemle ilişkisini kapsayacak olan bir hukuk sistemi 
aslında İslam medeniyetinde “Fıkıh” olarak 
tanımlanmaktadır. Her ne kadar günümüzde fıkıh 
kavramı İslam Hukuku olarak algılanıyorsa da, as-
lında fıkıh, klasik hukuk anlayışının ötesinde, güzel 
ahlakı, insanın içinde bulunduğu alemle ilişkisini de 
düzenleyen bir disiplindir. Bu disiplin elbette insanı 
öncelemektedir; çünkü nihayetinde o da insanın 
bu dünyada barış ve huzurun hâkim olduğu bir 
medeniyete kavuşması, böyle bir medeniyet oluş-
turabilmesi için gerekli ilke ve esasları içermekte-
dir. Bu içeriği sebebi ile güzel ahlak ve ibadet gibi 
hususlar fıkhın içeriğine dahil edilirken aynı za-
manda insanın kendisine emanet edilen, hizmeti-
ne sunulan alemle olan ilişkilerini de düzenlemek-
tedir. Bu düzenlemede insan sadece özne değil 
çoğu zaman nesne konumuna da gelmektedir. 

İslam fıkhına göre tabiat insanın değil Allah’ın 
mülküdür.6 İnsan, bu mülk üzerinde, Allah’ın kendi-
sine verdiği yetki ile yaşamakta ve bu mülkten is-
tifade etmektedir. Ancak mülkün sahibi olmadığı 
gibi, bu mülk üzerinde sorumsuzca tasarruf yetkisi-
ne sahip değildir. Allah, göklerde ve yerde ne varsa 
hepsini insanların hizmetine verdiğini belirtmektedir 
ancak doğrudan ve sadece insanların hizmetine 
verilmesi anlamında değildir. Allah, kâinatta bir dü-
zen kurmuştur. Bu düzen içerisinde varlıkların birbi-
ri ile ilgili doğrudan ya da dolaylı istifadeleri vardır. 
Örneğin bitkiler fotosentez ile havayı temizler ve 
temiz hava da insanın faydasınadır. Bitkinin havayı 
temizlemesi doğrudan değil, dolaylı olarak insana 
hizmet etmesidir. Allah’ın kâinatta koyduğu bu dü-
zenin bozulması da sonuç itibarı ile insanı olumsuz 
etkiler. İnsan, Allah’ın koyduğu bu nizamı korumakla 
görevlidir. Yani imar edecek, hükümleri uygulaya-
cak, yaratılanların hukukunu koruyacak ve bu sınır-
ları aşmadan, talana girişmeden insanlığın selame-
ti, gelişimi için çalışacaktır. 

6  KESKİN, İbrahim, “İslamın Kulluk Bilinci Ve Ekolojik Krize Yönelik 
Sosyolojik Bir Yaklaşım”, “Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildirileri Met-
ni”, Gaziantep, 2014, s: 195

İslam inancı, doğayı boyunduruğu altına 
almaya, ona hükmetmeye, hatta maddeci 
anlayışlarda olduğu gibi, doğa ile savaşarak onu 
yenmeye değil, onun zaten kendisine hizmet için 
yaratıldığı gerçeğinden hareketle, onun kendisine 
hizmet sunması için gerekli şartları düzenlemeye 
dayanır. Doğa insanın tepe tepe kullanacağı, 
istediği gibi yararlanacağı bir kaynak değil, Yüce 
Yaratıcı tarafından hizmetine sunulmuş olan 
kaynaktır. O kaynağın hukukunu korumak yine 
insanın yeryüzü halifesi olarak asli görevlerindendir. 
Onların hukukunu korumak da onların yaratılış 
özelliklerine uygun hareket etmeyi gerektirir. Do-
layısıyla insan burada tek başına özne değildir; 
karşılıklı haklar ve sorumluluklar temelinde bir ilişki 
ağı içerisindedir

Ortada bir hizmet eden (varlıklar alemi) ve 
bir de hizmet edilen (insan) vardır. Ancak hizmet 
edeni, hizmet edilene bağlayan, hizmet edilenin 
kendi gücü değil, her ikisini de yaratandır. Yara-
tanın koyduğu sınırlar çerçevesinde hizmet alan, 
hizmet verenden yararlanacaktır. Bu sınırlar da 
yaratılanların yaratılıştan sahip oldukları özellikler 
ve varlıklarını devam ettirirken tabi oldukları dü-
zenlerdir. Bu sebepledir ki, İslam anlayışında çev-
renin katledilmesi söz konusu olamaz. Keyif için 
hayvanların öldürülmesi, tabiatın tahrip edilmesi, 
doğal dengelerin değiştirilmesi değil, insanlığın 
meşru ihtiyaçları çerçevesinde doğadan yarar-
lanmak gerekmektedir. Dolayısıyla İslam inancı, 
Allah’ın varlıklara koyduğu dengenin korunmasını 
gerektirir. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: “Göğü 
Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve ek-
sik tartmayın.”  Görüldüğü gibi göklerin belirli bir 
denge ile yaratıldığı açıklanmakta ve bu dengeyi 
bozmamaları insanlardan istenmektedir.

Yukarıdaki kısa açıklama bile İslam Fıkhının, 
tarafların hakları temelinde inşa edildiğini gös-
termektedir ve insan tek hak sahibi olan taraf 
değildir. İnsanın insanla, insanın toplumla, insanın 
kamu otoritesi ile olan ilişkileri tarafların hakları 
temelinde oluşturulurken aynı zamanda insanın 
içinde bulunduğu alemle ilişkisi de yine iki tarafın 
hakları temelinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
oluşturulan hukuk sisteminden doğan haklar değil, 
haklardan doğan hukuk sistemi vardır ve buna da 
fıkıh adı verilmiştir. 
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Şehir Hukukunun Gelişimi: 
Zaruriyattan Tahsiniyata

İslam Fıkhı, hakları üç kategoride ele almakta 
olup, önem sırasıyla “Zaruri olan (Zaruriyat)”, “Haci 
olan (Haciyat)” ve “Tahsini olan (Tahsiniyat)” hak-
lar7 bulunmaktadır. Zaruriyatta insanların hayat-
ları teminat altına alınır, cemiyet istikrarlı ve mü-
reffeh bir şekilde yaşar. Bu haklar bulunmazsa, 
hayat düzeni kökünden sarsılır, insanlar arasında 
huzursuzluk, kargaşa baş gösterir., insanların iş-
lerinde düzensizlik, dengesizlik hâkim olur. Bu se-
beple de bu haklar, Allah katında asli haklardır. 
Cemiyetin düzen ve intizamını sağlayan bu hak-
lara riayet edilmesi zaruridir.8 Haci haklar; onsuz 
olmakla birlikte bir genişlik ve kolaylık sağladığı 
için ihtiyaç duyulan, bulunmadığı zaman genelde 
sıkıntı ve güçlüklere sebep olan şeylerdir. Bunlara 
riayet edilmediği takdirde, mükellefler çoğunlukla 
sıkıntı ve meşakkatlere maruz kalırlar. Ancak bu sı-
kıntı ve güçlükler, zaruriyyatın bulunmaması duru-
munda doğan ve genel haklarda beklenti halin-
de bulunan yaygın fesad derecesine ulaşmazlar.9 
Fıkıh Usulünde tahsiniyyat olarak isimlendirilen 
haklar, zaruri ve haci ihtiyaç olmayan ama bu 
mertebeleri olgunlaştıran ve güzel ahlaka sevk 
eden haklardır.

Zaruri haklar denildiğinde can, mal, akıl, ırz, din 
emniyeti gibi temel insan hakları söz konusu iken, 
Haci haklar ise adalet, sağlık gibi bulunmaması 
durumunda çok ciddi sıkıntıların olacağı haklar-
dır. Tahsini haklar ise kişilerin ve toplumun en güzel 
ahlaka ulaşabilmesi, iyiliğin hakimiyetinin pekişti-
rilmesi için de güzelleştirici ihtiyaçları karşılayan 
haklardır ve mimarlık, edebiyat gibi uğraşılar da 
bu haklar kapsamına girmektedir.

Fıkıh zaruri hakların her halükârda sağlanma-
sını, haci hakların da çok ciddi bir sorun bulun-
madıkça (savaş hali gibi) sınırlandırılmamasını 
şart koşarken insanların gerek kişisel gelişimleri ve 
gerekse içinde yaşadıkları mekânın gelişimi için 
gereken hakların da imkanlar çerçevesinde sağ-
lanmasını şart koşmaktadır. Mevcut kaynaklar 

7  Fıkıh literatüründe “maslahat” olarak kullanılan kavram, anlaşıl-
masını kolaylaştırmak ve nihayetinde hak doğurucu özelliğinden 
dolayı “hak”” olarak adlandırılmıştır. 
8  ATTAR, Fahrettin, “Fıkıh Usulü”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Vakfı Yayınları, 9. Baskı, İstanbul 201, s: 295
9  ŞATİBİ,  s: 10

öncelikle ilk iki hakkın sağlanması için kullanılmalı 
ve yine kaynaklar elverdiği oranda üçüncü hakla-
rın da kullanımı sağlanmalıdır.

Şehirleşme, insanın köy hayatından daha 
geniş mekanlarda, daha yoğun nüfuslu, ticari, 
siyasi, kültürel hayatın daha da geliştiği mekân-
lara geçişi demektir. Bu sebeple köy hayatı için 
zorunlu olmayan bazı haklar şehir hayatında 
zorunlu hale gelebilmektedir. Örneğin, bir köy 
için, köy sakinlerinin farklı kültürel faaliyetleri 
ifa edebilecekleri tesislerin yapılması zaruri 
değildir ama şehir hayatı için bunlar bir lüks 
değil ihtiyaçtır ve imkanlar elverdikçe de 
karşılanmalıdır. Bir köy yerleşkesinde trafik 
ışıklarına ihtiyaç olmayabilir ama şehir için bu 
ihtiyaçtan da öte zorunluluktur.

Yukarıdaki açıklamalar şunu göstermektedir ki, 
şehir hukuku, şehirleşme ile paralel olarak haci hak-
ların zaruri, tahsini hakların da aşama aşama haci 
haklara dönüşmesi ve bu dönüşümle ilgili olarak ilke 
ve kuralların belirlenmesi demektir. Zaruri haklar 
zaten her halükârda, köyde de şehirde de var olan 
haklardır. Ancak burada önemli olan hangi haci 
hakların şehirliler için zaruri hakka, hangi tahsini 
hakların da haci hakka dönüştüğünü doğru tespit 
edebilmektedir. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi 
haklar talep yetkisi doğurur ve kamu otoritesi de bu 
hakları sağlamak zorundadır. Oysa kaynaklar sınır-
sız olmadığından tüm taleplerin karşılanması diye 
bir durum söz konusu olamaz. 

Bir şehir düşünelim; bu şehrin önemli bir bölü-
münde su ve kanalizasyon altyapısında ciddi ek-
siklikler bulunmakta olsun. Bu şehrin altyapı yö-
nünden gelişmiş olan kısmında oturanlar, tahsini 
haklar içerisinde yer alan güzel park ve bahçe ya-
pımını talep ediyor ve altyapısı tamamlanmış bir 
şehirde bu tür rekreasyon alanlarından yararlan-
malarının hakları olduğunu ifade ederken kamu 
otoritesi bu hakları haci hak olarak kabul edecek 
midir? Bu durumda zaten bir kesim en temel alt-
yapıya sahip değilken bir diğer kesim daha lüks 
mekanlarda mı yaşayacaktır? Altyapının tamam-
landığı yerlerde park-bahçe elbette çok gereklidir 
ve haci hak olarak görülebilir ama ya adalet? 

Hukukun asli amacı adaletin tesis edilmesidir. 

4dergi sablon.indd   50 15.12.2021   17:06



51

Ancak bu söz sadece bir temenniden ibarettir. 
Çünkü uygulamada adalet, mahkemelerin mev-
cut hukuki normlara uygun karar vermesi olarak 
algılanmaktadır. Oysa adalet sonuç değil neden 
olmak zorundadır ve hukuk sistemi de ne kadar 
adalete uygun olarak düzenlenmiş ise o kadar adil 
bir hukuk düzeninden bahsedilebilir. 

Adalet, karşılıklı zıt yararlar arasında hakka 
uygun olan eşitlik, denge ve ölçü demektir.10 
Adalet, zulmün karşıtı bir kelime olarak çoğun-
lukla hak ile eşanlamlı olarak kullanılır ve bu se-
beple bir şeyi yerli yerine koymak adalet, bir 
şeyin yerli yerinde olmaması ise zulümdür.11 Ni-
zamü’l-Mülk, ünlü eseri Siyasetname’de melik 
inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de zulüm-
le ayakta kalamaz,12 der. Nizamü’l-Mülk’un bu 
ifadesi, siyasi otoriteye tavsiyelerde bulunduğu 
kitabında geçtiği için sadece siyasal egemenlik 
öne çıkarılmıştır. Oysa bu ifade genel anlamda 
da geçerlidir ve bu sebeple; “dünyada düzeni ve 
hayatı inkar ve küfürle devam edebilir ama ada-
let olmazsa düzenin de hayatın da sürdürülebilir 
olması mümkün değildir” diyebiliriz. Daha kısa bir 
ifade ile “zulümle dünya düzeni ve hayatı ayakta 
kalamaz” denilebilir. 

Adalet, bir şeyin olması gereken yerde olması, 
zulüm ise bunun zıddı olduğuna göre, adil bir hu-
kuk istemi, hakkın hak sahibinde olmasını temin 
edebilmelidir. Yukarıdaki örnekten hareket ede-
cek olursak, şehrin bir bölümünde altyapı yokken, 
diğer bölümünün rekreasyon alanları le donatıl-
masına izin veren bir düzende adaletten bahsedi-
lemez. En azından adalet kavramının “eşitlik” içe-
riğine aykırıdır. Bununla birlikte, şehrin bir kısmında 
altyapı yok diye, diğer kısmına mevcut gelişimini 
daha ileriye taşıyacak hiçbir yatırım yapılamaz 
da denilemez; bu da adalet kavramının “denge” 
içeriğine aykırıdır.  Olması gereken, kaynakların 
önemli bölümü altyapısı olmayan yerlere ayrılır-
ken, bir kısım kaynağın da şehrin diğer bölgesin-
deki gelişimlere ayrılmasıdır. Peki ama kaynağın ne 
kadarı, hangi hizmete ayrılırsa adalet sağlanmış 
olur? Burada da adalet kavramının ölçü” içeriği 
devreye girmektedir. 

10 CERRAHOĞLU, İsmail, “Kur’an’ı Kerim’in Öngördüğü Adalet Esas-
ları”, Diyanet Dergisi, sayı:2, c: 29, s: 17
11  BULAÇ, Ali, “Adalet Üzerine”, Köprü Dergisi, sayı: 92, yıl: 2005, s: 24
12  Nizamü’l-Mülk, Siyasetname, (Çev: Nureddin Bayburtlugil), 
Dergâh Yayınları, 7. Basım, Kasım 2009, İstanbul, s: 28

Eşitlik, denge ve ölçü kavramları elbette süb-
jektif kavramlardır. Bu sebeple de her zaman tar-
tışmaya, itirazlara açıktır. Zaten bu sebeple de 
pozitif hukuk savunucuları hukukla adalet arasın-
da bağ kurulamayacağını, hukukun nesnel veri-
lerle hareket etmesi gerektiğini savunurlar. Ancak 
bu savunmaya katılmak mümkün değildir çün-
kü hukuk sistemi için adalet kavramı rehber işlevi 
görmektedir/görmelidir. 

Adalet ve onun içeriği olan eşitlik, denge ve ölçü 
kavramları her ne kadar objektif/nesnel değilse de 
tam da bu aşamada “Vicdan” kavramı devreye gir-
mektedir. Ne kadar sorusunun cevabı kamu vicdanı 
tarafından tayin ve tespit edilecektir. 

Gerek İslam alimlerine ve gerekse birçok düşü-
nüre13 göre insanın vicdanı onun doğasında vardır, 
yani fıtridir. Vicdan, insanın en mümtaz yanı, en ince 
tarafıdır. İnsandaki bu incelik selim fıtratla ilgilidir. 
Denilebilir ki vicdan selim fıtratın şuur hâlindeki 
bir tezahürüdür. İçsel bir ahlaki şuur olarak vicdan 
her zaman hak, adalet ve hakkaniyetten yanadır. 
Bu bakımdan vicdan insanın belki de en güvenilir 
ahlak öğretmenidir. Çünkü o gerek bireysel gerek 
toplumsal tutum ve davranışları ahlaki açıdan 
hiçbir kayırmada bulunmadan ve hiçbir çifte 
standarda yaslanmadan değerlendirir. İnsan 
ahlaki değerleri ihlal ettiği zaman, içinde kendi 
“ben”ine hâkim olabilecek güçlü bir “ben”in bas-
kısına maruz kalır. İşte bu baskı mercii vicdandır.14 
İşte bu vicdandır ki, insanın, farklı arzularla veya 
gerek toplum/otorite baskısı ve gerekse farklı ide-
olojileriyle ahlaka, adalete aykırı bir karar verdiği 
ya da eylemde bulunduğunda rahatsız olan bir 
vicdanı vardır. Bu hasletini kaydeden bir insanın 
aynı zamanda insaniyet dediğimiz üstün değer-
lerini de kaybedeceği açıktır.

Vicdan her ne kadar insan doğasında varsa da 
insanın doğasında yine bencillik gibi özellikler de 
vardır ve bu sebeple bazen vicdan gerekli dene-
tim görevini yerine getiremeyebilir. İşte tam da bu 
noktada temel haklar, genel ilke ve kurallar dev-

13 Kant, Rousseau, Descartes gibi filozoflar vicdanın insnaın 
doğasında olduğunu savunmaktadır. Bkz: ARSLAN, Elif İçöz, “Dini 
Felsefi Psikolojik ve Sosyolojik Boyutuyla Vicdan ve Vicdanın Değer-
ler Eğitimindeki Yeri”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Anabilim Dalı, Değerler Eğitimi Bilim 
Dalı, Sakarya 2018, Y. Lisans Tezi, s: 13
14  ÖZTÜRK, Mustafa, “Vicdan, Vicdanlılık ve Vicdansızlık Üzerine”, 
Diyanet Aylık Dergi, sayı: 227, yıl: 2009: 4-7, s: 4
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reye girer ve toplumun çoğunluğunun tercihi bu 
haklara, ilkelere, kurallara aykırı ise, geçerli olarak 
görülemez. İnsanlığın tarihsel gelişimi ile edindiği 
erdemler ve inananlar için de ilahi temelli ilke ve 
kurallar, kamu vicdanının sınırlarını oluşturmakta-
dır. Bu sınırlamalar dışında ise karar verici olarak 
kamu vicdanını kabul etmekten başka sağlıklı yol 
bulunmamaktadır. Birilerinin topluma rağmen 
doğru-yanlış belirleme hakkı olmamalıdır. Kal-
dı kamu vicdanı bazı durumlarda yanlışa düşse 
bile kısa zamanda tekrar doğru düzleme ulaşır. 
Hani “demokrasi kötü bir sistem olmakla beraber 
insanlık tecrübesi ve bilgeliğinin ortaya koyabildiği 
en iyi sistem de şimdilik budur” denilir ya; kamu 
vicdanı kimi zafiyetler içerse de kendisinden başka 
tüm argümanlardan daha iyidir.

Değerlendirme

İnsanların bir şehirde birlikte yaşamalarının 
kaçınılmaz sonucu olarak şehir hayatının düzeninin 
sağlanması gerekmektedir ve bunun için de 
öncelikle şehir hukukuna ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ülkelerin ve şehirlerin sosyo-ekonomik gelişme-
lerine ve kültürlerine göre şehirlerle ilgili mevzu-
atlarda değişiklik olabilir ve normaldir. Ancak her 
halükârda bu hukuk temel insan haklarına (zaruri-
yat) uygun olmalı ve yine insanların ve toplumların 
barış, esenlik ve sağlığı için gerekli olan (haciyat) 
hakları da barındırmalıdır. 

Bu yazının amacı bir şehir hukuku oluşturmak 
değil; bu alanda zaten farklı ve etkili çalışmalar 
mevcuttur. Önemli olan şehir hukukun hangi te-
mellere oturtulması gerektiğidir. 

Önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımız 
gibi şehrin hukuku “haklar” temelinde inşa 
edilmelidir. Yasalardan hareketle hak oluşturma 
değil, haklardan hareketle yasalar oluşturulması 
gerekmektedir.

Hak sahibi olan sadece şehirli yani o şehirde 
yaşayan insan değildir. Şehirlinin yanı sıra şehrin 
sakinlerinden oluşan toplumun ve bizatihi şehir-
leşmenin mekandaki inşası olan şehrin de hakları 
bulunmaktadır.

Hukuk sistemi hakların korunmasını sağlamak 
zorunda olduğundan, şehir hukuku kapsamında 

yapılacak çalışmalar, ortaya konulacak normlar 
hem şehirde yaşayan insanın, hem şehir ahalisinin 
ve hem de şehrin haklarını korumalıdır. 

Hukuk, tarafların haklarını korurken en önemli 
olanı, tarafların haklarının çatışması durumunda 
mümkün olan en üst derecede adaletin tesis edil-
mesi, tarafların çatışan menfaat ve haklarını adil 
bir düzlemde çözebilmesidir. Ne toplum için ferdin 
ne fert için toplumun hakkı iptal edilemeyeceği 
gibi, ne toplum ve fert için şehrin ve ne de şehir 
için fert ve toplumun hakkı iptal edilmemelidir. 

Hakların çatışması durumunda izlenecek 
yöntemle ilgili olarak İslam Fıkhındaki yakla-
şım güzel bir örneklik teşkil etmektedir. İslam’ın 
insanlara verdiği temel haklar kısıtlanamaz, 
ihlal edilemez. Bununla birlikte, toplumun hakkı 
ile bireyin hakkının çatışması durumunda, 
toplumun hakkı önceliklidir. Ancak bu öncelik, 
hakların önem sırasına göredir. Yani bireye ait 
bir zaruri hak, topluma ait bir haci hak için ih-
lal edilemez. Topluma ait bir zaruri hak için bireyin 
zaruri hakkının ihlali de mümkün olan en az düzey-
de olmalıdır. Yani, bireyin hakkını en az kısıtlayarak 
toplumun zaruri hakkının korunması sağlanmalı-
dır. Yoksa nasılsa topluma ait hak deyip de birey 
hakkı fütursuzca kısıtlanamaz, kamu menfaati 
gerekçesiyle devlet otoritesi tarafından bile sınır-
landırılamaz, çünkü İslâm hukukuna göre kamu 
otoritesinin sınırlarını bu haklar çizer.15 

Genel kural bu olmakla birlikte, eğer toplumsal 
ve bireysel haklar arasındaki çatışma olursa ve bu 
çatışma, öncelik sıraları aynı olan haklar arasında 
ise, bu durumda topluma ait olan haklar önce-
liklidir. Örneğin, yaşam hakkı, bireyler için olduğu 
kadar toplumlar için de geçerlidir. 

Eğer bireyin hakkının korunmaya kalkılması 
durumunda toplumun yaşam hakkı ortadan kal-
kacak ise, bu durumda bireyin yaşam hakkı değil, 
toplumun yaşam hakkı tercih edilir. 

Buna mukabil, toplum için zaruri olmayan, ör-
neğin daha yüksek toplumsal yaşam seviyesinin 

15  ŞENTÜRK, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları”, 
İçinde: “Kur’an ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları”, Tartışmalı İlmî 
Toplantı, 21-22 Aralık 2013, Bildiriler Kitabı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 
2014, s: 31
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sağlanması hakkı için bireyin yaşam hakkı feda 
edilemez. İmam Gazali, bunu yüzlerce yıl önce fa-
razi bir örnekle açıklamaktadır. 

Gazali, düşmana ait bir kaleyi İslam ordularının 
kuşatması, ama düşmanların ellerindeki Müslü-
man esirleri kalkan gibi kullanmaları durumunda, 
kaleye İslam ordusu tarafından ok atışı yapılıp ya-
pılamayacağı sorusunu sorar ve bu durumda ok 
atılamayacağını belirtir. Çünkü ok atıldığı takdir-
de masum Müslümanların yaşam hakları ortadan 
kalkacaktır. Kalenin alınması, toplum için zaruri bir 
hak değildir. O kale alınmadı diye toplum yok ola-
cak değildir. 

Ama Gazali, aynı örneği bir başka açıdan ir-
deler. Bu sefer kaleyi savunanlar Müslüman, kaleyi 
muhasara edenler ise düşmanlardır. Bu kale stra-
tejik bir konumdadır ve bu kale düştüğü takdirde, 
ümmet düşman istilasına uğrayacaktır. Bu du-
rumda, kaleyi muhasara eden düşman güçleri, ön 
cepheye Müslüman esirleri kalkan gibi dizerlerse, 
kaledeki Müslümanlar düşman safına ateş edebi-
lir. Çünkü bu durumda toplumun yaşam hakkının 
korunması söz konusudur ve külli olan cüzi olana 

feda edilmez.16

Gazali’nin bu örneği çok önemlidir; Külli ola-
nın Cüz’i olana, toplumsal olanın bireysel olana 
üstünlüğü ancak aynı önem derecesindeki hak-
lar için geçerlidir. Ancak haklar çatışmasında 
kimi haklar kısıtlanacaksa, burada kesinlik aranır. 
Örneğin, toplumun hayat hakkının ortadan 
kalkması tehdidi kesinlik arz etmiyorsa, bireyin 
hayat hakkı feda edilemez. 

Son olarak şunu da belirtelim ki, şehir hukuku 
veya şehir hakları düzenlemesi nihayetinde insa-
noğlunun gayretleri ile gerçekleştirilecektir. İn-
sanoğlunun eksiksiz, mükemmel bir iş yapması 
düşünülemez. Elbette eksiklikler, yetersizlikler ola-
caktır, önemli olan zaman içerinde fark edilen bu 
eksiklikleri ve yanlışları düzeltmek olmalıdır. Bu tür 
eksiklikler düzeltilebilir ama şehir hukuku tarafla-
rın hakları üzerine bina edilmezse ortaya çıkacak 
eksik ve yanlışlar için ümitvar olmak mümkün ol-
mayacaktır. 

16  Örnek için bkz: Gazali, “İslam Hukukunda Deliller ve Yorumlar 
Metodolojisi-El-Mustasfa”, c.1, s: 335-336
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ŞEHiR HUKUKU ve BELEDiYELER

ENDERUN KURUMSAL DANIŞMANLIK

Türkiye Cumhuriyeti, kuvvetler ayrılığı ilkesine 
uygun olarak üniter bir yapıya sahiptir. Yasama, 
yürütme ve yargı güçleri tek bir elde toplanamaz. 
Yürütme kuvveti devletin asıl icracı ve idari yönü-
nü göstermektedir ve Anayasanın 123. Maddesi-
ne göre yürütmeyi oluşturan devlet idaresi, mer-
kezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına 
dayanır. Yerel yönetimler, siyasi özerkliğe sahip 
değildir; buna mukabil idari, ekonomik ve mali 
özerklikleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler, “yer 
yönünden yerinden yönetim kuruluşları (belediye-
ler, il özel idareleri),”, ”hizmet yönünden yerinden 
yönetim kuruluşları (YÖK vb), ve kamu kurumu ni-
teliğinde meslek kuruluşlarından oluşmaktadır.

Kamu düzeni, kamu idarelerinin her türlü eyle-
minin mevzuata uygun olmasını gerektirir ki, bu da 
hukuk devleti olmanın vazgeçilmez şartlarından 
birisidir. Mevzuatlar ise bizim hukuk sistemimize 
göre belirli hiyerarşiye sahip normlardan oluşmak-
tadır. Bu normlar ve hiyerarşi aşağıdaki gibidir: 

-Anayasa
-Kanun ve milletler arası anlaşmalar…
-Kanun Hükmünde Kararname,
-Tüzük,
-Bakanlar Kurulu Kararı,
-Yönetmelik
-Genelge.
Kamu kuruluşlarının görev ve yetkileri bu norm-

lar tarafından belirlenir ve her türlü iş ve işlemleri 
de bu normlara uygun olmalıdır. Normlar hiyerar-

şisine göre hiçbir norm kendisinden daha üstte 
olan normlara aykırı olamaz.

Konuya doğrudan ülkemizin devlet yapılanması 
ile ilgili bilgi vererek girmemiz sebebi, belediyeleri-
mizin yürütmenin bir parçası olarak sahip olduğu 
yetkilerin temel kaynağını ortaya koymak içindir. 
Bu konumları ile belediyeler kamu tüzel kişiliğine 
sahip kurumlardır ve Anayasamızın 124. Maddesine 
göre “Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelki-
şileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların 
ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulan-
masını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.”

Belediyeler bir kamu tüzel kişiliği oldukları için 
kendi görevleri ve yetkileri alanında yönetme-
lik çıkarma yetkisine sahiptir. Bu yetki, 1580 sayı-
lı eski Belediye Kanunu’nda açık bir şekilde ifade 
edilmekteydi. Söz konusu Kanunun 19. Maddesine 
göre; “Beldenin ve belde halkının sıhhat, selâmet 
ve refahını temin ve intizamı beldeyi halelden vi-
kaye maksadile kanunların bahşettiği salâhiyete 
müsteniden emirler vermek ve belediye yasakla-
rı koymak ve infaz ettirmek, hilâfında hareketleri 
görülenleri cezalandırmak” belediyelerin yetkileri 
arasındadır. Aynı yasanın 70. Maddesinde, be-
lediye meclisinin “Zabıta Talimatnamelerini” in-
celeme ve onaylama görevi ile 83. maddesinde 
de belediye encümeninin “belediyelere verilen 
vazifelerin ifasını temin için belediye tembihleri” 
yayınlayabileceği belirtilmekteydi. 1580 sayılı Be-
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lediye Kanunu’ndaki bu düzenleme, 5393 sayılı Be-
lediye Kanunu’nda da özü itibarı ile korunmuştur. 
Yürürlükte olan bu Kanunun 15. Maddesi belediye-
nin yetki ve imtiyazlarını sayarken şu ifadelere de 
yer vermektedir:

-Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet 
ve girişimde bulunmak.

-Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçe-
vesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen ce-
zaları vermek.” 

Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre, zabıta-
nın görevleri arasında yer alan görevlerden biri de 
“Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde 
halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak 
amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, bele-
diye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen gö-
revleri yapmak ve yetkileri kullanmak”tır.

Tüm bu açıklamalar açıkça göstermektedir ki, 
belediyeler, kendi görev alanlarında ve kendi sınır-
ları içerisinde mevzuat oluşturma ve bu mevzua-
tın gereklerini yerine getirttirebilmek için denetle-
me ve ceza verme yetkisine sahiptir. 

Şehir hayatının düzeni, şehirlinin sıhhat 
ve selametinin temini amacı ile belediyeler 
tarafından yönetmelik çıkarma yetkisi, şehir 
hukuku kapsamında normların belirlenmesinde 
belediyeleri de önemli bir aktör olarak 
konumlandırmaktadır. Bu kapsamda belediyeler 
tarafından çok farklı yönetmelikler çıkarılmaktadır.

-İmar Yönetmeliği
-Otopark Yönetmeliği,
-İlan reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,
-Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, 
-Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetme-

liği ve benzeri birçok yönetmelik, belediye mec-
lislerince kabul edilip yayınlanmaktadır. Özellikle 
birimlerin görev ve yetki yönetmelikleri ile sosyal 
yardımları düzenleyen yönetmelikler daha çok 
kurum içi çalışmaları düzenleyen normlar ise de 
imar, ulaşım, otopark ve benzeri faaliyetlerle ilgili 
yönetmelikler ise şehir hayatının düzenlenmesine 
ilişkin normlardır. 

Belediyeler farklı alanlarda yönetmelik çıka-

rırken özellikle de Belediye Emir ve Yasakları Uy-
gulama Yönetmeliği veya benzer isimlerle ya-
yınladıkları yönetmeliklerle şehir hayatının düzen 
ve intizamı konusunda geniş çaplı düzenlemeler 
yapmaktadırlar. Örneğin Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yö-
netmeliği incelendiğinde düzenlemenin kapsamı 
açıkça görülebilmektedir. 

Söz konusu yönetmeliğin kapsam maddesi şu 
şekildedir: “Madde 2: Bu yönetmelik, Kocaeli  Bü-
yükşehir Belediyesi yetki  sınırları içerisindeki tüm 
kent halkını, kent halkına hizmet veren tüm bele-
diye birimlerini, kent halkına hizmet sunan ve be-
lediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm mü-
esseseleri ve çalışanları, herhangi bir müesseseye 
bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.”

Yönetmeliğin 2. Bölümü, konulara göre düzen-
lemeleri içermekte olup, bu konular şunlardır:

-Huzur ve Sükun İle İlgili Emir ve Yasaklar (madde 5)

-Temizlikle İlgili Emir ve Yasaklar (madde 6)

-Nizam intizamla ilgili emir ve yasaklar (madde 7)

-Sağlık, Emniyet ve Selametle ilgili emir ve yasaklar 
(madde 8)

-Mezarlıklarla ilgili emir ve yasaklar (madde 9)

-Hayvan Ölüleri ile ilgili emir ve yasaklar (madde 10)

-Daimi ve Geçici Pazar Yerleri İlgili Emir ve Yasaklar 
(madde 11)

-Gezici ve Sabit Seyyar Satıcılar ile İlgili Emir ve Ya-
saklar (madde 12)

-Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Emir ve Yasaklar 
(madde 13)

-İlan ve Reklam İle İlgili Emir ve Yasaklar 
(madde 14)

Şehir hayatının çok geniş alanını düzenleyen bu 
yönetmeliğin ne kadar detaylı olduğunu, sadece 
bir konu ile ilgili düzenlemesine bakarak görmek 
mümkündür. Örneğin, Huzur ve Sükun İle İlgili Emir 
ve Yasakları düzenleyen 5. Madde şu şekildedir:

MADDE 5-(1)  Huzur ve sükunla ile ilgili uyulması 
gerekli kurallar şunlardır.
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a) Kamuya açık alanlarda genel taşıt araç-
larında gezici izinsiz çalgıcılık ve seyyar  satıcılık 
yapmak.

b) Yapılışları görünümleri ve kokuları ile gelip 
geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sa-
katat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

c) Açık alanlarda bulunan ve kamunun 
kullanımına sunulan bank, kanepe ve benzerlerini 
oturma maksadı dışında kullanmak.

ç) Cadde, sokak ve meydanlarda (park, yeşil 
alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak.

d) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında 
umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araç-
larla veya hortumla inşaatına, evine su almak, 
çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal et-
mek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hay-
van yıkamak.

e) Belediyece yasaklanmış yerlerde aletli veya 
aletsiz spor yapmak, oyun oynamak.

f) Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, ya-
pım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet

ve iş makineleri ile, kış mevsiminde hafta içi 
08.00 - 17.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde 
hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri dışında çalışma 
yapmak. Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, 
tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 
10:00’dan önce akşam hava karadıktan sonra 
yapmak.(İlgili belediyesinden izinli olanlar hariç)

g) Şehrin meskun ve Belediyece yasaklanan 
sahaları dâhilinde bulunan ev ve apartmanların 
herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes hay-
vanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak 
ya da bulundurmak.

ğ) Hayvanları belediyemize ait yeşil alanlarda 
otlatmak.

h) Her türlü belediye mallarına zarar vermek ( 
Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan ço-
cukların velileri sorumludur.)

ı) Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini 
yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekil-
de karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek 
ve asılsız ihbarda bulunmak.

i)  Belediyenin belirlediği yerler dışında hayvan 
satışı yapmak.

j) İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile 
çığırtkanlık.

k) Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek ses-
le bağırmak, klakson çalmak, şehir içerisinde izin 
almaksızın ramazan davulu çalmak, durarak veya 
gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satı-
cılık ve ilan-reklam yapmak,

l) Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu 
motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çev-
reyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı 
yalıtımını yaptırmamak, yasaktır.

Belediyelerin şehir hukuku kapsamında gerçek-
leştirecekleri çalışmaların elbette belirli kuralları, 
yöntemleri bulunmaktadır. Bu kural ve yöntemleri 
üç ana başlık altında incelememiz mümkündür:

1-Normlar Hiyerarşisine Uyum:

Yukarıda belirttiğimiz gibi, normlar hiyerarşisi-
ne göre hiçbir norm kendisinden daha üstte olan 
normlara aykırı olamaz. Bu sebeple belediyeler 
yönetmelik çıkaracakları zaman, Kanun, karar-
name, anayasa gibi üst normlara aykırı düzen-
leme gerçekleştiremezler. Düzenlemenin haklı 
bir ihtiyaçtan doğması üst normlara aykırılık için 
gerekçe değildir. Dursunbey Belediye Meclisince 
oy birliği ile kabul edilen bir düzenlemenin yargı 
tarafından uygun bulunmaması bu konuda yakın 
tarihli bir örnektir.

Bilindiği gibi son yıllarda yerleşim yerlerimizde 
çok hızlı ve kontrolsüz bir “zincir market” şubeleri 
açılması trendi yaşanmaktadır. Öyle ki yan yana 
ya da çok yakın mesafelerde farklı markalara 
ait ve hatta aynı markaya ait şubeler açılmak-
tadır. Kontrolsüz gelişme hem şubelerin verimli-
liğini olumsuz etkilemekte ve hem de çevresinde 
yer alan farklı küçük esnafın ticari olarak ayakta 
durmasını adeta imkânsızlaştırmaktadır. Bu zincir 
marketlerle ilgili ülke genelinde sınırlayıcı düzenle-
me de bulunmamaktadır.

Dursunbey Belediyesi, ilçede hızla artan bu zin-
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cir market açılması süreci ile ilgili bir düzenlemeye 
gitmeye karar vermiş ve 04.07.2017 tarihinde “Zin-
cir Marketlerde Aranması gereken Şartlar” konu-
lu bir düzenlemeyi kabul etmiştir. 13 maddelik bu 
düzenlemede, “İki Ulusal Market (Zincir Marketler) 
arası en az 500 metre mesafede olması” gibi 
şartlar da yer almaktadır. Bu düzenleme kapsa-
mında yeni bir zincir market şube açılma talebi ret 
edilmişi, konu yargıya taşınmış ve Balıkesir İdare 
mahkemesi, düzenlemenin hukuka uyarlılığının ol-
madığından hareketle, oy birliği ile uygulamanın 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Mahkeme kararının genel dayanağı, işyeri 
açma ile ilgili yasal düzenleme (3572 sayılı İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve 
bu kanun kapsamında çıkarılan İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik) bulun-
masıdır. Bu düzenlemede, Meclis kararını içeren 
şartlar bulunmamaktadır ve işyeri açma ile ilgili 
ancak bu yasada yer alan hükümler geçerlidir. 

Dursunbey Belediye Meclisi kararı aslında eko-
nomik ve sosyal yönden bizce çok doğru bir ka-
rardır ancak yukarıda ifade etiğimiz gibi düzenle-
menin haklı bir ihtiyaçtan doğması üst normlara 
aykırılık için gerekçe değildir ve işyeri açma ile ilgili 
yasal düzenleme bulunmaktadır. 

2-Görev ve Yetki Alanı İle Uygunluk:

Belediyeler, ancak kendi görev ve yetki alanları 
ile ilgili yönetmelik çıkarabilirler. Örneğin, eğitim-
le ilgili düzenleye yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında 
olduğu için, belediye kendi sınırları içerisindeki 
okulların müfredatı, öğretmen çalıştırma şartları 
gibi konularda düzenleme yapma yetkilisine sahip 
değildir.  

3-Yönetmelik Taslak Metinlerinin Hazırlan-
masına İlişkin Usul Ve Esaslara Uygunluk:

17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmî Gazete 
’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esas-
ları Hakkında Yönetmelik bulunmaktadır. Yönet-
meliğin kapsam maddesi şu şekildir: “Bu Yönet-
meliğin amacı; Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı, 
ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları tarafından hazırlanacak kanun, 

kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, 
Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzen-
leyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Belediyeler 
de kamu kurumu olduğu için yönetmelik taslak-
larını hazırlarken bahsi geçen Yönetmelikteki hü-
kümlere uymak zorundadırlar.

Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler Yönetme-
liğin 4. Maddesinde şu şekilde açıklanmıştır:

a) Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olamaz.

b) Taslaklar düzenleme amacına uygun olarak 
hazırlanır. 

c) Taslaklar hazırlanırken yargı kararları göz 
önünde bulundurulur.

ç) Taslaklar hazırlanırken düzenlenen alanlara 
ilişkin mevzuatın tamamı gözden geçirilerek, 
gerekiyorsa mevcut hükümlerde gerekli 
değişiklikler yapılır veya anılan hükümlerden 
ihtiyaç duyulanlar taslağa alınarak ihtiyaç 
duyulmayan hükümler yürürlükten kaldırılır. 

d) Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlene-
meyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma 
özelliğini bozacak hükümlere yer verilmez. 

e) Taslakların kapsam maddesi, herhangi bir 
tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenir; 
taslağın kapsamı konusunda herhangi bir tered-
düt bulunmuyorsa, taslakta ayrıca kapsam hük-
müne yer verilmez.

 f) Taslağın madde metinleri kısa ve anlaşılır bi-
çimde düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı hüküm-
lere yer verilmez.

Belediyeler tarafından hazırlanan yönetme-
likler, belediye meclisleri tarafından kabul edile-
rek ve 3011 sayılı Resmî Gazete’ de Yayımlanacak 
Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun uyarınca 
mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları 
ile ilan edilerek yürürlüğe konulur. Ancak bazı ko-
nularda yönetmelik çıkarılırken merkezi idareden 
görüş alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu 
sebeple belediyeler genel olarak; Malî konularda 
düzenlenecek yönetmelik taslakları hakkında Sa-
yıştay Başkanlığından, Teftiş Yönetmelikleri için ise 
İçişleri Bakanlığından görüş almak zorundadırlar.
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Hemşehri Hukuku ve Şehir Hukuku

5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesinin 
başlığı “Hemşehri Hukuku” olarak belirlenmiş olup, 
madde içeriği şu şekildedir:

Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. 
Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine ka-
tılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve 
belediye idaresinin yardımlarından yararlanma 
hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedele-
meyecek koşullarda sunulması zorunludur. 

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kül-
türel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. 
Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, si-
vil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını 
sağlayacak önlemler alınır. 

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya 
ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara da-
yanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uy-
makla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katıl-
ma paylarını ödemekle yükümlüdür.

Söz konusu metin aslında şehir hukuku kapsa-
mında değerlendirilebilir; çünkü şehrin ve şehir yö-
netiminin karşılıklı hak ve sorumlulukları ile ilgili dü-
zenleme içermektedir. Ancak bu düzenleme daha 
çok demokratik katılım, bilgi edinme hakkı ile yar-
dımlardan yararlanmayı düzenlemektedir. Buna 
mukabil şehir hukuku, imardan çevreye, esenlikten 
sosyal ve kültürel faaliyetlere, sağlıktan eğitime, 
ulaşımdan haberleşmeye kadar çok geniş alan-
larda düzenleme içermelidir. Bu yönüyle yasadaki 
“hemşehri hukuku” çok dar kapsamlı olarak dü-
zenlenmiştir. Böyle olmakla beraber, özellikle de 
Avrupa Kentsel Şartı gibi şehir hukuku alanında-
ki çalışmalarda katılımcı yönetime yapılan vurgu 
açısından bakıldığında, bu alanda önemli bir içe-
rik olarak değerlendirilebilir. 

Yasada yer alan “Belediye sınırları içinde otu-
ran, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin 
kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve du-
yurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, 
katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür” 
ifadeleri de, belediyelerin kanunlara dayanan 
kararlarına uyulma zorunluluğunu pekiştirmesi 
bakımından da önemlidir. Buradaki “Kanunlara 

dayanan” ifadesi yanıltıcı olmamalıdır. Çünkü bu 
ifade, kanunlara dayanan yetkilerle çıkarılan yö-
netmeliklere de uyum zorunluluğunu içermektedir. 
Zaten Türk Hukuk Sisteminde, hiç bir yönetmelik, 
kanunla çerçevesi düzenlenmemiş alan için çı-
karılamaz.  Örneğin belediyeler toptancı halleri 
ile ilgili emir ve yasaklar çıkarabilir ama zaten bu 
alanda 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli 
Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ti-
caretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile bu 
kanun kapsamında çıkarılan “Sebze Ve Meyve Ti-
careti Ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik” 
bulunmaktadır. Belediye, Kanunla düzenlenmiş 
bu alanda, kanuna ve bu Kanuna göre çıkarılan 
yönetmeliğe aykırı olmamak üzere, daha ayrıntılı 
yükümlülükleri içeren yönetmelik çıkarabilir. Kafa 
karışıklığına sebebiyet vermemesi için belirtelim 
ki, yukarıda örnek olarak verilen ve İşyeri Açma 
ve Ruhsatlandırma ile ilgili Kanuna uymadığı için 
Dursunbey Belediye meclisi kararına karşı yürüt-
meyi durdurma kararı bu duruma aykırı değildir. 
Çünkü o olayda, söz konusu kanuni, işyeri açılması 
ile ilgili olarak kanunda ve o kanuna göre çıkarılan 
yönetmelikteki şartlar dışında bir şart ileri sürüle-
meyeceğini açıkça belirtmektedir. 

Değerlendirme:

Belediyelerimizin Şehir Hukuku, Şehir ve Şehirli 
Hakları konularında çalışmalar yapması önemlidir 
ve özellikle de Yönetmelik Çıkarma Hakkı kapsa-
mında değerlendirildiğinde, bu alanda önemli bir 
aktör oldukları da açıktır. Ancak bir şehirle ilgili hu-
kuki normlar oluşturmak gerçekten çok çetrefilli bir 
çalışmadır. İlgili tüm mevzuata, yargı içtihatlarına 
hâkim olmayı gerektirir ki, özel uzmanlık çalışması 
istemektedir. Bu sebeple belediyelerin doğrudan 
bu alanda bir hukuk normları oluşturmak yerine 
öncelikle şehir hukuku çalışmalarında üst politika 
belgesi işlevi görecek, 5393 sayılı Belediye Kanunu 
13. Maddesindeki Hemşehri Hukuku düzenleme-
sinden hareketle, tarafların gönüllü katılımını sağ-
layacak bir belge, manifesto düzenlemesi daha 
doğru olacaktır. Bu alanda, 2024 yılında Pendik 
belediyesince bir çalışma örnek olarak alınabilir.

Pendik Belediyesince başlatılan Kent Hukuku 
çalışmaları çerçevesinde, Avrupa Kentli Hakları 
Deklarasyonundan yararlanılarak “Pendik kentli 
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Hakları Birlikte Yaşam Mutabakatı Tasarısı” ha-
zırlanarak tartışmaya açılmak üzere Pendik Kent 
Danışma Meclisine sunulmuştur. Ekinde bir de ta-
ahhütname içeren metin şu şekildedir:

“1-  Her Pendik’li; insan haklarına saygılı ve bu 
hakları geliştirmeye açık, bireyin refahını ve kişiliği-
ni geliştirme güdüsü ve fırsatı sağlayan bir kentsel 
ortamda yaşama hakkına sahiptir.

2-  Her Pendik’li; saldırılara ve suça karşı korun-
muş güvenli bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

3-  Her Pendik’li; hava, su, gürültü v.b. kirlenme-
lere konu olmayan ekolojik dengeleri korunmuş bir 
kentsel çevrede yaşama hakkına sahiptir.

4-  Her Pendik’li; kendi ekonomik ve toplumsal 
girişimlerini geliştirmek için gerekli alt yapılara sa-
hip olmayı isteme hakkına sahiptir.

5-  Her Pendik’li; yeterli çeşitlilikte mal ve hiz-
metlerden seçme olanağı hakkına sahiptir.

6-  Her Pendik’li; kentte uygun yeterli çalışma 
olanaklarına ve güvencesine sahip olma ve ken-
tin ekonomik gelişmesinden pay alabilme hakkına 
sahiptir.

7-  Her Pendik’li; çoğulcu bir kentli kültürü edi-
nebilme fırsatlarından yararlanma hakkına sa-
hiptir.

8-  Her Pendik’li; kültürel farklılıkları dolayısıyla 
kimsenin iş yaşamında ve toplumsal yaşamdan 
dışlanmadığı ikincil konumlara itilmediği çok kül-
türlü, bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

9-  Her Pendik’li; bağlılık duyabileceği, ona an-
lam yükleyebileceği, kimliği olan bir kentte yaşa-
ma hakkına sahiptir.

10- Her Pendik’li; tarihsel mirasın ve geçmişle 
sembolik bağların korunduğu, nitelikli, uyumlu mi-
marlık değerlerinin bulunduğu ve yenilerinin ekle-
nebildiği bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

11- Her Pendik’li; yeterli çeşitlilikte konutun üre-
tilmekte olduğu bir sistemin sağlandığı konut sto-
ku içinden, kentte yaşayanların ödeme koşulları-
na uygun, sağlıklı, özel yaşamın gizliliğine olanak 
veren, dinlendirici, güvenceli konut edinebilme 
hakkına sahiptir.

12- Her Pendik’li; konut alanları, çalışma alan-
ları, dinlenme ve eğlenme ile ulaşımı arasında, bir-
birini rahatsız etmeyen uyumlu bir arazi dengesi-
ne sahip, insanların birbirleriyle ilişki kurma fırsatını 
çoğaltan bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

13- Her Pendik’li; özürlüler de dâhil olmak üzere 
kentteki değişik gelir gruplarına kentin bir nokta-
sına çok zaman harcamadan belli bir konfor dü-
zeyinde seyahat ederek ulaşma olanağı veren yol 
ve ulaşım sistemine sahip olma hakkına sahiptir.

14- Her Pendik’li; koruyucu sağlık tesislerine ko-
layca ulaşabilen, sağlıklı içme suyu ve kanalizas-
yon sistemlerine sahip, yeterli güneş ışığı alan, yeşil 
alanlara sahip bir kentte yaşama hakkına sahiptir.

15- Her Pendik’li; dünyanın gelişmiş bilgi ve hü-
nerlerini elde etme olanağını sağlayan, eğitim ve 
kendini yetiştirme olanakları veren, bu olanakları 
sürekli geliştiren bir kentte yaşama hakkına sahip-
tir.

16- Her Pendik’li; yaş, yetenek ya da gelir ayırı-
mı olmadan yeterli çeşitlilikte spor yapma ve boş 
zamanları değerlendirme olanaklarından yarar-
lanabilme hakkına sahiptir.

17- Her Pendik’li; kentteki hizmetlerin görül-
mesini sağlayacak yerel yönetimlere seçme ve 
seçilme, kararlarına katılma ve yönetim üzerinde 
sürekli bir demokratik denetimde bulunma ve bilgi 
edinme hakkına sahiptir. 

Tüm bu haklardan, cinsiyet, yaş, köken, inanç, 
sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fi-
ziksel ve zihinsel özürlerine bakılmadan, eşit olarak 
yararlanma hakkına sahip olan Pendikliler ve Pen-
diklilere hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör kuruluşları olarak bizler; tüm bu hakları 
korunması ve geliştirilmesi için gayret gösterece-
ğimizi ve kentimize karşı hak ve yükümlülüklerimizi 
yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.”
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ŞEHiRLEŞMEDE HUKUK KURALLARININ
ETKiSi/ETKiSiZLiĞi

METE YAPICI*

1Şehirlerde yaşayan insanımıza en çok ihtiyaç 
duydukları şeyler sorulduğunda dört kavramla 
karşılaşırız.

Güvenlik, düzen, adalet ve esenlik.

Bunun tabii sonucu olarak da dört büyük sorun 
önlerine çıkar.  

1.Can ve mal emniyetinin olmaması,
2. Anarşi, kaos ve kargaşa,
3. Haksızlıklar,
4. Hastalık yayan sağlıksız bir çevre.
Yukarıda açıkladığım bu dört ana ihtiyacın 

karşılanması ve dört sorunun izalesinde hukuk ku-
rallarının en önemli etkenlerden biri olması bek-
lenir. Beklenir de acaba gerçekten hukuk kuralları 
kendisinden beklenen anacı sağlayabiliyor mu ?

Türkiye’deki şehirleşme sürecinde bunun ne de-
rece gerçekleştiğini bu makalede inceleyeceğiz.

Ülkemizde halkımızın yüzde 93’ü şehirlerde 
yaşıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bu oran sadece yüz-
de 24 tü. Şehirleşme oranı 90 yılda dört kat artmış. 
Örneğin İstanbul nüfus olarak bu süre içinde tam 
19 kat büyümüş.

Peki bu olağanüstü nüfus artışı hukuka uygun, 
planlı, düzenli ve sağlıklı bir şekilde mi olmuş ?

1  Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı

Bakalım.

Hukuk kuralları uyulması isteğe bağlı olmayan, 
uyulmadığında müeyyidesi/yaptırımı olan kural-
lardır. Şehir ölçeğinde baktığımızda pek çok hukuk 
normunun şehircilik ile doğrudan veya dolaylı ola-
rak ilgili olduğunu görürüz.

Şehri ilgilendiren en temel hukuk normları ise 
imar mevzuatı ve belediye mevzuatıdır. İmar 
mevzuatı bir şehrin gelişiminin planlanması 
ve yapılaşmasına ilişkin kuralları, bu kuralların 
uygulama esasları ve bu kurallara uyulmadığında 
uygulanacak müeyyideleri içerir.

Ülkemizde kapsamlı ve detaylı ilk İmar Kanunu 
6785 sayılı İmar Kanunu olup 6 Temmuz 1956 
senesinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun yerini 
03.05.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı 
İmar Kanununa bırakmıştır. Her iki Kanun arasında 
esasen esaslı bir fark bulunmamaktadır ve büyük 
ölçüde aynı hükümleri içermektedirler.

Her iki Kanun da yapılaşmanın imar planlarına 
göre yapılacağı, bu planlara göre ruhsat alınmak 
suretiyle inşaat yapılacağı, ruhsatsız yapıların yı-
kılacağı, yapanlara para cezası uygulanacağına 
dair detaylı ve kapsamlı hükümler içermektedir. 
Hatta 6785 sayılı Kanun’da bu kanundaki görev-
leri yerine getirmeyen belediye başkanları hakkın-
da Türk Ceza Kanunundaki hükümler baki kalmak 
üzere her bir olay için ağır para cezası uygulana-
cağı hükmü de mevcuttur. (6785 sk md. 58)
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Ancak uygulamaya gelince işler hiç de ka-
nunlarda yazıldığı gibi gitmemiştir. Şehirler için ön 
görülen imar planları zamanında çıkartılamamış, 
imar parselleri oluşturulamamış, dolayısıyla bu 
plansız alanlardaki kaçak inşaatlar engelleneme-
miş, hatta hazine, belediye, vakıf, orman arazile-
ri gecekondularla dolmuştur. Bir diğer uygulama 
da genellikle tarla vasfındaki şahıslara ait büyük 
arazilerin özel parselasyon veya fiili taksim yolu 
ile plansız bir şekilde ruhsatsız ve kaçak yollarla 
inşaatlar yapılarak kullanılması hatta yer yer de 
sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında işgal edilmesi 
şeklinde olmuştur.

Kısacası var olan kanunlar, müeyyideler etkisiz 
kalmıştır. Güvenlikten, düzenden, esenlikten fer-
sah fersah uzak mahalleler, ilçeler hatta şehirler 
oluşmuştur.

Plansız bölgelerde, orman arazilerinde, tarla va-
sıflı arazilerde, kamuya ait arazilerinde, dere yatak-
larında, heyelan bölgelerinde, fay hatlarının üstün-
de kısacası boş görülen her yere derme çatma, fen 
ve sağlık kurallarına aykırı milyonlarca gecekondu 
ve ruhsatsız yapı yapılmıştır. Doğru düzgün yolu ,alt-
yapısı, parkı, okulu, sağlık ocağı, hastanesi, karakolu, 
araç park yeri, hatta fırını, marketi, pazarı olmayan 
mahalleler, ilçeler oluşmuştur.

Planlı alanlara gelince, maalesef bu alanlar da 
planlara uygun yapılaşmamış, binalar ön görülen 
emsal ve kat sayıları ile taban oturumlarına riayet 
edilmeksizin inşa edilmiş, daha önce iskan belgesi 
alan binalara da kaçak katlar yapılmıştır.

Yeni yerleşim yerleri önce mahalle sonra da ilçe 
ismi verilerek yerleşim yeri statüsü kazanmışlardır.

1955 yılında Türkiye’de sadece 50.000 gece-
kondu ve 250.000 gecekondulu nüfus varken 
bu sayı 1995 yılında 2.000.000 gecekonduya ve 
10.000.000. nüfusa ulaşmıştır. Gecekondu statü-
sünde olmamakla beraber ruhsatsız veya ruhsat 
ve eklerine aykırı yapılan yapılar bu sayıya dahil 
değildir.  Bkz Tablo 1

İstanbul’da Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Arnavut-
köy, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Esenyurt 
ilçeleri ile diğer ilçelerdeki pek çok semt, Ankara’da 
Mamak, Yenimahalle, Sincan vb ilçeler gecekondu-
laşma sürecinde oluşan şehirlere örnektir.

İş o noktaya gelmiştir ki imar affından başka 
çare kalmamıştır. 6785 sayılı İmar Kanununun çık-
tığı tarihten bu yana adı af kanunu olsun olmasın 
içinde af mahiyetinde hükümler olan 18 adet ka-
nun çıkarılmak zorunda kalmıştır. Bkz Tablo 2 Bun-
lardan en önemli üç tanesi 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve son olarak çıkarılan 
İmar Barışı Kanunu olarak nitelendirilen 7143 sayılı 
Kanundur.  Bu kanunların amacı gecekondulaş-
mayı veya çarpık yapılaşmayı önlemek olarak ifa-
de edilmişse de, temel özellikleri “”bu güne kadar 
olan oldu, bundan sonra olmasın” şeklinde kural-
lar içermesidir. Bazı alan ve bölgeler af kanunla-
rının dışında bırakılsa da af kapsamına girmeyen 
alanların çoğunda da mevcut durum kabullenil-
mek durumunda kalınmıştır. 

Çoğu kişi çıkarılan afların sorunu çözmediğini, 
kaçak yapılaşmayı cesaretlendirdiğini ve işleri iyice 
içinden çıkılmaz hale getirdiğini ifade etmektedir. 
Bu yaklaşım kısmen doğru olmakla beraber bu 
afların bir zaruretin sonucu olduğu da açıktır. 
Aflar sorunu çözemese de çözüm yönünde bir 
adım olmuştur. En azından yol, altyapı, okul, sağlık 
ocağı gibi temel ihtiyaçlar kısmen ve yetersiz de 
olsa zaman içinde giderilmiştir. İmar afları kısmen 
mülkiyet sorununu çözdüğünden eski derme 
çatma yapılar gecekondu sahiplerinin ekonomik 
durumlarının da iyileşmesiyle çoğu yine ruhsatsız 
ve kaçak olmakla birlikte yerlerini nisbeten daha 
nitelikli betonarme yapılara bırakmıştır. 

İlk gecekonduların yıkılıp yerine yapılan bu be-
tonarme yapılar ile daha önceki yıllarda ruhsatsız 
veya ruhsatlı olarak yapılan eskimiş betonarme 
yapıların durumu şu anda şehrin en önemli sorun-
larından biridir. 

Gecekondulaşma sürecinde çıkarılan ge-
cekondulaşmayı ve kaçak yapılaşmayı önleme 
amaçlı yasal düzenlemelerden istenilen faydanın 
alınamamış olması, depremsellik açısından risk 
taşıyan yapıların dönüşümü için hazırlanan 6306 
sayılı Yasa hakkında da acaba yine mi sonuç çık-
mayacak sorularını gündeme getirmiştir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, hukuk kuralları 
önemli olmakla beraber tek başına şehrin dönü-
şümü ve iyileştirilmesi için yeterli değildir.

İnsanların acil barınma ihtiyaçları, sosyoeko-
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nomik durumları, gelecek endişesi içinde olmaları, çevrelerine olan güven duygularının azalması gibi et-
menler hukuk kurallarının etkisini azaltmakta hatta yer yer tamamen etkisiz kılmaktadır. 

Hukuk kuralları ancak insanlarımızın genel olarak temel ihtiyaçlarının karşılanabilir olması, yine genel 
olarak hak ve adalet duygularının gelişmiş olması durumunda istenen faydayı sağlayabilmektedir. Diğer 
durumlarda ise yukarıdaki belirttiğimiz olumsuzluklar devam edip gidecektir.

 

Yıllar Gecekondu Gecekondulu Nüfus  
Kentsel Nüfustaki Payı %

1955 50.000 250.000 14,7

1960 240.000 1.200.000 16,4

1965 430.000 2.150.000 22,9

1970 600.000 3.000.000 23,6

1980 1.150.000 5.750.000 26,1

1990 1.750.000 8.750.000 33,9

1995 2.000.000 10.000.000 35,0

2002 2.200.000 11.000.000 27,0

Tablo 1

Kaynak : 1948’den Bugüne İmar Afları

Binali Tercan, Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Sayı Ka-
nu-
nun 
Adı

Yayımlandığı Resmî Gazete

Tarihi Sayı

1 5218 Ankara Belediyesine, Arsa ve Arazisinden Belli bir Kısmını Mesken Yapacaklara 2490 Sayılı Kanun 
Hükümlerine Bağlı Olmaksızın ve Muayyen Şartlarla Tahsis ve Temlik Yetkisi Verilmesi Hakkında 
Kanun

22/ 06 / 1948 6938

2 5228 Bina Yapımını Teşvik Kanunu 06 / 07 / 1948 6950

3 5431 Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması ve 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun 13. Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun

11 / 06 / 1949 7230

4 6188 Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun 29 / 07 / 1953 8470

5 7367 Hazineden Belediyelere Devredilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun 29 / 07 / 1959 10265

6 775 Gecekondu Kanunu 30 / 07 / 1966 12362

7 2805 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 6785 Sayılı 

İmar Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

21 / 03 / 1983 17994

8 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar 

Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

08 / 03 / 1984 18335

9 3290 24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde-
ler Eklenmesi Hakkında Kanun

07 / 06 / 1986 19130

10 3366 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 2981 Sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. 26 / 05 / 1987 19471

11 3414 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3.5.1985 tarih ve 247 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair 16.8.1985 tarih ve 250 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanun

11 / 03 / 1988 19751

12 4706 Hazineye ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 18 / 07 / 2001 24466

13 4833 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu (Md.51-ö) 31 / 03 / 2003 25065

14 5027 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu (23.3.2004 tarih ve 25411 sayılı Resmî Gazetede düzeltmesi vardır) 24 / 12 / 2003 25330

15 5377 Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Md.184) 08 / 07 / 2005 25869
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16 5398 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun

21 / 07 / 2005 25882

17 5784 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 / 07 / 2008 26948

18 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 31 / 05 / 2012 28309

19 6639 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.38) 15 / 04 / 2015 29327

20 7143 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun (Geçici Md.16)

18 / 05 / 2018 30425

21 2002-
3654

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettiği Mal ve Hizmetlerden 4736 Sayılı Kanun Gereğince Ücretsiz 
veya İndirimli Olarak Yararlanacakların Tespitine İlişkin 2002/3654 sayılı Kararın Eki Kararda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Karar

08 / 02 / 2002 24665

22 İlke 

Kararı 

(No: 

99)

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 
İlke Kararı (No: 99)

25 / 01 / 2017 29959
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BELEDiYE BAŞKANLARI ve ŞEHiR

MUSTAFA DEMiR*

1Şehirler; şehirdeki insanların doğdukları yer 
olması itibari ile kimliğinin bir parçası olmanın 
ötesinde, komşusuyla, binasıyla, sokağıyla, 
mahallesiyle, meydanıyla, tarihiyle, mimarisiyle, 
estetiğiyle, temizliğiyle ve emniyetiyle 
hayatımızın mekânla temas ettiği ilk yerdir. 
Yaşadığımız zamanın mekânla buluştuğu anlam 
kazandığı yerdir. Aile kurduğumuz, çalıştığımız, 
bir insan olarak ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, 
Allah’ın bize bahşettiği hayatı yaşadığımız, 
bütün değerlerimizle ve ilişkilerimizle 
kişiliğimizin oluşmasında en önemli etkendir. 
Şehirler aslında kişiliğimizin bir parçasıdır. Yazar 
Mustafa Armağan şehirler için; “İnsan ruhunun 
bedeninden dışarıya yansımış halidir.” der.

Aynı zamanda şehirler sürekli gelişen, büyü-
yen, değişen ve talepleri olan büyük bir can-
lı organizma gibidir. İşte bu şehirleri yöneten, 
yönlendiren, geliştiren ve yaşanır halde tutan 
belediyeler ve o belediyenin başkanıdır. Ayrıca 
siyaset arenasının en önemli noktası, siyasetin 
vatandaşa en çok dokunan alanıdır. Belediyeler 
mahalli müşterek hizmetleri yerine getiren ye-
rel idarelerdir. Belediye başkanı hizmetlere yön 
veren, vizyon katan ve hayata geçirendir. Va-
tandaşın her zaman ulaşabildiği, dokunabildi-
ği, hesap sorabildiği en önemlisi dertleşebildiği 
seçilmişlerdir. Bir belediye başkanı adeta şehri-
nin dervişi gibi olmalıdır. Sadi Şirazi’nin Gülistan 
kitabında “Derviş nasıl olmalıdır?” bölümünde, 

1  İstanbul Milletvekili

“derviş” şöyle tarif edilir: “Nefis ölü, gönül diri ol-
malı”. Öyle ki nefsinin peşinde koşmadan, kibre 
kapılmadan, her gün aynı heyecanla işinin ba-
şına geçmelidir ve “Şehir için daha çok ne ya-
pabilirim?” düşüncesiyle hareket etmelidir.

Belediye başkanları ve belediyeler aslında 
sınırlı yetkilere, sınırlı imkânlara sahip olmaları-
na karşın, beklentilerin karşılanması açısından 
vatandaşlarımızın sınırsız sorumluluk addettik-
leri yegâne kurumlardır. İşte burada doğru ile-
tişim, samimi yaklaşım, ilgi ve dinleme devreye 
girer. Olmayacak, yapamayacağınız bir iş ile 
ilgili iletişimi doğru kurar, samimiyetinizi gösterir 
ve dinlerseniz, sorun çözülmeyebilir ama gönül 
kazanılır.

Farklı zamanlarda vatandaşların belediye 
başkanından beklentileri ve beğenileri ile ilgili 
yaptırdığımız anketlerde ucu açık olarak soru-
lan sorulara verdikleri cevaplarda; vatandaşla-
rın başkandan bekledikleri hasletler açısından;

• Çalışkanlık,

• İnsani ilişkiler ( Temas etmek ),

• Adaletli ve Güvenilir olmak,

üzere üç başlık ortaya çıkmıştı. Bu başlıklar 
üzerinden belediye başkanında olması gereken 
hasletleri derinlemesine incelemekte fayda 
olduğunu düşünüyorum.
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Çalışkanlık:

Bir şehrin yaşamını en iyi şekilde devam et-
tirmesi, insanların o şehirde mutlu olması için 
çalışmak ve çalışırken de gönüllere dokunmak 
belediye başkanının en önemli görevlerinden 
biridir. Unutmayalım ki; belediye başkanı şeh-
rinde iz de bırakabilir is de. Bir Çin atasözü der 
ki; “Kuyuya bakıp derin diyenler değil, kısa ka-
lan ipini nasıl uzatırım diyenler kazanır.” Bele-
diye başkanı asla pes etmemeli, çalışmaktan 
vazgeçmemelidir.

Belediye başkanıysanız, çalışmak zorundası-
nız. Yaz-kış demeden, hastalık-sağlık demeden, 
ailem-özel hayatım demeden çalışmak, çalış-
mak, çalışmak zorundasınız. Üstelik çalışkanlık 
yönünüzü seçildiğiniz ilk altı ayda vatandaşlara 
kanıtlamanız gerekmektedir. Ne kadar iyi olur-
sanız olun, ne kadar iyi yetişmiş olursanız olun 
eğer yeterince çalışmıyorsanız, halkın gözün-
de eksi puan ile göreve başlıyorsunuz demektir. 
Gezerseniz çalışırsınız, çalışırsanız gezersiniz. Bu 
ilişki son derece önemlidir. Çalışmazsanız so-
kağa çıkmaktan çekinir, vatandaşla yüz yüze 
gelmek istemezsiniz. Sokakları gezemezsiniz. 
Çalıştıkça memnuniyet artar, sizi sokakta gö-
renlerin iyi dilek ve temennilerini duymak, yüz-
lerindeki gülümsemeyi ve memnuniyeti görmek 
için sokaklarda daha çok gezersiniz. Çalışkan-
lık olgusunun yerleşmesi için maddi kaynaktan 
çok, iyi niyetle yapılan gayret gereklidir. Gayret; 
belediye başkanı için gönülleri kazanmak için 
olağanüstü bir biçimde uğraşmak, didinmek, 
çabalamak, çalışmak gönülden istemek de-
mektir. Bu karşısındakilerin etkilendiği en önemli 
özelliklerdendir. Unutmayalım ki, Allah insana 
ancak çalıştığının karşılığını nasip eder. O yüz-
den tüm sorunları çözmeye, insanları mutlu ve 
huzurlu etmek için çalışmak zorundadır.

Ayrıca çalışırken ve karar alırken de menfi 
telkinlerden korunmanın en önemli yolu, yapı-
lan telkinden çok, farklı düşüncelere sahip ehil 
ve muteber olan kimselere danışmaktır. Bunlar 
aynı zamanda görünen manevi sigortalarımız-
dır.  İstişare yapmadan iş yapmamak, yapılan 
işte ortaya çıkacak hataları ve yanlışları azal-
tacaktır. İstişare sadece danışmak değildir, is-
tişare yapılanların tüm hayat tecrübesi ve bilgi 
birikiminden faydalanmaktır. İstişare, maliyeti 

en az olan bilgi ve tecrübedir. İstişare aynı za-
manda insanı nefsine karşı korur. Ne kadar de-
neyimli olursanız olun yalnız başına verilen ka-
rarlarda mutlaka nefsin etkisi vardır. Buradan 
kurtulmanın tek ve en garanti yolu danışmaktır.

İnsani ilişkiler ( Temas Etmek ):

Belediye başkanlarının üzerinde en çok dur-
ması ve gönülden inanarak yapması gereken 
bir diğer konu ise iyi iletişimdir. Öncelikle saygıyı 
elden bırakmadan karşınızdakine göre konuş-
mak, onun anlayacağı şekilde konuşmak çok 
önemlidir. Bu aslında karşınızdakini nasıl yene-
rim diye konuşmanın yerine, onu anlamanın ve 
onun da sizi anlamasının en iyi yoldur. Kırmadan 
dökmeden konuşmak birçok sorunu çözecek, 
en azından büyümesine engel olacaktır.

İnsanlarımız “İnsani İlişkiler” başlığındaki 
mesajında; “Beni önemseyeceksin ve 
senin varlık nedenin benim:” demek istiyor. 
Burada önemli olan ilişkileri doğru temellere 
oturtmaktır. Bir güler yüzün maliyeti nedir? 
Gönülden uzanan bir eli sıkmanın maliyeti 
nedir? Maliyetsizdir ama tevazu sahibi olmayı 
gerektirir. Tevazu, samimiyetin görünür halidir. 
İşin adabıdır, edebidir, usulüdür ve önemlidir. 
Hukuk davalarının birçoğu usulden kaybedilir. 
İçten gelen samimi duygular olmadan bunları 
başarmak hiç de kolay değildir. Aşık Veysel 
“Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönül-
den gönüle yol gizli gizli” demişti. Sanki günü-
müzde bu yolun gizemi bitmiş adeta görülebil-
mektedir. Yani bizim kalbimizde, gönlümüzde 
ne varsa wireless bağlantısıyla milletin ekranına 
olduğu gibi düşmektedir. Yapmacık, planlanmış 
davranışların arka yüzündeki gerçeği insanlar 
hemen görmekte, sezmekte ve anlamaktadır. 
O nedenle yaptığımız her şeyin içinde, başın-
da ve sonunda mutlaka samimiyet olmalıdır.   
Hizmet etmek zorunda olduğumuz insanları 
sevmek, onlara hizmet etmeyi sevmek ve onla-
rı önemsemek ahlaki bir durum olmakla birlik-
te aynı zamanda kendimize verdiğimiz önemi 
gösterir.

Prof. Dr. Kemal Sayar’ın yazısındaki bir bö-
lüm, Güney Afrika’da Zulu kabilesinde yaşanan 
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olay insani ilişkilerin önemini anlatmakta: Kabi-
lede modern tıp eğitimi alan doktorlar ve mo-
dern tıbbın bütün imkanları olmasına rağmen 
insanlar hâlâ büyücü doktorlara gidiyorlarmış. 
Neden gittiklerini sorunca; “Çünkü Onlar bizi 
dinliyor.” cevabını vermişler. İnsanlara bir şey-
leri anlatmak kadar insanları dinlemek ve bunu 
samimiyetle yapmak, gönül kapılarını açmanın 
en kolay yollarından biridir. Samimiyet, belediye 
başkanlığında işin aslıdır. Aynı zamanda niyetin 
mütemmim cüzünden biridir. İnsanın karakteri-
nin karşılığıdır.

Adalet ve Güvenilir Olmak:

Şehrin belediye başkanı, vatandaşlarımızın 
her şeyinden emin olduğu bir insan olmak 
zorundadır. Bu güvenin oluşması için açıklık ve 
şeffaflık çok önemlidir. Kapıların açık olmasıyla, 
hesap verebilir olmakla ancak güvenilir 
olmanın yolu açılır. Aynı zamanda adalet 
sahibi olmalıdır. Hizmet verdiği insanlara karşı 
ve beraber çalıştığı, ürettiği arkadaşlarına 
karşı adil olmalıdır. Adil olmak; haklının hakkını 
teslim etmekle birlikte, liyakat ve ehliyete de 
son derece riayet etmektir. Bir suistimalin 
algısını oluşturacak herhangi bir olayın gölgesi 
bile belediye başkanına bulaşmamalıdır. 
Ömür boyu hayatıyla, yaşantısıyla, inancıyla, 
inandığı değerleriyle oluşturduğu ve kazandığı 
güven; ufacık dedikoduyla bile sarsılabilir. 
Unutmamak gerekir ki olumsuz ve dedikoduya 
dayalı haberlerin yayılması doğru haberin 
yayılmasından çok daha kolaydır.

Güven duygusunun sarsılmaması verilen 
sözlerin yerine getirilmesine de bağlıdır. Bele-
diye başkanına insanlar bir ümitle ulaşır, ancak 
ondan gelecek iyi haberi için bin bir umutla 
beklerler. O nedenle umutlarını boşa çıkaracak, 
insanları hayal kırıklığına uğratacak davranış-
lardan kaçınmak gerekir. Bu konuda kısa bir 
hikâye paylaşayım:

Kral, dondurucu bir kış mevsiminde gecenin 
soğuğunda nöbet tutan paltosuz bir muhafız 
görür ve sorar:

-Üşümüyor musun?
Muhafız;

-Ben alışığım Kralım, der.
Kral;
-Olsun sana sıcak tutacak elbise getirmele-

rini emredeceğim der ve gider. Ancak bir süre 
sonra emri vermeyi unutur.

Ertesi gün duvarın yanında muhafızın so-
ğuktan donmuş cesedini görürler. Muhafız du-
vara bir şeyler yazmıştır:

“Kralım, soğuğa alışkındım, fakat senin sıcak 
elbise vaadin beni öldürdü!”

Belediye başkanının; insanları umutlandırır-
ken, beklentiye sokarken dikkatli olması gerek-
lidir.  İnsanlar bu beklentiler gerçekleşmeyince 
içinde bulunduğu zorluktan daha çok acı duyar 
ve üzülürler. O yüzden konuşurken, söz verirken, 
vaatte bulunurken bir değil bin kere düşünmeli-
dir. İnsanları türlü vaatlerle, umuda bağlayarak 
kesinlikle bekletmemek gerekir. Çünkü insan, 
bekletildikçe değişir. Beklettiğiniz kişi hakkınız-
da telafisi imkânsız olumsuz düşüncelere girer. 
Önce umudunu öldürürsünüz. Ardından sevgi, 
saygı, güven ölür, dostluk ölür, muhabbet ölür!

Yaptırdığımız anketlerde belirlenen başlık-
lardan niyet, samimiyet, tevazu ve gayret da 
çok önemlidir. Yukarda bahsettiğim üç başlığın 
altında bu konulara değindik. Ancak bu başlık-
ların arasından özellikle niyet kısmını ele almak-
ta fayda olduğunu düşünüyorum.

Niyet:

İman eden, ahiret gününe inanan insanlar 
olarak belediye başkanı,   bu başlıkların önüne 
kesinlikle niyetini koymak zorundadır. Ameller 
niyete göredir, ama niyet kalbin ve gönlün 
amelidir. Tüm yapılan hizmetlerin sadaka-i 
cariye olma ihtimali vardır. Ya da cehennem 
azabına dönüşme ihtimali de vardır. Belediye 
başkanlarının en önemli sınavı burasıdır. Art 
niyetle yapılacak davranışların, Allah korusun, 
cehennem yoluna döşenen taşlar olma 
ihtimali de vardır. Niyet aynı zamanda birçok 
sıfırın olduğu bir sayının başındaki 1 rakamı 
hükmündedir. Belediye başkanı, buna göre 
davranmalı, yönünü buna göre çizmelidir.

Yerel yönetimler organizasyon olarak dev-
letin bir parçası olmakla birlikte aslında mille-
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tin organizasyonudur. Milletin, en çok devlete 
nüfuz ettiği alandır ve yönü millete dönüktür. 
Devleti koca bir iş makinası gibi görürsek; o dev 
makina küçük sorunları gideremez, milletin sö-
küğünü dikemez. O dev makina milletin küçük 
sorunlarını gidermek, söküğünü dikmek, insan 
sıcaklığıyla millete dokunmak ve gönlüne gir-
mek için yeni bir mekanizmaya ihtiyaç duyar. 
İşte bunları yerel yönetimler yoluyla yapabil-
mektedir. Belediyeler siyasetin millete dokunan 
elidir. Yerel yönetimler acil ihtiyaçları giderebilir-
ler; okulların ve ibadethanelerin ihtiyacını gide-
rirler, ani gelişen olaylara müdahale edebilirler.

Belediyeler, milletle devletin birbirlerine do-
kunan şefkatli parmak uçlardır. Belediye baş-
kanları milletin görerek, bilerek, dokunarak, 
hissederek seçtikleri ve kendinden bildikleri 
kimselerdir. Belediyeler, demokrasinin aracısız 

temsilcileridir. Bu nedenle devletle, demokra-
siyle vatandaşı buluşturma görevi vardır.

Kısaca; şehirler içinde yaşayan insanların 
kimliğinin oluşmasında çok önemli bir rol oy-
narlar, vizyon sahibi bir belediye başkanı da 
şehirlerin kimliğini oluşturan yegâne şahsiyet-
tir. Milletin tercihi ile şehri yönetmek için seçilen 
belediye başkanları davranışları, yaptıkları ve 
yapmadıkları ile şehrinin rol modelidir. Şehirde 
yaşayanların kendi evlatlarında görmek iste-
dikleri tüm sıfatlara haiz olması gerekmektedir.

Şehremanetinin başında bulunan kimseler 
olarak belediye başkanları kendilerini ve 
şehirlerini geliştirecekler, milletin gönlünde 
yerlerini alacaklardır. Bu zor ve zahmetli yolda 
bu görevi üstlenen belediye başkanlarımıza 
başarılar diliyorum.
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AFETLERE KARŞI
GÜNVENLi KENTLER

iLYAS ŞEKER*

1Ülke olarak Jeopolitik ve Jeolojik açıdan 
hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Selçukludan 
Osmanlıya, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve bugüne kadar kentlerimizi, yerleşim alanla-
rımızı, insan hayatını tehdit eden ve güvenliğini 
zayıflatan doğal afetler oldu olmaya da devam 
ediyor. Genelde bulunduğumuz coğrafyanın, 
özelde yerleşim yerlerimizin konumu içiçe girmiş 
fonksiyonel çeşitlilik ve zemin yapısından kaynaklı 
problemler nedeniyle başta deprem olmak üzere 
insan hayatını tehdit eden farklı afetlerle müca-
dele ediyoruz. Yaşadığımız kentlerin yer seçiminin 
önemi, genellikle yaşanan doğal afetler sonucu 
yani deprem, heyelan, çığ, sel, Endüstriyel kaza-
lar, yangın vb. doğal afetlerden ve bunların neden 
olduğu can ve mal kayıplarından sonra günde-
me gelmektedir. Kentlerin yer seçiminde özellikle  
Jeolojik-jeoteknik veriler dikkate alınmadan ya-
pılan yerleşim yerleri doğal risklere açık hale gel-
mektedir. Bu şekilde oluşan kentlerimiz için gerekli 
önlemler alınmaması halinde, kentler güvensiz 
olurken geçmişte olduğu gibi yine, telafisi müm-
kün olmayan can ve mal kayıpları kaçınılmaz olur. 
Özellikle 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında 
edinilen tecrübeler, Kentsel yaşama ilişkin güvenlik 
risklerini en aza indiren kentsel planlama ve tasa-
rım çözümlerini geliştirmenin, etkin bir afet yöne-
timi oluşturmanın, etkili bir mevzuatın, strateji ve 

1  Kocaeli Milletvekili

politika belgelerinin geliştirilmesinin önemli oldu-
ğu görülmüştür. 

Son yıllarda ülkemizde meydana gelen afet 
ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme ça-
lışmaları başarılı olarak yürütülse de afet sonrası 
ortaya çıkan kayıpları azaltmanın esas yöntemi 
risk azaltma çalışmalarıdır. Yerleşim alanlarımız-
da olası yaşanacak afetlerde, afet kayıpları orta-
ya çıkmadan önce azaltabilmenin “risk yönetimi 
odaklı” bir afet yönetiminden geçmektedir. Dola-
yısıyla afetlere yönelik olarak uluslararası düzey-
de olduğu kadar ulusal düzeyde de benimsenen 
“afet risk yönetimi” anlayışının hem merkezi hem 
de yerel düzeyde kapsamlı ve birbiriyle koordineli 
olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, sürdürülebi-
lir planlama ve uygun arazi kullanım planları ile 
desteklenmediği takdirde oluşan kentler yaşa-
yanlar için güvensiz bir yerleşim yeri olurken aynı 
zamanda da can güvenliği açısından tehlike oluş-
turmaktadır. Bu durum çoğunlukla; insanların, sa-
nayi ve depolama alanlarının içine veya çeperine, 
kıyı alanlarına, taşkın yataklarına ya da stabil ol-
mayan dik yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara 
yerleşmelerine yol açmış olup ayrıca niteliksiz ya-
pılaşma da bir başka büyük risk dinamiği olmuştur. 
Genel olarak kentsel yaşamı tehdit eden riskler;

	 Deprem,
	 Kütle Hareketleri (Heyalan)
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	 Taşkın/Sel,
	 Yangın,
	 Sağlıksız Alt yapı,
	 Güvensiz yapılar,
	 Endüstriyel ve Teknolojik kazalar,
	 Sosyal donatı eksiklikleri
	 Hava akımına (Rüzgâra) kapalı yerleşim 

alanlar,
	 Vb. gibi.
Yukarıda belirtilen risklerin her birini göz önün-

de bulundurarak güvenli, dayanıklı/dirençli ve 
sürdürülebilir kentsel yerleşimlere uygun kentlere 
sahip olabilmek için planlar, stratejiler ve politi-
kalar geliştirilmelidir. Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı tarafından, ülkemizin ve illerimizin yer-
leşim merkezlerine yönelik afet risklerini ortaya 
koymak ve yaşam alanlarını güvenli hale getirmek 
için çalışmalar yapılıyor. Ülkemizdeki her ilin maruz 
kalacağı afet türlere ait risklerinin belirlenmesi ve 
her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde ele alınarak, 
risklerin önlenmesi ve azaltılması için, hangi eyle-
min ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağını 
içeren “Afete Dirençli Şehirler 2030 (MCR2039)”, 
“Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP),” “ İl Afet 
Risk Azaltma Planları (İRAP)” gibi birçok projeler 
AFAD tarafından uygulamaya konulmakta ve uy-
gulanmaktadır.

AFETE DİRENÇLİ ŞEHİRLER 2030 

Afete Dirençli Şehirler 2030 (MCR2030), ye-
relde valilik veya belediyelerin katılım sağladığı, 
şehirlerde afete dirençliliğinin artmasına yönelik 
yönlendirmelerin yapıldığı, Birleşmiş Milletler Afet 
Risk Azaltma Ofisi tarafından koordine edilen 
bir çalışmadır. Ekim 2020’de başlatılan ve Ocak 
2021’de faaliyete geçen MCR2030, dünya gene-
linde 4.000’den fazla şehirlerde yereldeki yönetim 
birimlerinin afet riskini azaltma eylemlerini plan-
lama, uygulama ve izleme kapasitelerini geliş-
tirmelerine ve küresel bir şehir ağına katılmaları-
na imkân sağlamaktadır. “Afete Dirençli Şehirler 
Kampanyası’na” (2010-2020) Türkiye’den 5 il katıl-
mıştır. Bu iller; Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kocaeli 
ve Antalya. 

MCR2030 Şehirler için;

	 Yerel dayanıklılığın nasıl geliştirilebileceği 

konusunda yol gösterici ve destekleyici faaliyetler 
sunar.

	 Şehirlerin riski nasıl azaltacaklarını ve 
dayanıklılık inşa edeceklerini anlamalarına 
yardımcı olan araçlar, bilgi kılavuzları ve bu bilgileri 
paylaşabilecekleri platformlar sağlar.

	 Kentsel dayanıklılık, Afet riskinin azaltıl-
ması, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri konusunda uzmanlığa sahip şehirleri bir-
birine bağlayan küresel bir ağ ve ortaklık imkanları 
yaratır.

	 Risk alanlarını dönüştürebilecek bir uygu-
lama deneyimine sahip bölgesel paydaş ağları 
içerir.

	 Yapılan çalışmaların kaydedilmesini, izlen-
mesini ve değerlendirilmesini sağlayan çevrimiçi 
bir uygulama bulundurur. 

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI (TARAP)  

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP); afet 
risklerini en aza indirebilmek için afetler olmadan 
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri bir süreç 
dâhilinde sorumluları ve sorumlulukları ile birlik-
te tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. TARAP ile 
kaynakların etkin ve etkili kullanımı ile azami risk 
azaltma amaçlanmaktadır. Dirençli toplumlar ve 
güvenli yaşam alanları oluşturularak afetten kay-
naklı kayıplar mümkünse önlenecek ya da en aza 
indirgenecek. TARAP bu konuda yol haritası nite-
liğindeki plan olup sürdürülebilir kalkınmaya katkı 
sağlamış olacak.

TARAP hazırlanma sürecinde Stratejik önce-
likler altında afet risk azaltmaya yönelik genel ve 
afet türlerine özgü amaç, hedef ve eylemler be-
lirlenmiştir. Strateji geliştirilen afet türleri; “Dep-
rem, Kütle Hareketleri, Sel-Taşkın, İklim Değişikliği, 
Orman Yangınları, Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar, 
Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler 
(KBRN), Büyük Endüstriyel Kaza, Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı, Maden Kazaları, Kitlesel Göç ve Diğer 
Afetler”dir.

Hazırlanmakta olan Türkiye Afet Risk Azaltma 
Planıyla;
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	 Ülkemizin afetselliğine göre 
önceliklendirilen afet türleri için afet risklerinin 
belirlenecek,

	 Her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alı-
narak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması sağla-
nacak,

	 Eylemlerin, ne zaman, kim tarafından, na-
sıl yapılacağının koordinasyonu sağlanacak

	 Mevcut yerleşim yerleriyle ilgili kısa, orta 
ve uzun vadeli eylemler belirlenecek.

	 Afet risk azaltma konusunda mükerrer ya-
tırımların önüne geçilecek ayırılacak kaynak aza-
lacak.,

	 Olası bir afet ve acil durumda yaşanabi-
lecek can ve mal kaybının önüne geçilecek veya 
azaltılacak,

	 Tüm varlıkların, meydana gelebilecek do-
ğal ve teknolojik afetlere maruz kalmasını orta-
dan kaldıracak ve / veya azaltacak,

	 Daha dirençli bir toplum ve daha güvenli 
yerleşim alanları oluşturulacak,

	 Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış 
olacak. 

Türkiye Afet Risk Azaltma Planının (TARAP) yan-
sıra tüm illerde de “İl Afet Risk Azaltma Planları 
(İRAP),” yapılarak uygulamaya konuluyor.

İL AFET RİSK AZALTMA PLANLARI (İRAP)

AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azalt-
ma Planı (İRAP) illerde afet risklerinin azaltılması 
için, amaç, hedef, eylemlerin yer aldığı bir plandır. 
İRAP’lar; illerimizde güvenle yaşamak, afetlerden 
dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıpları 
azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini 
oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini 
artırmak, afet sonrasında müdahale ve afet 
sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları 
azaltmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak 
amacıyla hazırlanmaktadır. İRAP çalışmalarında 
tüm illerimiz deprem ve taşkın/sel afeti konusunda 
çalışmış olup sonrasında kütle hareketleri ve 
endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim 

değişikliğinin etkileri gibi 23 farklı afet türü 
çalışılmıştır.

İl Risk Azaltma Planları (İRAP), İçişleri Bakanlı-
ğının 29.12.2020 tarih ve 2020/2 sayılı genelge hü-
kümleri uyarınca, İller genelinde Valilerin başkanlı-
ğında AFAD il müdürlükleri tarafından, Belediyeler, 
Üniversiteler, İllerin afet risklerine ve sorumluluk 
alanlarına göre belirlenen diğer paydaş kurum/
kuruluşlar ve STK’larla beraber hazırlanıyor. Bu ça-
lışmalarda İllerin Güçlü - Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 
Tehditlerin analizleri yapılarak senaryolar oluştu-
ruluyor ve belirlenen bu senaryolar üzerinden olay 
önlem tabloları elde ediliyor. İstanbul dışında di-
ğer illerimizin çalışmaları tamamlamış olup İstan-
bul’unda İl Risk Azaltma Planları ay sonuna kadar 
tamamlanacak. 

İllerimizde hazırlanan İl Afet Risk Azaltma 
Planlarıyla,

	 Yerleşim alanlarımızda güvenle yaşamak, 

	 Afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal 
vb. kayıpları azaltmak / önlemek, 

	 Afet risk azaltma bilincini oluşturmak, 

	 Paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, 

	 Afet sonrasında müdahale ve iyileştirme 
için yapılan harcamaları azaltmak 

	 Ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak, 
amaçlanıyor.

İl Risk Azaltma Planları yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 yıl geçerli olmakla beraber yürürlük 
süresi içinde İller de büyük bir afet yaşanması 
durumunda veya iki sene sonunda değerlendirme 
raporu sonucuna göre planlar yeniden revize 
ediliyor. Yapılacak çalışmalarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi amacıyla da kurum kuruluşların 
temsilcileri ve üniversite öğretim görevlilerinden 
oluşan “İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu” 
oluşturuluyor. 

 

KENTLERDE GÜVENLİ YAŞAM İÇN A’DAN Z’YE 
HER TÜRLÜ SENARYO MEVCUT

Bu planlarda, deprem, taşkın/sel, kütle hare-
ketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere 
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iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü 
çalışılıyor. Yani Bu planlarda, afet öncesi yapılan 
lar ve afet sonrası toplanma alanlarından, ola-
sı radyoaktif sızıntıda neler yapılacağına kadar 
A’dan Z’ye her türlü senaryo ele alınıyor. İl risk 
azaltma planları, her ilin Genel Durumu, Tehlike ve 
Risk Değerlendirmeleri, Mevcut konumu, fiziksel, 
sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte 
yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirle-
niyor. Örneğin; Kocaeli de deprem, Zonguldak’ta 
“tasman”, Konya’da “obruk”, Nevşehir’de 
“jeomedikal afetler”, Karadeniz bölgesindeki illeri-
mizde sel ve heyelan, Doğu Anadolu bölgesindeki 
illerimizde çığ düşmesi gibi. Mevcut kentlerimizde 
afetlere karşı güvenli yaşayabilmek için önce-
den alacağımız tedbirlerle can ve mal güvenli-
ği sağlayabiliriz bunun içinde afetlere karşı ‘‘Kriz 
Yönetimi’’ değil ‘‘Risk Yönetimi’’ modeli önem arz 
etmektedir. Risk yöntemiyle yerleşim alanlarımız 
güvenli olurken Oluşacak afet riskine karşıda afet 
öncesi yapılacak her bir iyileştirme çalışmaları, 
can kaybı ve zararları azaltmada ters orantı et-

kisi yapacaktır. Diğer bir ifadeyle Türkiye Afete Risk 
Azaltma Planı (TARAP) ve il risk azaltma planları 
(İRAP), kentleri için ve kentte yaşayanlar için koru-
yucu hekimlik görevi üstlenmektedir.

Afetlerde can kaybını en aza indirmek için ha-
zırlanan planlar doğrultusunda mücadele etmek 
hepimizin görevidir. Bireysel olarak, Toplumsal 
olarak, Üniversiteler olarak, STK’ler ve Basın yayın 
organları olarak, İktidar olarak, Muhalefet ola-
rak yerleşim alanlarını güvenli hale dönüştürmek 
için Afetleri 365 gün altı saat gündemimizden çı-
karmamalıyız. İnancımızda bir insanın hayatını 
kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmakla 
eşdeğerdir (maide süresi 32.ayet). Evet İnsanın 
hayatı her şeye bedeldir bu konuda herkese de 
görev düşmektedir. 

Kaynakça:

https://www.afad.gov.tr/
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iPTAL DAVALARINDA
SUBJEKTiF EHLiYET

Av. ALAATTiN VAROL

Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesinin en 
büyük şartı ve müeyyidesi olan idarenin yargı-
sal yolla denetlenmesi 19. yüzyılda, Almanya’da 
hukuk devleti uğrunda yapılan mücadelenin 
başlıca hedeflerinden olmuştur. Hukuk devleti 
kavramı, varlığını idare hukukunun doğuşuna 
ve gelişimine borçludur. Kendisini hukuka bağ-
lı sayan idarenin, işlem ve eylemlerinin yargısal 
yolla denetlenmesi, hukuk devletinin olmazsa 
olmazıdır. Anayasa Mahkemesi de bir kararın-
da; “Hukuk devletinde, yönetimin tüm eylem ve 
işlemlerinin hukuka uygunluğu zorunludur. Bu 
nedenle hukuk devletinin vazgeçilmez koşulla-
rından birisi de idarenin yargısal yolla deneti-
midir.” demektedir.

İdare üzerinde yapılan denetimlerin 
en etkili olanı ve idare edilenlere en fazla 
güvence sağlayanı, bağımsız ve tarafsız yargı 
organlarınca yapılan yargı denetimidir. Danış-
tay tarafından bir kararında da vurgulandığı 
gibi, “Devlete, hukuk devleti vasfını ve güven-
cesini veren en önemli esas, yargı denetimi 
gücü ve yetkisidir.” Anayasa Mahkemesi’nin ifa-
desi ile, “… insan haklarına saygılı olmayan ve 
davranışlarında hukuka ve Anayasa’ya uyma-
yan bir yönetimi bu tutumundan caydıran ve 
onu meşruluk ve hukukilik sınırı içinde kalmak 
zorunda bırakan güç, yargı denetimi gücü ve 
yetkisidir.” Dolayısıyla Hukuk Devletinden bah-
sedebilmek için idarenin yargısal denetiminin 
zorunluluğu konusunda herhangi bir tereddüt 

bulunmamaktadır.

Danıştay bir kararında: “İdari faaliyetlerin 
temel ve ortak amacı kamu yararını 
gerçekleştirmektir. İdarenin bu amacı sağlamak 
için yapacağı işlem ve eylemlerin türünü, 
zamanını ve yöntemini belirlemekte sahip 
bulunduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı ve 
yetki, şekil, sebep, amaç ve konu yönlerinden 
yargı denetimine tabi bulunduğu idare 
hukukunun bilinen ilkelerindendir. Anayasanın 
125. maddesinin 4. fıkrasının ilk cümlesinde 
yer aldığı ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 2. maddesinde de açıkça ifade 
edildiği gibi idari işlemler üzerindeki yargısal 
denetim, bu işlemlerin hukuka uygunluğunun 
saptanmasıyla sınırlıdır. İdarenin takdir 
yetkisinin denetimine yargı organları yönünden 
getirilen ve idari işlemlerin yalnızca hukuka 
uygunluk açısından denetlenebilecekleri 
biçiminde ifade edilen kural aynı zamanda 
idarenin, takdir yetkisinin kullanılmasında 
uyması gereken sınırları da koymuş olmaktadır. 
İdarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı tartış-
ma konusu değildir. 

İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılacak 
davaların başında İptal davaları gelmektedir. 
Bu davalar ve bu davaları kimlerin açacağı 
sorunu idare hukukunun önemli sorunu olarak 
kabul edilmektedir.

İptal davası, objektif niteliği ağır basan bir 
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davadır. Bu nitelik iptal davasını, diğer davalar-
dan ayırır. Aslında iptal davası sadece, davacıyı 
ilgilendirmez. Davacı açtığı iptal davasıyla bir 
yandan kendi aleyhine sonuç doğuran bir işle-
mi iptal ettirir, diğer yandan ise, idareyi hukuka 
uygun davranmaya sevk eder. Bu ikinci sonuç, 
iptal davasını, davacının kişiliğinden bağımsız-
laştırır, hukuk devleti tarafından sahiplenilir ko-
numa getirir. 

İdari yargıda sübjektif dava açma ehliyeti, 
iptal davalarında aranan “menfaat ihlali” 
şartını ifade etmektedir.  İptal davasıyla bü-
tünleşen “menfaat ihlali” kavramının, hak ih-
lalinden daha geniş bir anlam taşıması, iptal 
davalarının niteliklerinden sayılan, objektif bir 
dava olmasıyla doğrudan alakalıdır. Bu neden-
lerle, iptal davalarında, menfaat ihlali kavramı 
daha geniş bir anlamda düşünülmesi gereken 
bir kavramdır ve bu nedenle, iptal davaları ida-
renin yargısal denetiminde etkin bir silah olabil-
mektedir. 

 İptali talep edilen bir işlemden dolayı, doğ-
rudan bir hak kaybı olmamasına rağmen, eğer 
kişinin dolaylı olarak etkilenmesi söz konusu 
olacaksa ve bu onun menfaatini etkileyecekse, 
kişinin idari yargıda dava açmasında ehliyeti 
tamdır. Örneğin, bir il veya ilçe meydanında yer 
alan parkın veya yeşil alanın, kaldırılarak ida-
ri bina yapılmasına dair belediye meclis kararı 
aleyhine, o ilçede yaşayan herkesin iptal da-
vası açmada ehliyeti tamdır. Çünkü o parkın 
kaldırılması, o ilçede yaşayan herkesin duru-
munda etkiler meydana getirecektir. İnsanlar 
o yeşil alanda yürüyüş yapamayacak çocuklar 
oyun için parka gidemeyecek aileler bundan 
rahatsız olacaklardır. Yine bir şehirde binaların 
tamamında belli bir yükseklik varsa ve bu duru-
mu sırf bir binaya çok yüksek kat vererek orta-
dan kaldıran bir belediye meclis kararının iptali 
için o şehirde yaşayan herkesin dava açmada 
menfaati vardır. Çünkü bu hilkat garibesi bina o 
şehirde yaşayanların psikolojisini bozacaktır. Bu 

örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Bu nedenlerle, iptal davalarında, menfaat 
ihlali kavramı daha geniş bir anlamda düşünül-
mesi gereken bir kavramdır ve bu nedenle, iptal 
davaları idarenin yargısal denetiminde etkin bir 
silah olabilmektedir. 

Menfaat ihlalinin ne anlama geldiği konu-
sunda Danıştay kararlarında istikrarlı bir uygu-
lama olduğu söylenemez. Ancak, Danıştay’ın, 
menfaat ihlali ve ehliyetle ilgili yeni kararların-
da, menfaat ihlali kavramı daha geniş kabul 
etmektedir. Bu durum da hukuk devleti açısın-
dan sevinilecek bir durumdur.

İptal davasında aranan sübjektif ehliye-
tin menfaat ihlali olarak belirlenip, bunun da 
geniş yorumlanmasından idareler çok ra-
hatsız olmaktadırlar. Çünkü idarenin sürekli 
dava tehdidi altında kalmasına yol açacağı 
endişesine kapılmaktadırlar. Bu idarelere söy-
lenecek en güçlü yanıt, bu durumun hukuka 
uygun davranan idare için sorun teşkil etme-
yeceği gerçeğidir. Kendini dava tehdidi altında 
gören idare, hukuka uygun davranarak mahke-
me tarafından iptal edilebilecek hukuksuz ka-
rarlardan kaçınma yolunu seçecektir.

 

1-Onar, Sıddık Sami, İdare Hukuku’nun Umumî 
Esasları

2-Azrak, Ülkü, Hukuk Devleti, İdare Hukuku ve 
Danıştay

3-AYMK, E.1990/40, K.1991/33, RG, 7.2.1992, S. 
21135.

4-TBB Dergisi Sayı 69 Mehmet Altundiş

5-Danıştay Kararları
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ŞEHiR ve HUKUK

iREM KAAN*

1Bir zamanların her eve Pazar misafiri olan 
kovboy filmlerini hatırlıyorsunuzdur; şimdi de 
nadiren ekranlarda denk geliyoruz…

Hep rüzgarlı bir hava, kasabanın ortasın-
da tozlu yolda uçuşan çalı demeti, sonra iyiler 
ve kötüler, bardan fırlayan veya fırlatılan bir 
adam…

Kasabada hukuk adına görebileceğimiz tek 
aktör yalnız başına bir adam; şerif….

Gözümüzü kapatalım, nereden nereye gel-
miş insanoğlu…

Eli silahlılar ve kötüler yine şehirlerde ama en 
azından karşılarında sadece şerif yok artık…

Adliye, emniyet, jandarma…
Devletin diğer yardımcı kurumları..
Şehirlerde yaşamın hukuka uygun sürmesi 

için çaba harcıyorlar.
Hukuk olmadı mı olmaz çünkü; kaos doğar, 

anarşi çıkar, kentlerin ve ülkenin düzeni bozulur.
Bugün Avrupa’nın çoğu ülkesinde şehirlerin 

en güzel meydanlarında bulunuyor adalet ku-
rumları.

Neden?..
Çünkü kentli insanın hayatın içinde hukuku 

ve adaleti görmesi istenmiş.
Adaletin gücünü hissedebilmeleri için tüm 

insanların gözünün önünde olmasını düşün-
müşler, yoksa sakın yanlış anlaşılmasın bizdeki 
“adalet sarayları” değil kastetmek istediğimiz.

Adaletin manevi varlığı.

1  BASKi 1. Hukuk Müşaviri

Kent ile bütünleşmesi.
Zira kuşkusuz bina değil binanın içinde ve-

rilen kararlar ve nihayetinde oluşan hukuktur 
önemli olan.

Ama dikkat edin bizde son za-
manlarda yapılan adliye binala-
rı hep şehir merkezlerinin uzağında… 
Gözden uzak olan gönülden de uzak olur misa-
li eski adliyelerimiz ile kıyaslandığında aslında 
daha soğuk değiller mi?

Ve yeni adliye binalarını şehir merkezlerine 
yapamıyoruz çünkü şehirlerimizin merkezleri 
tıka basa dolu.

Çoğu şehirde meydan yok.
Çünkü yanlış bir yolda kalmışız yıllarca; 

kentlerin merkezlerini sıkıştırıp sıkıştırıp sonra sı-
kıştırdığımız binaları taşıyarak yer açmaya ça-
lışmışız…

Görünen halimiz bu.
Oysa şehir, yani kent yaşamı geliştirir hukuku.
Dinamik hayat kuralları değiştirir, yeniler, za-

mana uyumlu hale getirir.
Küçükten başlayın köy, kent, kasaba, şehir, 

büyükşehir…
İnsanların ihtiyaçları, zamanın getirdiği 

gerekler her daim hukuku da geliştirir.
Aksi de düşünülemez zaten.
Çünkü hukuk da aynı kentler gibi dinamiktir, 

zamandan zamana, coğrafyaya göre pek çok 
dış etkenle insanların ihtiyaçlarına göre değişir, 
gelişir, yenilenir.

Hem şehirler hem hukuk bu gelişime ayak 
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uydurmak zorundadır.
Biri diğerinin gerisinde kalırsa hukuk sistemi 

tıkanır.
Hukuk sistemi tıkandığında şehir kilitlenir.
Günümüzde en sık karşımıza çıkan imar pla-

nı uygulamalarından kaynaklanın veya kamu-
laştırma, kadastro davaları gibi çekişmeler hep 
bu minvalde değil midir?

Şehirler hukuka yol gösterir, hukuk da şehir 
ve insan yaşamında hak ve adaletin tecellisi 
için kendisine yeni elbiseler diker ve bunu 
uygulamaya sokar.

Biri eksikse diğeri de eksik kalır.
Şehir bir arada yaşama kültürünü şiar 

edinmiş bireylerin varlığı halinde gerçek 

manada şehir olur.

Çünkü böyle olduğu zaman her birey kendini 

o şehrin sahibi olarak ve karar alma süreçlerin-

de veya kent yaşamına dair herhangi bir ak-

saklık gördüğünde kendini müdahil olma zo-

runluluğunda hisseder.

Kent Konseyleri de buna örnek verilebilecek 

en somut örnekleri değil midir?

Ve kent yaşamına birey katkısı arttıkça hu-

kuk da daha somut doğrulara ulaşmaz mı?
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AKILLI ŞEHiRLERDE VERiNiN ÖNEMi
-BIG DATA-

Dr. SADi YAZICI*

1Teknolojinin ilerlemesi, internetin gelişmesi, 
değişime ayak uydurma ve sosyal medya devrimi 
nedeniyle, bilginin gücünün öne çıkması sonu-
cu kamu ve özel sektör yeni yönetim arayışlarına 
girdiler. Bu da firmalar için, diğerlerinin bir adım 
önüne geçebilmek için “fark yaratma” zorunlu-
luğunu doğurdu. Bu gelişme ise en ufak bir bilg-
inin bile ne kadar önemli olduğu gerçeğini or-
taya koydu. Bilgi savaşlarının yaşandığı modern 
dünyada artık; maddenin katı, sıvı, gaz halinden 
sonra kuantum bilgi hali gündemde. Tarih boyu-
nca bilgi, evet “gerçek güç” oldu; ancak bilginin 
saniyeler içinde milyarlarcasının hatta trilyonlar-
casının işlenebildiği günümüzde bilgi, tarihte hiç 
bu kadar değerli ve güçlü olmamıştı.

Peki, bu kadar değerli ve güçlü olan bu bilgiler 
ve veriler nerede?

Hatırlayalım; uzun bir zaman ABD’nin tüm 
internet verilerini kendi bünyesinde tuttuğu 
düşünüldü. Bu düşünce yıllarca her platformda 
tartışıldı. Doğrusu ABD, kendi şirketleri eliyle bu 
dataları elinde tutuyor, kontrol ediyordu. Şimdi ise 
Çin başta olmak üzere tüm devletler kendi verileri 
için yazılım ve uygulama geliştirme yoluna girdiler.

Daha önceki bir makalemde, akıllı şehir tari-
fiğinde sürekli veri toplayan, bu verilerle şekillenen 
yönetim anlayışının, elde ettiği veri ölçeğinde so-
runlara çözüm üretebilme kabiliyetine sahip ola-
cağından bahsetmiştim. Özetle “elde ne kadar 

1  Tuzla Belediye Başkanı

veri varsa, o kadar çok soruna çözüm üretilebilir.” 
demiştim. 

Yine daha önceki makalelerimde “akıllı şehirl-
er”, “akıllı çevre”, “şehir ve yönetişim” konularına 
değinmiştim.

 Bir şehrin “akıllı” olabilmesi için; sürekli veri to-
playan sistemlerin birbirine bağlanması, birbirleri-
yle iletişim içinde olması ve kapsamlı bir bilişim alt 
yapısına sahip olunması gerekmektedir. Ve tabi ki, 
o şehrin en büyük veri tabanına sahip olunması ve 
kullanıma hazır hale gelmiş bulunması da şarttır. 

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Her 
konuda ve her noktadan sensörlerle topla-
nan verinin saklanması, titizlikle tasnif edilme-
si, kolay ulaşılabilmesi, açık kodlarla iletilmesi ve 
işlenmesiyle gerçek bir akıllı şehirden söz edebilir-
iz. Gerçek bir akıllı şehir inşa edebilmek için bunlar 
olmazsa olmazlardır. 

Açık veriyle, birey ve grup uygulamalarıyla, 
birey kamu işbirliği ile yaşamın daha kolay olduğu 
ve şehirlerin daha akıllı olduğu yaşam alanları ku-
rabiliriz. 

Bireyi akıllı yönetime dâhil edip “yönetişimi” 
gerçekleştirirken, açık veriyi kullanıma sunarak 
bireyi, yazılımlarla belli sosyolojik grupların sorun-
larına çözüm üreten bireyleri aktifleştirmiş oluruz. 
Yani ne kadar detay ve çeşitlilik, o kadar kalite. 

Bilgi çağındayız; akıllı şehir kurabilmek için 
o şehrin Big Data’sını (büyük verisini) ve ona il-
işkin teknolojileri etkin biçimde kullanmak zorun-
dayız. Hatta mümkünse şehrin bulunduğu ülkeye 
ait veya dünyaya ait bazı bilgilere ulaşan ve onu 
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gündelik yaşamda kullanan şehirler inşa etmek 
için formüller üretmeliyiz. Bunu sağlamakla daha 
global dünya adaptasyonu ve dijital yaşam 
farkındalığını da gerçekleştirmiş oluruz. Kısaca 
şehrin Big Data’sı oluşturulmalı, açık veriyle ve 
birçok uygulama geliştiriciyle şehrin IQ’su artırıl-
malıdır. Buna ek olarak bilgisayar okuryazarlığı ve 
digital okuryazırlık da sağlanmalı ve bu sistemler-
in, o şehrin sakinleri tarafından da kullanılmasının 
önü açılmalıdır. 

Hatırlayalım; 1948’de transistörlerin icadı ile 
bugünkü dijital evrenin temelleri atıldı. Transistör-
ler, çeşitleriyle birlikte yan yana kullanılarak mantık 
devreleri oluşturuldu. Önce yüzlerce, sonra bin-
lerce, ardından milyonlarca ve şimdi milyarlarca 
transistörü ufakcık bir alana sığdırmayı başardık. 

1980’li yıllarda kişisel bilgisayarlar hayatımı-
za girdi. Ayni yillarda büyük bir gelişme yaşan-
di ve bilgi/informasyon digitalleşti. (metin, ses, 
görüntü vs.) 

1980’li yıllar, kişisel bilgisayarların popülerlik 
kazanmaya başladığı, pek çok yeniliğin arka ar-
kaya geldiği yıllardı. Bilgi artık dijital idi ve kayde-
dilip paylaşılabiliyordu. 

1990’lı yıllarda ise insanlık tarihinin en güçlü ile-
tişim aracı olan internet hayatımıza girdi. Bilginin 
paylaşimi o kadar büyük bir kolaylikla gerçekleş-
meye başladi ki, neredeyse dünyada var olan tüm 
bilgiler internet ortamina aktarildi. (var olan bilgi-
nin %98’i digitalleşmiş durumda.)

21. yüzyılla birlikte hayatımızda büyük öneme 
sahip olan ”Big Data” kavramı ortaya çıktı. Bugün 
dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar. Bu nüfusun %59’u  
internet bağlantısına sahip. Yaklaşık 4.6 milyar 
aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Sade-
ce son 5 yılda dünyadaki sosyal medya kullanıcı 
sayısı neredeyse 2 kat arttı. 

Şimdi gelin bir günde ne kadar veri üretildiğine 
bir bakalım: 

Her gün 500 milyon tweet atıyoruz.
Her gün 294 milyar e-posta gönderiyoruz.
Facebook’ta 4 petabayt veri oluşturuyoruz.
Dijital Dünya’ya bağlı her araba 4 terabayt 

veri üretiyor.  
WhatsApp üzerinden 65 milyar mesaj gönde-

riyoruz.

Arama motolarında 5 milyar arama yapıyoruz. 
(3.5 milyarı Google’ın)

Instagram’da 95 milyon fotoğraf ve video 
paylaşıyoruz. 

Bütün bu istatistiksel verilerden yola çıkarak 
2025’te dünya genelinde her gün 463 exabyte 
data üretileceği tahmin ediliyor.  

Tüm oluşan bu verilerin anlamlı ve işlenebilir 
hale getirilmesine “Big Data” deniyor. Dünya 
genelinde bir “Big Data” kavramı var ama her 
ülkenin ve şehirlerin de kendi bilgilerinin toplandığı 
veri bankaları, yani Big Dataları vardır; olmalıdır. 
Yalnız burada Big Dataların da alt başlıklarının ve 
verilerin işlenerek anlamlı veri grupları oluşturma 
zorunluluğunun da olduğunu vurgulamak ger-
ekiyor. Dahası, verileri oluşturma ve kullanılma 
süreçleri de son derece önemlidir. 

Somut bir şekilde açıklamak gerekirse bir şeh-
rin büyük verisini oluşturduk diyelim. Bu veriler son 
kullanıcıya düzenli ve anlamlı bir biçimde nasıl 
ulaştırılacak?  Bu bir süreçtir ve çok önemli bir tas-
niflemeyi gerektirmektedir.

Büyük Veri’den kısaca bilgiyi süzme ya da 
çıkarma süreci.   

1. Verilerin temizlenmesi (gürültülü ve tutarsız 
bilginin ayıklanması). 
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2. Verilerin birleştirilmesi (çok sayıda veri kay-
nağının bir araya getirilmesi). 

3. Verilerin seçilmesi (analize uygun verilerin 
veri tabanından seçilmesi). 

4. Verilerin dönüşümü (verilerin analiz süreçleri 
için uygun formlara dönüştürülmesi). 

5. Veri madenciliği (örüntülerin ortaya çıkarıl-
ması için uygulanan tüm yöntemler).

6. Örüntülerin değerlendirilmesi (gerçek bilgiyi 
temsil eden ilginç örüntülerin teşhisi). 

7. Gerçek bilginin sunumu (ortaya çıkan 
sonuçların görselleştirilmesi, çeşitli sunum 
teknikleriyle kullanıcıya aktarılması).

Peki, “Büyük Veri” şehirleri nasıl akıllı yapıyor?
Şehirler daha kalabalık hale geldikçe, bil-

giye dayalı ve daha ergonomik şehirler inşaa 
edilmelidir. Vatandaşlara güvenli ve uygun mali-
yetli (tabi ki kolay ulaşılabilir) yaşam alanları 
sunulmalı, büyük veri ve bağlı teknoloji kullanılarak 
buna uygun ve bu amaçla yeni adımlar atılmalıdır. 

Büyük Veri’nin tam anlamıyla doğru şekil-
de kullanılması, çözüm odaklı olmak ve hizmet 
merkezine insanı koyarak hizmet üretmek an-
lamına gelir. Çözüm yolu ise Büyük Veri’yi kontrol 
eden operasyon merkezlerinin kurulmasıdır. Bu 
merkezlerde oluşan anlamlı veriye şehir yöneticil-
eri ve uzmanlar ulaşabilmeli, bunların sonucuna 
göre hizmetler halka sunmalıdırlar. Ve tabi ki açık 
veriyle de bireylerin kişisel mahremiyeti gözetil-
erek onların sürece dâhil edilmesiyle daha isabetli 
sonuçlar elde edilebilecektir. 

Veri kaynağı olarak nelerin kullanılacağı açık-
tır. Tüm sensörler, kameralar, sosyal medya uygu-
lamaları, anketler, kayıt cihazları gibi birçok te-
knolojik aygıt veri kaynağı olarak kullanılabilir. 

Şimdi IoT ve 5g ile kominikasyondaki hızla da 
daha fazla veri kaynağı sisteme dâhil edilebilme-
ktedir. Bunun sonucunda bilgiye dayalı bireyi 
hedef alan ve bireye hizmet eden ürünlerle yük-
sek toplum memnuniyeti, kaynakların tasarruflu 

kullanılması ve çağdaş şehirlerin elde edilmesi 
sağlanacaktır.

Her konuda çeşitliliğe sahip informasyonu, yani 
bilgiyi ya da tüm bilgiyi (datayı) toplayan sensörl-
er; bu dataları saklayan, sonrasında kullanıma 
açan bulut teknolojisi, kent otomasyon sistemleri 
ve gerek kamu gerekse bireysel ya da özel sek-
törün yaptığı uygulamaların kullanılmasında çok 
önemlidir. Tabi bu anlamda kullanıcılar da büyük 
önem arz etmektedir. Buradaki ”kullanıcılar”dan 
kastedilen; mobil cihazlar, dijital platformlar, so-
syal medya uygulamaları, nesnelerin interneti,  
büyük veri,  açık veri,  bulut bilişim  gibi teknolo-
jilerdir

Kent ne kadar akıllı olursa olsun kullanılmayan 
program veya uygulamalar işi anlamsızlaştırabilir. 
Uygulamalar kolay kullanılabilir olmalıdır. Digital 
okuryazarlık oranının yüksek olması şarttır. Ayrıca 
günlük hayatın içinde yaşanacak sorun ve prob-
lemlerin çözümüne dönük olmalıdır ki, kullanıcı 
sayısı artsın ve yaygın olarak kullanılabilsin.

Şimdi bu noktada şu iki kritik soruyu sormalıyız: 
Kentimiz ne kadar akıllı? Kentimizin iletişim alt 
yapısı ne kadar geniş? 

Bir kentin iletişim alt yapısı çok önemlidir. 
İletişim yani internet bağlantı hızı ve bağlantı 
tipi, altyapıda baz (taban) oluşturur. Bu bir çeşit 
temeldir; yani yeteri kapasitede olmazsa üstüne 
bina inşa edemeyiz. 

Peki, kentimiz ne kadar zeki? İnsan için nöronal 
ileti ne kadar iyi ise zekâya katkısı da o kadar iyidir. 
Bu durum şehirler için de geçerli. Bir şehir ne kadar 
geniş bir ağ yapısına sahipse, o kadar akıllı olabilir. 

Sonuç olarak BİG DATA yani Büyük Veri, toplu-
mu akıllı bir geleceğe ulaştırmak adına büyük bir 
fırsat olabilir. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmek 
zorundayız.

Daha akıllı ve yaşanabilir ama mutlaka 
sürdürülebilir şehirlerde buluşmak dileğiyle kalın 
sağlıcakla. 
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ANILAR - IV
ADINI GiZLEYEN DOST

AHMET SORGUN*

1İnsanın öğrenme ve öğrendiklerini uygulama 
bakımından en verimli yılları, hiç şüphesiz gençlik 
yılları oluyor. Bu çerçevede benim de öğrencilik 
yıllarım; okuma, okuduklarımı arkadaşlarımla 
tartışma ve mümkün olanlarını uygulamaya 
koyma bakımından, en verimli yıllarım. 
Harçlıklarımızın önemli kısmı kitaba gidiyordu. 
Hala şahsi kütüphanemin büyük kısmını o yıllarda 
edindiğim kitaplar oluşturuyor.

Günde ortalama yüz sayfa hukuk/ders ki-
taplarından okuyor, artakalan zamanı ideolojik, 
dini, ilmi kitap ve dergi okuma ve müzakereleri ile 
değerlendiriyordum. Necip Fazıl, Sezai Karakoç, 
Rasim Özdenören, Seyit Kutup, Muhammet Ebu 
Zehra, Abdulkadir Udeh, Mevdudi… okuduğum 
başlıca müelliflerdi. Ömer Nasuhi Bilmen’in Hu-
kuk-i İslamiyye ve Istılahat-i Fıkhiye Kamusu’nu 
öğrencilik yıllarımda okumuştum. Merhum Hamdi 
Yazır’ın “Elmalı Tefsiri” diye meşhur “Hak Dini Kur’an 
Dili” adlı eserini okumayı da çok seviyordum. Ama 
o günkü şartlarda benim bu eseri satın alıp oku-
mam ekonomik olarak mümkün değildi. Yurt kü-
tüphanesinden parça parça alıp, okuyup, iade 
ediyordum. 

Bir gün Aziz Dostum, arkadaşım, değerli kar-
deşim Fethi Şimşek “Elmalı Tefsiri” takımı kolisi ile 
çıkageldi. “Bu tefsir takımını, senin edinmeyi çok 
istediğini ama satın alamadığını, bilen biri gön-

1  AK Parti Konya Milletvekili

derdi. Ama asla ismini de söylememem gerektiği-
ni sıkı sıkıya tembih etti.” dedi. Ne kadar ısrar et-
mişsem de kim olduğunu söyletemedim. Aradan 
20-25 yıl geçmişti ki, bir gün tekrardan sordum 
Fethiye; “Üzerinden çeyrek asır geçti, söyle artık, 
kimdi bana o gün Elmalı Tefsiri hediye eden” diye. 
Hukuktan sınıf arkadaşım, yurt arkadaşım Meh-
met Üstündağ imiş mahfiyet sahibi, tevazu ve sa-
mimiyet numunesi o erdemli insan. Üstündağ hem 
hukukta okuyor, aynı zamanda da İstanbul İmam 
Hatip’te memur olarak çalışıyordu. Benim de en 
samimi birkaç arkadaşımdan biriydi. Bir kez daha 
şükrettim böyle üstün meziyet sahibi arkadaşla-
rım olduğu için. Hatırı sayılır bir bedeli olan Elmalı 
Tefsirini, hediye edebilmek elbette önemli bir me-
ziyet ama isminin asla açıklanmaması şartını sıkı 
sıkı tembih etmek daha büyük bir meziyet. Çeyrek 
asır, bağışlayanın kim olduğunu sır gibi saklamak 
da ayrı bir emanet bilinci olsa gerek. 

Üstündağ’ın alicenaplığı sadece tefsir hediyesi 
ile de sınırlı değil: “Askerliğim esnasında, Tuzla 
piyade okulunda yedek subay öğrenci iken, hafta 
sonları Üstündağ’ın bekar evinde birlikte kalıyorduk. 
Benim kuram yine İstanbul Hasdal Kışlası’na çıktı. 
Evliydim ve bir çocuğum vardı. Onları da İstanbul’a 
getirmem gerekiyordu. Üstündağ ise nişanlıydı ve 
ev eşyalarının birçoğunu almıştı. Bir yıl sonra düğün 
yapacaktı. “Yedi sekiz aylık bir süre için Konya’dan 
büyük bir eşya taşıma, benim evdeki eşyalardan 
eksikleri tamamlarız.” dedi ve hiç kullanılmamış, 
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düğün için alınmış sıfır eşyaları emaneten verdi. Bu 
sebepledir ki Konya’dan İstanbul’a hem kendimizi 
hem de eşyalarımızı sadece bir Hacı Murat ile 
taşıyabildik.

Rabbim, üstün dağlar gibi üstün vasıflı 
Üstündağ’ların sayısını artırsın. Mehmet Üstündağ 
kardeşime de bereketli ömürler lütfetsin.

HAZRETİ NUH TÜRKÇE Mİ KONUŞUYORDU?

Babamın mahalle komşularımızdan bir arka-
daş grubu vardı. Onları haftada bir akşam top-
lar; elifba, namaz sureleri ve Kur’an okuturdu. Ara 
sıra da ilmihal dersi yaparlardı. Ortalama on kişi 
civarında olurlardı. Çocuk olarak sadece Mehmet 
Türkyıldırım’la ben katılırdım. 

Bu oturmalar kış geceleri devam eder. Yaz ge-
celeri hem kısa hem de herkesin çift, çubuk işi ek-
sik olmazdı. Derslerin akabinde patlak mısır, kuru 
üzüm, çıtlık/melengiç, haşlanmış mısır, kaynatma 
bulgur, güzden kalma buruşmuş Amasya elma-
sı veya üzüm gibi ikramlar yapılırdı. Portakal da 
olursa lüks sayılırdı. Eğer elif cüzü bitip Fergab’a 
çıkılmışsa veya hatim inilmişse lokum, bisküvi 
ikram edilir, iki bisküvi arasında lokum sıkıştırılarak 
“asfalt” yapılıp yenirdi. Senede bir iki defa da karlı 
soğuk kış gecelerinde pişmaniye çekilir, arabaşı 
yapılırdı.

Yine böyle bir toplantı sonrası babam okudu-
ğu Osmanlıca/Eski Türkçe kitaplardan hatırladığı 
konuları anlatır, hepimiz ilgiyle dinlerdik. 

O gün toplantı bizim evdeydi ve babam Haz-
reti Nuh kıssasını anlatıyordu. Babama göre eski 
Türkçe ile yazılanlar hep doğruydu, yanlış olamaz-
dı. Hiç okul yüzü görmemiş, köy imamından sa-
dece Kur’an okumayı öğrenmiş, kendi gayretiyle 
Kelamı Kadimin üçte birini ezberlemiş, Latin harf-
leri ile okuyup yazmayı askerde öğrenmiş azimli, 
gayretli, çalışkan bir mümindi. 

Anlatıma göre; Hazreti Nuh’un gemisi tufan-

dan sonra bir dağa çarpıyor ve karaya oturuyor. 
Hazreti Nuh da “amma da ağırmış” diyor ve Ağrı 
Dağı’nın ismi oradan geliyormuş. Ben bir taraf-
tan hikâyeyi ilgiyle dinliyorum, bir taraftan da yeni 
yetme bir İmam Hatip öğrencisi olarak okudu-
ğum, duyduğum her şeyi sorgulamaya çalışıyor, 
kaynağını araştırıyordum. 

Herkes can kulağıyla kıssayı dinlerken, ben pat 
diye: 

-Baba, Hazreti Nuh Türkçe mi konuşuyormuş? 
deyiverdim. Ortalık buz gibi oldu. Babam ne kıza-
bildi ne de gülebildi. 

Ortalık suspus…

Ben büyük bir çam devirmiştim. Hemen fark 
ettim ama iş işten geçmişti, olan olmuştu. Niyetim 
halisti ama yaptığım da usule, adaba aykırıydı. O 
kadar kişinin içinde babamı bozmuştum. Sonra 
kendi kendime bir yol buldum. 

Ne zaman babam bir kıssa anlatırsa, ben de:

Baba bu konuda Elmalı merhum ne diyor? Se-
yit Kutup nasıl anlatmış, Ahmet Cevdet Paşa ne 
demiş… bir de onlara bakalım, diyor aynı konuları 
güvenilir kaynaklardan ayetlere, hadislere daya-
narak okuyordum. Tabi böyle yapınca hem ben 
usulsüzlük yapmamış oluyordum hem de konuyu 
daha sahih kaynaklardan öğreniyorduk. Bir süre 
sonra babam bir kıssa anlatacağında söze; sa-
hih mi değil mi bilmem amma, şöyle şöyle yazıyor, 
demeye başladı. Eğer anlattığı kıssanın/mese-
lenin doğruluğundan ve kaynağından emin ise: 
“Bu kitabi bir mesele” diyerek başlardı. “Kitabi bir 
mesele” olduğuna inanılan konuda itiraz hakkımız 
olamazdı.

Benden başka o gecenin bütün tanıkları, yıllar 
önce Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Ama ben ne 
zaman o geceyi hatırlasam, hala yaptığımdan 
utanır ve nedamet duyarım. Boşuna söylenmemiş 
“usûlsüz vusûl olmaz” diye.
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DiRiLiŞ’iN ANLAMI

Prof. Dr. BÜLENT SÖNMEZ

Dirilişi bir dönüş (mead) olarak aldığımızda bu 
ait olunan yere dönmek olarak anlayabiliriz.

Dış dünyada her öznenin bir aidiyeti vardır. Ai-
diyeti olmak başlangıç noktasına, kendini ortaya 
çıkaran varlık koşullarına sahip olmak anlamına 
gelir.

Zaten şeyler dünyasında her bir varlığın orta-
ya çıktığı kendisini açığa çıkaran bir zemini olması 
zorunluluktur.

Bu yüzden insanın en kadim sorusu, en ezeli 
sorusu “nereden geldim nereye gidiyorum” sorusu 
olmuştur. İnsanı insan yapan da aslında bu soru-
dur. Özgür irade sebebiyle insan bazen aidiyetini 
unutabilir; kendisinin bir aidiyeti olmadığını zan-
nedebilir veya asli olmayan unsurları kendine bir 
aidiyet olarak seçebilir..

Diriliş (dönüş, mead) derken insanın yaşam 
içerisinde zaman zaman unuttuğu  asli aidiyeti-
ne dönmesi ve kendisini bu aidiyete bağlamasını 
anlayabiliriz. İnsanın dünya serüveni de aslında 
aidiyete dönüş serüvenidir.

“Allah’tan geldik yine ona döneceğiz” in anlamı 
da budur.. Bu yüzden aidiyet ile akıbet arasında 
da sıkı bir bağ vardır... Aidiyetten kopan insanın 
yaklaşımında  akıbetini düşünmemek de vardır.

Peygamberler insanlara aidiyetlerini, geldikleri 
yeri hatırlatmak için gönderilmişlerdir. Zaten dinin 

bir anlamı da bağ ve bağlılıktır. Çünkü tabiatta 
her cevher bir yere bağlıdır. Bu yüzden aslında akıl 
ve hikmet kavramlarının içinde de bağ anlamı 
bulunmaktadır. Bağ aidiyetin göstergesidir. 

Latince Din anlamına gelen Religio kelimesi 
birbirine bağlamak, tutunmak demektir. Kelime-
yi incelersek “Re” önceki anlamına gelir, ligare (1) 
bağlanmak demektir(re connect). (Bununla ilgili 
olarak Liege kavramı da bağlılık demektir. Dere-
beylere bağlılık bu kelime ile ifade edilmiştir. Yani 
bir üst mercie bağlılık anlamına gelir.) O halde 
re-ligion varlığın en başına, en önce olana bağlılık 
anlamına gelmektedir. 

Ayrıca bu kavram üst-alt gibi bir değer hiye-
rarşisini de ifade ettiğinden, insanın kendinden 
üstte bir mercii olduğu anlayışım da ortaya koy-
maktadır. “Ruhun arındırılması ve üst bir aşamaya 
çıkması” ile ilgili kullanılan Hintçede Yoga terimi 
de benzer bir anlam taşır. Sanskritçede “yuj” fii-
linin anlamı “bağlanmak, ilişkilendirmek veya bir-
leştirmektir”. “Yoke” (yoga) İngilizcede boyundu-
ruk, bağ, hizmet, kulluk, demektir.(2) 

Din kavramı da takip etmek, bağlanmak, bo-
yun eğmek, bazı davranışları takip etmek anlam-
larına (3) gelir. Bununla ilgili olarak inanç da (İng. 
belief, Fr. croyance, Alm. glaube), sözlükte bir fikre 
bağlılık anlamına gelmektedir. Ayrıca kanun yasa, 
ilke gibi anlamlar da içermektedir. 
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Bütün bu kavramların ana zemini yine bir bağ-
lanma ve ilişkiyi göstermektedir. Kanun ve yasa 
da bir tür bağlanmaya işaret eder. Din bağlan-
mak olarak anlaşıldığında bağlanmakla bağ 
arasındaki ilişkiye de eğilmek gerekmektedir. Din 
insanın bağlılığının bağıdır. Mutlak anlamda insan 
bağlı bir varlıktır. Ama bağlılık yönelimi noktasında 
(bağlanma yönelimi açısından) özgürdür. 

Varolmak bağlı olmaktır. İnsanın bütün ilişkileri 
varolmakla; yani ortaya çıkmakla başlar. Yaşam-
sal bütün etkinlikler bir merkeze bağlı olarak sürer.

İnsan öncelikle Tanrıya bağlıdır. Kendi fıtratına 
bağlıdır. Tabiata ve diğer insanlara bağlıdır.

İnsanın bağlılığı hangi temel üzerine 
gelişmektedir sorusu materyalistler ve idealistler 
arasındaki ayrımı ortaya koymaktadır. İnsanı fizi-
ki evrene bağlayan bağın kaynağına verilen ce-
vapta farklılık ortaya çıkmaktadır. İnsanın maddi 
dünyanın bir parçası ve yansıması olduğunu iddia 
etmek ile, insanın dünyayı aşan bir yanı olduğu-
nu iddia etmek arasındaki ayrılık dinin tanımında 
da farklılıklar getirmiştir. Bu durumda dini çözüm-
lemek için öncelikle insanı çözümlemek gerektiği 
ortadadır. «İnsan nasıl bir varlıktır» sorusu bağlılığı 
ve bağlılığın boyutlarını anlamakla mümkün ola-
caktır. Bunu irdelerken insanı diğer varlıklardan 
ayıran boyutlar da ortaya çıkacaktır. 

İnsan doğasını insanın fiziksel ihtiyaçlarına 
indirgeyen yaklaşımların insan ile hayvan 
arasında bir fark gözetmediği bilinmektedir. Oysa 
insan ve hayvanı öz olarak karşılaştırdığımızda: 
«bir yanda gıda arayan, hayat mücadelesini 
sürdüren veya birbirine kıyan hayvan sürüleri, 
diğer yanda aynı ormanda yaşayan ve ilkel diye 
nitelenen insan topluluklarının yasaklar, tabular, 
ayinler ve törenlerle kuşatılmış sosyal yaşammı 
görürüz. Hayvani varlığın ana ilkesi etki etmek 
ve faydalılıkken, insan varlığının ana ilkesi ise bu 
değildir. Hayvan doğal, insan ise gayr-i doğal, 
anlaşılmaz, inanılmaz bir varlıktır. insan tabiatın 
çocuğu ise tabiata karşı nasıl konumlanmıştır. 
Hayatın zevklerine sırt çevirmek, arzulara set çek-
mek, başkalarının mutluluğu için fedakârlık yap-
mak” (4)... Bütün bunların anlamı nedir?

 Schiller insanın iki temel dürtüsünden sözeder. 
Birisi duyumlarla diğeri ise kurallar ölçüler ve ilke-

lerle ilgilidir. Duyumlarla ilgili dürtü hep bir değişim 
ve başkalaşımı dayatırken, ölçüsel dürtü kalıcılık, 
devamlılık ve sınırlılığı telkin etmektedir. 

Meselenin anlaşılmasına engel teşkil eden en 
önemli şey madde ile mananın iki ayrı alanmış gibi 
ele alınmasıdır. Maddi ve manevi diye insanı ikiye 
ayırmak ve bu iki alan arasına duvar örmek dinin 
anlaşılması önündeki en önemli engeldir. Din insanı 
insan yapan ontolojik temeldir. Din olmadan insan-
dan bile sözetmek mümkün değildir. Aşkın ve kut-
salı ortadan kaldırdığımızda ortada insan diye bir 
varlıktan sözetmemiz mümkün olmayacaktır. Aşkın 
yoksa insan sadece maddi boyutuyla ele alınacak 
ve gelişmiş hayvan derekesine indirilmiş olacaktır. 
Bu durumda ne kutsaldan ne manevi olandan(ah-
lak, hukuk, ilke) sözetmek mümkün olmayacaktır. 
O halde Diriliş Tanrıya, fıtrata, tabiata ve insanlara 
temel aidiyet ekseninde dönmek demektir.

İnsanın Kendi Fıtratına Bağlı Olması Ne 
Demektir

Aristoteles her insanı eylem bir iyiyi hedefler 
derken insanın temel yöneliminin “iyi”yi gerçekleş-
tirmek olduğunu söylemek istiyordu. Fakat “iyi”yi 
kimileri haz, kimileri fayda olarak aldılar. Aristo-
teles iyi için ilke veya erdem dedi.. Çünkü haz ve 
fayda hem öznel olmaları, hem de geçici ve be-
lirsiz olmaları sebebiyle insan doğasının belirleyici 
bir unsuru değildi. İnsanı diğer varlıklardan ayıran 
belirleyici bir unsur olmalıydı. Haz ve fayda yöne-
limi bitkilerde ve hayvanlarda da bulunmaktaydı.  

İnsanın asli unsuru Erdem idi. Erdem ise bütün 
insanların üzerinde ittifak ettiği ahlaki değerleri 
ifade etmekteydi. Cömertlik, yiğitlik, adalet gibi.

Bu yüzden Aristoteles “atın erdem’i koşmak, gö-
zün erdem’i görmektir” derken aslında atı at yapan 
unsurun koşmak, gözü göz yapan unsurun da gör-
mek olduğunu vurgulayarak  insanı insan yapanın 
da erdem olduğunu ifade etmiş oluyordu.

O halde fıtri anlamda Diriliş erdem’e dönmek 
olarak değerlendirlebilir. Haz ve faydayı eksene 
alan; bunları insanın asli doğası kabul eden, in-
sanın aidiyetini bunlarda gören bütün düşünce, 
ideoloji ve yaklaşım biçimlerinin insanın dirilişini 
sağlayamayacağı söylenebilir. 
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Bu yaklaşımların akıbet konusunda ciddi çık-
mazları bulunacaktır. Asli olmayanı temel kabul 
edenlerin karşılaşacağı akıbet elbette yıkım ola-
caktır. 

Dirilişin Zıddı Helak Ve Azab

Akıbeti düşünmemek akılsızların temel vasfıdır. 
Bu yüzden kutsal kitaplar daima insanın sorumlu 
oluşuna vurgu yaparak bunun gereği ile ilgili 
bir sonuçtan sözederler. En üstün iyiye olan 
ontolojik yönelim, yani adalet duygusu mükâfat 
ve ceza talebini de içinde barındırır. İnsanların 
yaptıklarının sonucunu devşirmelerine olan inanç 
bu yüzden insanın en temel zeminidir. İnsanların 
mutlaka yaptıklarının karşılığını alacağı inancı 
Tanrı ve “ötedünya” inancını da zorunlu olarak 
önümüze koymaktadır. 

Bu akıbeti düşünmeyip sadece bu dünyaya 
ilişkin anlık kazanımlarını düşünenler Kutsal kitap-
ta akılsızlar olarak nitelenmiştir. 

Akılsızlık kozmik ve fıtri düzenden kopmak ola-
rak anlaşılabilir. Hem kendisinden hem de koz-
mik düzenden kopan insanın varoluşsal anlamını 
da yitirdiğinden helak ile karşılaşması kaçınılmaz 

olacaktır. Çünkü evrende hiçbir varlık bir diğeri ile 
bağı olmadan varolamaz. Ayrıca Dünya anlamı 
olmayan şeyleri barındırmaya müsait değildir.

Dünyadaki helak ve ahiretteki azab kozmik dü-
zenin zorunlu sonucudur..

Akıbeti düşünmemek Dünyada ebedi kalacağı 
vehmine sahip olmak anlamına gelmektedir. Bu 
ise insanın aslında varlık koşullarına yabancılaş-
ması ve aklının üstünü örtmesi olarak ortaya çı-
kacaktır.

Mal yığma, istiğna, tekebbür/istikbar bu an-
layışın sonucudur.. Bu anlayışa sahip olanların 
akıbeti ise trajedidir. 

_______________________________

Dipnotlar

1-St. Augustine tarafından yeniden bağlanmak ve bağlılık olarak ta-
nımlandı (“bind, connect”, probably from a prefixed re-ligare, i.e. re 
(again) + ligare ot “to reconnect”) Ardı sıra Lactantius şövalyece bir 
bağlılık olarak yorumladı. Ortaçağda ise kelime bağlanmak, bağlılık, 
bir krallığa bağlanmak, bir cemaat mensuplarının birbirine bağlanması 
anlamında kullanıldı.
2 Joseph Campbell Doğu Mitolojisi, Tanrının Maskeleri Kudret Emiroğlu 
İstanbul 2015
3 Ragıp el-İsfahani, Müfredat, Kahraman Yay. İstanbul 1986, s.253; İbni 
Manzur, Lisanu’l Arab, Daru’l Fikr, Beyrut trs, s.166-171
4 A.İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslam, çev. Salih Şaban s.40, İst. 
1993
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TÜRKiYE’NiN KiMLiK KARTI:
KUBBET’US-iSLAM AHLAT

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 
nişane 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 Ah-
lat, halifeliğin temsilcisi olan bu iki güç tarafından 
da tamamı ile kontrol edilememiştir. Özellikle de 
Abbasilerin çöküş sürecine geçmelerinin ardından 
ise Ahlat şehri, idarecileri tarafından Bizans 
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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 Ahlatşah-
lar Hanedanı yönetimi altında bölge sosyolojik 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 olarak 
ortaya çıkan Osmanlı hanedanı döneminde Ahlat, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi sırasında 
Devlet-i Aliyye’nin topraklarına katılmıştır. Ancak 
Osmanlılar Ahlat’ta tam anlamıyla egemenlikleri-
ni sağlayamamıştır. Bunun sebebi ise dönemin bir 
başka gücü Safevi Devleti’nin güttüğü politikalar 
olmuştur. 
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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 ta-
biriyle “Van Denizi” yani Van Gölü kıyısındaki Ahlat 
bir yandan da önemli bir turizm merkezi olmaya 
açıktır. Tarihi değeri ve Van Gölü’nün şifalı suyu bir 
arada çok daha üst düzey bir turizm merkezi ola-
bilecektir. 

Selçuklu mezarlığı dışında Emir Bayındır kümbeti  
dünyada kendisiyle birlikte mimari olarak iki örneği 
olan bir eserdir. Bir diğeri ise Azerbaycan’ın Gen-
ce kentindedir. Azerbaycan - Türkiye kardeşliğinin 
bir nişanesi de budur. Günümüzde Azerbaycan iel 
ilerleyen ilişkilerde Ahlat’ın bu özelliği 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. Ah-
lat ülkemizin kültür başkenti olabilecek bir geçmişe 
sahiptir. Bu noktada da siyaset ve bürokrasi kuru-

mu ortak bir akılla hareket edebilir. Ahlat özel bir 
statü ile Türkiye’nin kültür ili ve başkenti ilan edile-
bilir. Bir kalkınma hamlesi de bu kapsamda yürü-
tülebilir.

Son dönemde Ahlat’a inşa edilen Cumhurbaş-
kanlığı Köşkü de bu noktada daha etkin kullanıl-
malıdır. Örneğin Rusya’nın Soçi kenti büyük bir şehir 
olmamasına rağmen hem turizm açısından Kara-
deniz’in önemli bir merkezi hem de içindeki Baş-
kanlık Köşkü ile Rusya’nın büyük devlet zirvelerinin 
mekanı olmuştur. Bugün Ahlat da Soçi gibi bir mer-
kez 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 Ah-
lat’a vereceği bir paye ile yüzyıllar sonrasına taşı-
nacaktır. 
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KAPSAYICI ŞEHiRLER iÇiN
DAHA GÜÇLÜ SOSYAL BELEDiYECiLiK

Dr. KEMAL KAYA*

1Yerel yönetimler ve özellikle belediyeler 
esas olarak, kuruluş kanunları çerçevesinde ve 
coğrafi sınırları içerisinde toplumsal hizmet-
lerin karşılanmasında yaşamsal işlevler yerine 
getirirken, aynı zamanda devletin sorumluluk-
larını da hafifletmede önemli rol oynarlar. Öte 
yandan küresel tehditler ve zorluklar da şehir-
ler üzerinde büyük bir etkiyle hızlı değişimlere 
neden olmaktadır. Bu değişimler, belediyelerin 
sorumluluklarını yerine getirme biçimlerini te-
melden değiştirmekte ve yeniden değerlendi-
rilmelerini gerektirmektedir.

Şehirler, sosyal zorlukların yansıdığı en önemli 
alanlardır. Bu sosyal zorluklar yalnızca insan-
lar arasında değil, getto yada kitlesel olarak 
yaşam alanlarının oluştuğu şehrin mahalleleri 
içinde de belirgindir. Kapsayıcı bir şehir, nerede 
yaşarlarsa yaşasınlar insanların eşit sosyal hak-
lara sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

Eşitsizliklerin en görünür olduğu yerlerde, 
yani doğrudan şehirlerimizde, belediyele-
rin,  insanların yaşam kalitesini yükseltmek için  
mücadele etmeleri gerekmektedir. Diğer bir 
ifade ile, belediyeler, toplumda tam ve aktif 
bir rol almak ve daha fazla sosyal zorlukların 
üstesinden gelmek için, göçmenler, mülteciler, 
engelliler veya yaşlılar gibi birçok hassas gruba 
destek  olmalıdırlar. Buradan hareketle, uzun 

1  Pendik Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, kkaya@pendik.bel.tr

vade de devletin bu tür ihtiyaçları karşılamak 
yerine, yerel yönetimlerin inisiyatif almaları 
sağlanmalıdır.  Yani yerel yönetimler, ülkede adil 
ve kapsayıcı bir toparlanmanın sağlanmasının 
kilit ortakları olarak görev almalıdır. 

Tarih boyunca şehirler, savaşlar, krizler, salgın 
hastalıklar vb. problemlerden en çok etkilenen 
ve sosyo-ekonomik sonuçlar açısından görünür 
olduğu ve toparlanmanın en acil olduğu yerler 
olmuşlardır. Bu gibi durumlar, şehirlerin en sa-
vunmasız insanları korumak ve ihtiyacı olan 
herkese acil destek sağlamak için hızlı hareket 
edebildiğini göstermektedir. 

Örneğin, belediyeler COVID-19 krizini yönet-
mede liderlik ve virüsü kontrol altına almaya 
yardımcı olmak için ön cephede dayanışma 
göstermişler ve krizin insanlar üzerindeki olum-
suz etkisini azaltmak için proaktif önlemler ala-
rak bütçelerini derhal, yeniden bu tür zorluklarla 
savaşmaya tahsis ederek sorumluluklarını yeri-
ne getirmeye çalışmışlardır. Belediyelerin, gü-
nümüzde karşılaştıkları sorunlara karşı kapsa-
yıcı bir iyileşme için temel öncelik olarak sosyal 
yatırım programları ve bütçeleri güçlendirilme-
lidir. Dolayısıyla yerel düzeyde sosyal altyapı-
nın ve sosyal hizmetlerin daha fazlasını yapma 
şansları, daha iyiyi inşa etme güçleri olsun. 

Şehirlerde kapsayıcı bir toparlanma 
sağlamak
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Yerel yönetimler yalnızca krizleri yönetmede 
ve sosyo-ekonomik sonuçlarını hafifletmede 
değil, aynı zamanda adil, kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir bir toparlanma sağlamada da kilit bir 
rol oynamaktadır. Toparlanma için, eşi görül-
memiş düzeyde bir sosyal yatırım gerektire-
cektir. Bununla birlikte, krizler sebebiyle önemli 
ölçüde düşen gelir nedeniyle zorlanan belediye 
bütçeleri göz önüne alındığında, ek mali destek 
olmadan, birçok belediye hizmet kesintileri uy-
gulamak zorunda kalacak ve hangi hizmetlerin 
devam edip hangilerinin durdurulacağını seç-
mek zorunda kalacak. Bu nedenle yerel yöne-
timlerin, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye 
devam etmek için gerekli kaynaklara sahip ol-
masını sağlamak çok önemlidir.

Toparlanmanın merkezinde, ekonomik, çev-
resel ve sosyal politikaların birbirini karşılıklı ola-
rak güçlendirmesi için güçlü sosyal yatırımlar 
yapılması olmalıdır. 

Bunun için; 

• Sosyal altyapı ve sosyal hizmetler için ya-
pılan harcamalara bir maliyet değil, temel bir 
yatırım olarak bakarak sosyal yatırım yaklaşımı 
geliştirilmeli,

• Sosyal altyapı ve sosyal hizmetler için ya-
pılan harcamaları bütçe açığı hesaplamasının 
dışında tutulmalı,

• Sağlık, çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve sosyal 
bakım dahil olmak üzere sektörler oluşturulmalı, 

• Uygun fiyatlı konut üretimi, çocuk bakımı ve 
sağlık tesisleri gibi sosyal altyapıya yeterli yatı-
rım sağlanmalı,

• İstihdam, eğitim ve sosyal içermeye yönelik 
sosyal yatırımlar yoluyla şehirdeki toparlanma 
hızlandırabilir, 

• Göçmenleri ve mültecileri entegre etmek 
ve evde ve bakım merkezlerinde yaşayan 
yaşlıların yaşam kalitesi iyileştirilmeli,

• Yerel düzeyde genç işsizliğini en iyi şekilde 
ele alabilecek gençlik planları geliştirilmeli ve 
desteklenmeli,

Sorunlar ve krizler çoğu zaman daha kapsa-

yıcı ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmek için 
bir fırsatlarda sunuyor. Geliştirilen iyileştirmeler, 
sorunların ve krizlerin etkilerini geri almaktan 
daha fazlasını yapma şansını doğuruyor.  

• Yerel yönetimler, sosyal, ekonomik ve çev-
resel hedefleri dengeleyen yeni bir sosyo-e-
konomik modele dayalı daha güçlü bir sosyal 
altyapı geliştirmeliler. İyileştirmelerde insanların 
ihtiyaçlarını karşılamaya ve  yerleşiklerin güçlü 
yanlarını ve kaynaklarını beslemeye dayalı bir 
yaklaşıma öncelik vererek yeni iş modelleri ge-
liştirmek için yerel işletmeler ve STK (sivil toplum 
kuruluşları) lar ile işbirlikleri geliştirilmeli, 

• İnsanlar için dijital becerilere daha fazla 
yatırıma ihtiyaç var. İnsanlar arasında dijital 
beceri açığını azaltmak için projeler üretilmeli, 
bunun için; eylem planı, mevcut  denenmiş ve 
test edilmiş kapasite geliştirme programları ve 
vatandaş katılımı girişimleri gibi faktörlerinden 
yararlanılmalı,

• Göçmen ve mülteciler şehirlerimizde çe-
şitliliği artırmaya devam edecek. Göçmen-
lerin toplumla entegrasyonu için yerel plan-
lar oluşturulmalı. Dolayısıyla,  şehir yöneticileri 
entegrasyonun geliştirilmesi ve uygulanmasına 
doğrudan dahil edilmelidir. 

Sosyal uyumun ön saflarında yer alacak 
yerel yöneticilere, göçmenleri ve mültecileri 
ayrımcılığa karşı koruyarak, insan haklarına 
saygı duyarak ve eşit muameleyi garanti 
ederek, çeşitliliğin pozitif değerlerini teşvik 
etmek ve sosyal kutuplaşma ve ayrımcılık 
riskini azaltmak için şehirlere büyük bir görev 
düşmektedir. Şehirler, sosyal şehir planlaması 
yoluyla, farklı geçmişlere sahip insanları bir 
araya getirebilir ve yeni, yenilikçi yollarla sosyal 
entegrasyonu sağlayabilir. 

• İnsanlara en yakın yönetim düzeyi olarak 
belediyeler, daha güçlü bir ülke inşa etmede 
temel ortaklardır, ekonomik kalkınma ve sos-
yal ilerleme açısından ülkenin motorlarıdır. Aynı 
zamanda şehirler yerel zorluklara karşı sosyal 
inovasyonun merkezleridir. Dolayısıyla daha 
erişilebilir hizmetler için sosyal inovasyon des-
teklenmelidir.
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BELEDiYE BAŞKANLARINA MEKTUP-2
ŞEHRiN YÖNETiMi

EROL KAYA*

1“Belediyeleri seçilmiş bürokrat/başkanlar, 
şehri liderler yönetir.” 

Her belediye başkanımızın kendisine sorması 
gereken can alıcı soru: “Belediye başkanı mıyım, 
şehrin başkanı mıyım”? Sorusudur.

Şimdi isterseniz belediye başkanı kimdir? Şeh-
rin başkanı kimdir?  Sorularına cevap arayalım,

Belediye başkanlarımızın yönetim vizyonunun 
oluşması seçim süreçlerinde başlar ve ‘ilk düğme 
yanlış/eksik iliklenince’ sorun uzun yıllar şehre yan-
sır.

Genelde seçim hazırlık evresinde aday ve 
kampanya ekibi; belediye bütçesini, borçları-
nı, yatırım kabiliyetini/payını, personel yükünü ve 
şehre yapılması gereken hizmet/projelerini tespit 
ederek vaatlerini oluşturur. Biraz daha iddialı olan 
adaylar yönetim modeli/yaklaşımı (katılım, satın 
alma süreçleri, hizmet sunum vb.) hakkında da 
vaatlerde bulunur. 

Kampanya materyalleri genelde şehrin fiziki 
kalkınmasına yönelik hazırlanır. Söylemleri ise iki 
temele oturur. Birincisi adayın yapacakları/yö-
netim anlayışı, ikincisi ise mevcut yönetimin eksik/
yanlışları üzerinden gerçekleşir. Siyaseten de is-
tihdam ile ilgili genel bir çerçeve çizilerek vaatler 
oluşturulur.

1  İstanbul Milletvekili

Aslında seçim kampanyaları ne şehrin temel 
verileri ve ne de belediye kanunun emirleri dikkate 
alınmadan sürdürülür.

Hazin olanı ise neredeyse tüm başkanlar tekrar 
seçime girmelerine (2019 yerel seçimlerinde 1395 
belediyede 505 belediye başkanımız) ve birçoğu 
yeniden seçilmelerine rağmen istisnalar hariç pek 
dikkat edilmez.

Daha da hazin olanı kampanyalarda ne 
STK’larımız ne üniversitelerimiz ne aydınlarımız ne 
meclis üyelerimiz ne de başkan adayları şehrin te-
mel – eğitim, sağlık, ticaret, turizm, göç, uyuşturu-
cu, spor, vb- sorunlar ve şehrin vizyonu hakkında 
bir sorgulama yapmadan bir kelam etmeden se-
çimler sonuçlanır. 

Belediye başkanlarının yönetim vizyonunun 
oluşmasında iki faktör fevkalade önemlidir.

Birincisi; belediyecilikte dünyada gelişmeler; 
–akıllı şehirler, değer üreten şehirler, çevreye say-
gılı şehirler, yavaş şehirler, Yeni Nesil Belediyecilik, 
Dijital Belediye Uygulamaları, gönül belediyeciliği, 
Pandemi sonrası kent yönetimleri, yedek kent, Wifi 
kent, sünger kent, dirençli kent, 15 Dakikalık Kent, 
öğrenen kent, vb. 

Ve medeniyet değerlerinin –mimari, tarih, kül-
tür, çevre, yaratılmışlara saygı- şehre yansıtılması-
na yönelik bakış açısı 
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Ve tabi ki Şehrin Sosyo-Ekonomik gücü: (gsmh 
payı, fert başına milli gelir, açılan ve kapanan iş-
yeri sayısı, öğrenci ve öğretmen sayısı, üniversite 
verileri, halk eğitim, din hizmetleri, STK’lar, nüfus 
değerleri (yaşlı nüfus, genç, kadın, dezavantaj-
lı, eğitim dağılım,) entelektüel, sanatçı, vb. şehre 
değer katan tüm paydaşlar

İkicisi ise mevzuattır. Aslında kanun koyucu za-
man zaman gerçekleştirdiği reformlarla belediye 
yönetimlerine yeni ufuk ve vizyon katmaya, yön-
lendirmeye çaba sarf etmektedir. 

TC. Anayasa madde 127: “Mahalli idareler; …
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere…  Oluşturulan kamu tüzel kişileridir.”

2005 yılında kabul edilen ve hazırlık komisyo-
nunda bulunmakta onur duyduğum 5393 sayılı 
belediye kanunu, belediyenin görev ve sorum-
luluklarını hem liste esası ile hem de genel yetkili 
sayarak  (Madde 14/a) imar, su ve kanalizasyon, 
ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı 
atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am-
bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaç-
landırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve 
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal 
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazan-
dırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmet-
lerini yapar veya yaptırır.  Ve yine aynı maddede 
“kadın ve çocuklar için koruma evleri, devlete ait 
okul binalarının bakım onarım, araç, gereç ve 
malzemelerinin karşılanması, tarihi bina ve me-
kanların korunması, yeniden inşası, ulusal ve ulus-
lararası amatör spor müsabakalarının desteklen-
mesi, gıda bankacılığı, vb.” şeklinde çok geniş bir 
yetki ile belediye reformunu gerçekleştirdi. 

Madde 15/b: Kanunların belediyeye verdiği 
yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda be-
lirtilen cezaları vermek vb.

Madde 38/b: Belediye başkanının görev ve 
yetkileri: Belediyeyi stratejik plana uygun olarak 
yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejile-
rini oluşturmak…,

Madde 69 ile arsa ve konut üretimi, madde 73 
ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanı gibi alanlarda 
geniş yetkilerle donatılmıştır.

Görüldüğü üzere aslında belediye başkanla-
rı seçim kampanyaları öncesi kısa bir okumayla 
şehir vizyonu ile mevzuat çerçevesini iyi anlayıp 
daha sağlıklı kendi yol haritasını ortaya koymaları 
mümkündür.

 Bir hatıramı sizlerle paylaşmak isterim. 1994 
seçimleri öncesi Refah Partisi İstanbul il başkan-
lığı kurduğu “Yerel Yönetimler Akademisi’yle muh-
temel belediye başkanı ve meclis üye adayları-
na oluşturulan akademik ve uygulayıcı kadroyla 
eğitim vererek gerek seçim öncesi ve gerek se-
çim sonrası bilinçli bir ekibin oluşmasını sağlamış. 
Kampanya da birçok aday halkın “başarabilirler 
mi?” tereddütlerine karşı konuşmalarında bu aka-
demiye sık sık vurgu yapmıştır. 

Belediye başkanlarımızın seçim sonrası ilk ic-
raatı “Belediyenin beş yıllık stratejik planı ve yıl-
lık performans programını hazırlamaktır. (Her 
ne kadar kanun bunu emrediyorsa da maale-
sef merkezi bürokrasi belediyelerin stratejik plan 
yapamayacağını merkez gücüyle vaaz etmeye 
devam ediyor; belediyelere, içinde strateji olma-
yan plan formatını dayatıyor.)  İyi hazırlanmış bir 
seçim kampanya kitapçığı aslında belediyenin 
stratejik planı olması gerekirken, kampanya; be-
lediye/kurum bilgileri olmadan. Stratejik Plan ise 
başkanın halka sunduğu seçim kampanya/kitap-
çığı dikkate alınmadan, memur ve kurum dışı pro-
fesyonellerce hazırlandığından şehre ve başkana 
beklenen katkıda bulunmadan hayata geçmek-
tedir. 

Üzülerek ifade etmek gerekir ki, Türkiye’de stra-
tejik planlar tüm belediyeler için birbirine benze-
meye başlamış olması, kurumlarımıza, başkanla-
rımıza ve akademik dünyamıza yapılan eleştirileri 
haklı çıkarmaktadır. 

Bu arada size fıkra gibi bir olay anlatabilirim. 
Belediye başkanlığım döneminde ilk stratejik planı 
hazırlayan belediyelerden biriydik. Bir süre sonra 
Orta Anadolu’da büyükşehir ilçe belediyelerinden 
birisi bizim stratejik planı kendi planı gibi meclisine 
sunmuş, meclis onayından sonra belediyenin beş 
yıllık vizyonu şekillenmişti. Ancak küçük bir sorun 
vardı. Bizim belediyemiz denize kıyı bir ilçeydi ve 
deniz ile ilgili proje ve hedeflerimiz vardı. Aynı planı 
kabul eden ilçemizin denizle kıyısı yoktu ama de-
nizle ilgili politika ve hedefleri oluşmuştu. 
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 Şimdi başlıktaki soruya dönelim: Belediye baş-
kanı kimdir? Şehrin başkanı kimdir?

Belediyeleri idareciler şehirleri liderler yönetir.

Aslında bu ayrımın “ilk işareti” kampanyadır. 
Kampanya klasik belediyecilik diye tanımladığı-
mız, şehrin fiziki ihtiyaçları üzerine vaatler oluştu-
rulunca şehir, seçilmiş bir idareci/başkan tarafın-
dan yönetilmeye başlanır. Zamanla düzeltilmek 
istense de oluşan ekip, verilen vaatler, kurumsal 
yapı buna pek imkân ver(e)mez.  

Belediye başkanları; Türkiye’nin yaklaşık yüz 
yıllık tecrübe ve birikimini göz ardı etmeden, şeh-
rin temel ihtiyaçlarını dikkate alıp, vaatlerini bu-
nun üzerine inşa eder.

Seçim Vaatleri:

- Şehrin ulaşım; asfalt, yol, lastikli, raylı, metro, vb. 
ilgili yapacağı projeleri ve mahallerini,

- İçme suyu; kalitesi, kesinti, yeraltı borularının ka-
litesi vb. metrajları ve dağılımını,

- Atık/yağmur suyu; kuşaklama kolektörleri ile 
dere ıslah ve selle mücadele vb. sorun alanlarını, 
hedef mahalleri ve metrajları,

- Yeşil alan, rekreasyon projeleri; adet ve dağı-
lımını,

- Spor alanları; kaç adet ve nerelere yapılacağını,

- Kültür merkezleri; hangi bölge/mahalleye ya-
pacağını,

- Sosyal yardımlar; kimlere ve ne miktarda yapı-
lacağını,

- Halkla ilişkiler; halk görüşmelerinin gün ve sa-
atini,

- Etkinlikler; festival, müzik ve folklor etkinliklerini,

- İstihdam; kurulacak ofisle iş arayanlar ile işçi 
arayanları bir araya getireceğini,

 Ve benzeri tüm projeleriyle şehre katacağı 
zenginliği, güzelliği ifade eder ve bunun takipçisi 
olacağı vaadinde bulunur.

Böyle bir belediye başkanı belediyenin/şehrin 

imkânları ile vaatlerini yerine getirir ve başarılı olur. 
Tekrar seçilebilir veya kaybedebilir. Esas olan şeh-
rin kazanıp kaybettiğidir. 

Bir başka ifade ile sizlerin vaatlerinizi yerine ge-
tirmeniz, devir aldığınız noktadan daha iyi bir hale 
şehri getirmeniz yeterli değildir. Rekabet ettiğiniz 
diğer şehirler daha fazla gelişmiş ve ilerlemişse si-
zin şehriniz geri kalmış/kaybetmiş demektir. 

Hepimiz biliyoruz ki, tarih idarecileri değil lider-
leri yazmaktadır. 

Şehrin Başkanları, Türkiye’nin yüzyılı aşan tec-
rübe birikimini, dünya trendlerini, şehir sakinlerinin 
kendisinin, nesillerinin; huzur, güvenlik, sosyo-kül-
türel ihtiyaçları, gelecek beklentilerini dikkate 
alarak; şehrin sosyo-ekonomik verileri (maddi 
kaynaklar, beşeri kaynaklar, kurumun, şehrin gücü, 
merkezi yönetim, taşra teşkilatları, üniversite-
ler, akademisyenler, STK’lar, iş dünyası, kadınlar, 
gençler, sanatçılar, siyasi partiler vb.) şehrin tüm 
imkanlarının analiz edildiği ve sürece dahil edildiği 
bir şehir yönetimi,

 Ve tüm paydaşların katıldığı, sahiplendiği, 
gözü gibi koruduğu, kendine ait ve kendi geleceği 
ile şehrin geleceği arasında anlamlı bağlar kurdu-
ğu bir şehir yönetimi.

 Bu şehir, bir başkana bırakılamayacak kadar 
kutsal, başkanı yalnız bırakmayacak kadar 
önemli bir şehirdir. Bu Şehrin her sokağında, her 
mahallesinde her evinde bir başkan yaşamaktadır. 
Siz görmeseniz de onlar görür, siz süpürmesiniz de 
onlar süpürür, siz bozmak isteseniz de onlar size 
karşı şehri savunurlar.

Seçim Vaatleri:  

Aslında, belediye başkanı da şehrin başkanı da 
aynı vaatlerde bulunur gibidir. Ancak detaya bak-
tığınızda biri yapacaklarını diğeri şehri taşıyacağı 
noktayı vaat eder. Biri gözle görülen bir hizmeti, 
diğeri tüm şehre yansıyan ve sürdürülebilir bir kal-
kınmayı vaat eder.

- Nasıl bir şehir: (turizm, tarih, yavaş şehir, tek-
noloji vb.) niçin böyle bir şehir ve nasıl gerçekleş-
tireceği,
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- Şehrin güçlü/zayıf yönleri ve bunlara yönelik 
projeler

- Şehrin Sorun alanları: planlama, deprem, 
kentsel dönüşüm, uyuşturucu, vb.

- Merkezi Yönetimle ilişkiler: şehrin ihtiyaçları 
diğer paydaşlarla kaynak/tecrübelerden istifade, 
yönetim ve diğer kurumlarla ilişkilerde yaklaşım,

- 5 yıl sonra nasıl bir şehir? Yerel Kalkınma 
(fiziki, sosyo-kültürel, ekonomik, demokratik) ger-
çekleşmiş, huzur şehri,

- Şehrin Ulaşım projeleri: (raylı sistem, metro, 
lastikli, yeni yol projeleri vb.) her projenin günlük 
ulaşım saatine, emisyon azaltışına sağlayacağı 
katkı,

- Ekonomik Kalkınma: (yeni işyerleri, istihdam, 
yatırımcı gelmesi, var olan işletmelerde iyileştir-
meler, girişimcilik vb.) şehrin mali gücü: GSMH pa-
yının artırılma hedefleri ve şehre yansıması, fert 
başına milli gelir hedefleri, açılan ve kapanan iş-
yerlerine yönelik çalışma/projeler ve yeni istihdam 
projeleri,

Kurumun mali gücü? Hedefler; gelir? Gider? 
Yatırım? Borç? Personel ücret politikası?

- Gençler: eğitim, istihdam, spor, kültür, sanat, 
vb. ihtiyaç/projeleri

- Kadınlar: eğitim, meslek edindirme, sanatsal 
faaliyetler, istihdam, vb. projeler

- Eğitim altyapısı: okul ve derslik sayısına yö-
nelik, 25 yıllık, 50 yıllık projeksiyon ve plan, proje, 
bağışçı hedefleri, merkezi yönetimle iş birliği pro-
jeleri, burs, yurt destek projeleri,

- Kültürel faaliyetler: Şehrin değerlerinin tanı-
tılması, ulusal ve uluslararası değerlerin şehre ta-
nıtılması, kültürel faaliyetler, var olan çalışmalara 
ilave projeler, şehrin kendi kaynaklarının harekete 
geçirilmesi, , yazılı ve görsel proje ve etkinlikler,

- Halkla ilişkiler: iletişim yöntemleri; direkt (yüz 
yüze, sosyal medya, düğün, cenaze, vb.) iletişim, 
yazılı iletişim, mahalle toplantıları,  STK, muhtar, 
meclis üyeleri, imam, öğretmen, vb. sürece dâhil 
edilmesi Projeleri,

- Medeniyet (inanç, kültür, örf, vb.) değerleri ile 

ilgili yaklaşım: istişare, şehrin beklentileri, şehirden 
beklentileri,

- Şehrin tarihi, mimarisi ile ilgili yaklaşım: var 
olan mirasın nasıl korunacağı, sürdürülebilir plan-
lama ve yapı izinlerinde yaklaşımlar,

- Mezar(lık)lar hakkında: “Yahya Kemal 
Madrid büyükelçiliği sırasında; Türkiye’nin nüfusu: 
“50 milyon…” deyince nasıl olur sorusuna;  “Bunda 
şaşılacak ne var ki? Biz ölülerimizle birlikte yaşa-
rız.” diye cevaplamış, bugün şehirlerin mütemmim 
cüzü olan mezar(lık)larımıza bakış ve projeleri,

- Sosyal kalkınma: şehrin zengin ve fakirinin 
iç içe yaşayabileceği bir planlama, dezavantajlı 
kesimlere her türlü destek, aynı zamanda yardıma 
ihtiyaç olmadan kendi geleceklerini inşa (balık 
tutmayı öğretme) yaklaşım ve projeleri,

- Demokratik kalkınma: karar alma süreçleri, 
paydaşların (muhtarlar, STK, odalar, ün., vb) katı-
lımı.

Böyle bir belediye/Şehrin başkanı vaatlerini 
yerine getirir ve seçimi kazanabilir veya kaybede-
bilir. Ancak şehir asla kaybetmez. İdareciler bu günü, 
liderler yarını inşa ederler. Belediyeyi yönetmek ida-
reci işidir şehri yönetmek ise liderliktir.

Değerlendirme;

Şimdiye kadar şehir yönetiminde ki en büyük 
sorun olan belediye başkanlarımızın şehre ve ku-
ruma bakışlarını özetlemeye çalıştık.

Daha önceki yazılarımızda “Şehir yönetimi üç 
bölümden oluşur; birincisi şehrin sakinleri/pay-
daşlar, ikincisi kurum (bürokrasi, mali kaynaklar, 
beşeri kaynaklar) yönetimi, üçüncüsü siyaset ve 
tabi ki medyayı unutmamak lazımdır. Özetlersek, 
şehir; insan ve kaynak yönetiminden oluşur.”

Ve Ülkemizde en büyük sorunun belediye baş-
kanlarımızın, kurum yönetimine yoğunlaşmaları 
olduğunun altını çizmiştik. 

Şehre liderlik eden başkanlar seçim 
kaygısından ziyade hedefine/hayallerine ulaşıp 
ulaşamayacağı endişesi taşırlar.

Her başkanın ilk yapması gereken, devir aldı-
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ğı şehrin envanterini çıkarmak ve yol haritasını ve 
hedeflerine göre araçlarını devreye almaktır. 

Belediye başkanlarının en önemli gücü, yerleşik 
örflerden/geleneklerden, hukuktan gelen;  şehrin 
ağabeyi, şehrin babası, şehrin/gariplerin hamisi, 
üretimin motoru, protokolün bir numarası, devle-
tin halka uzanan halka ait eli olmasıdır.

Bir başkanın şehirde sağlayacağı en önemli 
husus huzurdur. Huzurun/güvenin olmadığı şehir-
de üretim olmaz, sanayi gelişmez, ticaret büyü-
mez, geleceğe güven duymayanlar, şehrin hafı-
zası insanlar orayı terk ederler.

Bir şehirde yarım asrı aşan işletmeler/esnaf 
varsa, elinde doğan bebeğe selam veren ebe-
ler, ilkokuldaki öğretmeni, sınıftaki sıra arkadaşı, 
camide ilmihal öğrendiği hocasına çocuklarını 
tanıştırıyorsa, sokakta selamlaşıyorsa o şehirde 
hafıza yaşıyor demektir.

Başkan, siyasal konjonktüre dikkat ederek, se-
çimlerde ki veya ülkedeki politik gerilimleri azaltıcı 
–diğer parti akil insanlarıyla muhtelif aralıklarla – 
programlar yaparak şehri kucaklamalıdır.

Kurum yönetimini şehir yönetimi vizyonuyla 
oluşturarak, ilk icraat olarak vaatlerine rakiplerin 
dikkate değer projelerini de dahil ederek yol ha-
ritası çıkarmaktır. 

Yönetimin temelini şeffaflık ve adalet üzeri-
ne inşa etmeli, belediyenin karar alma süreçleri 
–meclis, encümen- yatırım/bütçe harcamaları 
canlı olarak paylaşılmalı, iyi olan yönler paylaşılır-
ken, sıkıntılı olanlar da izah edilmelidir.

Kamu otoritesinin aktörleriyle –Milletve-
kili, vali/kaymakam, emniyet müdürü, müftü, 
başsavcı, milli eğitim, sağlık, halk eğitim müdürleri, 
varsa üniversite rektörü, STK platformu, oda ve 
borsalar, vb.- düzenli istişareler yapılarak şehre ve 
şehirdeki kurumların sorunlarına çözüm arayışları 
gerçekleştirilmelidir.

Diğer belediye başkanlarıyla düzenli toplan-
tılar yapılmalı, aynı şekilde, kurum yöneticilerinin 
diğer kurum yöneticileriyle düzenli bilgi/tecrübe 
paylaşımları takip edilmelidir. 

Kanunun kendisine emrettiği hususlar dahi, 
şehre sakinlere/paydaşlara –kent konseyi top-

lantıları, şehir bilgilendirme toplantıları, STK ’top-
lantıları vb.- açıklanmalı görüşleri alınmalı veya 
sebepleri izah edilmelidir.

Şehrin envanteri çıkarılmalı, kamu kurumlarının 
ihtiyaçları nüfus trendlerine göre 25 yıl 50 yıl 
sonrası ihtiyaçlara göre gerekli planlamalar 
şimdiden düzenlenmelidir.

Şehrin güvenlik –şahsa ve mala karşı suçlar- 
analizleri yapılarak merkezi yönetim işbirliğiyle 
gerekirse sanayici ve işadamları sürece dâhil edi-
lerek sorun alanları ve çözüm arayışları gerçekleş-
tirilmelidir.

Belediye başkanlarımız ekibini oluştururken, 
meclis üyeleriyle ilgili şehrin sakinleri olması için 
gösterdiği hassasiyeti kurum yönetimi ve danış-
man ekip oluşumunda ehliyet ve liyakati dikkate 
alarak –yabancılar yönetiyor algısı oluşturma-
dan- tecrübe ve birikimin kuruma yansımasını 
sağlamalıdır. 

Türkiye’de şehirlerin kentsel dönüşüm/gelişim 
çalışmaları dışında temel alt yapı sorunları 
tamamlanmıştır. Mutlaka şehirler üzerinde yaşam 
sürdükçe yeni(leme) çalışmaları da devam ede-
cektir. Ancak artık şehirlerimizde; tarihi, kültürel, 
sosyal, ekonomik, mimari, estetik, vb. koruma, dö-
nüşüm ve gelişimlere yoğunlaşmalıdır.

Şehrin başkanları tıpkı ülke liderleri gibi, şehrin; 
ticaret, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, vb. de-
ğerlerini gerek ulusal ve gerekse uluslararası mec-
ralara taşımalı, destek vermeli ve şehre güç kat-
malıdır.

Bir şehirden örnekle yazımızı tamamlayalım, 

Türkiye’nin yaklaşık 200 bin nüfuslu bir şehri ve 
bu şehrin belediye/kurum kaynakları ile şehir kay-
nakları verilerine bakalım.

Belediyenin 2020 yılı gider gerçekleşmesi 110 
milyon TL (Yaklaşık 10 milyon Dolar) civarında 
olup, hizmet alımı suretiyle çalıştırılanlar dahil 600 
personeli vardır. Kadrolu memur ve işçi personelin 
50 kadarı üniversite mezunudur. 

21 Müdürlüğün bulunduğu belediyenin iş araç-
ları ve binek araçları dahil kullandığı filoda 107 
araç bulunmaktadır.
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Oysa şehrin verilerine baktığımızda çok farklı ra-
kamlarla karşılaşıyoruz. 200.000 nüfuslu bu şehirde;

-13.000 vergi mükellefi,

-200 sanayi sicil belgeli şirket,

-760 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır.

-İlin yıllık dış ticaret hacmi 35 milyon Dolar ci-
varındadır.

-İl’de kişi başı gelir 6.000 Dolar, toplam gelir 
1.2 milyar Dolar civarında olup ülke ortalamasının 
hayli altındadır.

Bu şehirde;

-350 derneğin üye sayısı 24.000,

-Öğretmen sayısı 2.200

-Öğrenci sayısı 29.000 civarındadır.

-Üniversitede 5.000 öğrenci, 1.100 idari ve 
akademik kadro bulunmaktadır.

 

Şehirle ilgili veriler yaklaşık yukarıdaki gibidir. 
Takdir seçilmiş başkanlarımızındır. Kurum mu? Şe-
hir mi?

-Yıllık ekonomik büyüklüğü 10 milyon Dolar olan 
Belediye mi, 1.2 milyar Dolar olan şehir mi yönetil-
melidir?

-605 personel mi 200.000 nüfus mu yönetil-
melidir?

-21 müdürlük ile mi çalışılmalı yoksa 350 dernek 
başta olmak üzere yüzlerce sanayi site yönetimiy-
le mi hizmet üretmeli?

-Belediyenin sosyal ve kültürel hizmetlerinde 
sadece 20 civarında personel vardır. Oysa şehirde 
2.200 öğretmen ve yüzlerce akademisyen görev 
yapmaktadır.

Şehirlerimizin temel sorununun, aidiyet 
olduğunu, şehri inşa ederken kendi geleceğimizi 
de inşa ettiğimizi unutmamalıyız.

Rüyalarında şehri görmeyenleri, şehir de ken-
di dünyasında görmek istemez. Ya şehre âşık ol-
mamız ya da eserimizle şehrin bize aşık olmasını 
sağlamalıyız.

Şehri taş, toprak ve inşaattan ibaret sananları 
şehir de taş ve toprak olarak er-geç bağrına 
basar. 

Gecelerinde güvenle yürünemeyen sokaklar 
inşa edenler, geleceği karanlık bir şehrin mimar-
larıdır.

Unutmayalım;

-Gözlerinde gelecek ışıltısı olmayan gençlerle 
büyüyen şehirler, hatıraların, aşkların şehri olmayı,

-Kültür ve sanatı; müzik ve folklara sıkıştıranlar, 
ilmi hikmeti, sanatı, düşünceyi ıskalar.

Dua edeni ve edileni olmayan şehir sakini, hu-
zuru aşkı tanımadan göçen garip gibidir. 

Şehrin başkanı diyebilmek için siyasi taassup-
lardan uzak, ülke ve millet merkezli çalışmayı esas 
alan, şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte karar ve ta-
kip gerçekleştiren, siyasi geleceği değil şehrin ve 
sakinlerinin geleceğini merkeze alan liderlere tüm 
paydaşlar destek ve şehir de sahip çıkar vesselam. 
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GAZiOSMANPAŞA SANAT AKADEMiSi iLE
GENÇLER HAYALLERiNE KAVUŞUYOR

GAZiOSMANPAŞA BELEDiYESi

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örnek-
lerinden olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat 
Akademisi, her yıl 3.500 genci profesyonel düzey-
de sanat eğitimleriyle buluşturuyor. Gaziosman-
paşa Kültür ve Sanat Merkezi içinde hizmet veren 
sanat akademisinde müzikten resme, tiyatrodan 
sinemaya 43 farklı branşta kurslar düzenleniyor. 
Sanata gönül veren gençler, uzman eğitmenler 
tarafından gerçekleştirilen kurslarda hem yete-
neklerini geliştirme hem de sosyalleşme imkanı 
buluyor.

Eğitim programı kapsamında yeni yetenekler 
küçük yaştan itibaren keşfedilerek geleceğin sa-

natçıları yetiştiriliyor. Kariyer planlamasını sanat 
üzerine şekillendirmek isteyen öğrencilere yönelik 
ise konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine 
hazırlık kursları düzenleniyor. Gaziosmanpaşa Sa-
nat Akademisi, iki yılda 30 öğrencisini, seçkin üni-
versitelerin konservatuvar ve güzel sanatlar fakül-
telerine uğurlamanın gururunu yaşadı.

Sanatta Kurumsal Bir Yapı Oluşturuldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamın-
da okullara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlene-
rek, öğrencilerin sanat ile iç içe olmalarını sağla-
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nıyor. Bu kapsamda yetenekli öğrenciler, ders dışı 
saatlerinde sanat akademisinde uzmanlardan 
sanat eğitimleri alıyor.

Vizyoner bir yapıyla her yıl kendisini geliştiren 
ve yenileyen Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolle-
riyle hem kurumsal yapısını hem de eğitimlerinin 
niteliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Gaziosmanpaşa, Kültür ve Sanatla Yeni Bir 
Kimlik Kazandı

Gaziosmanpaşa’nın şehir kimliğinin kültür ve 
sanatla zenginleşmesine vesile olan sanat aka-
demisi, Gaziosmanpaşa’ya sosyal bir dönüşüme 
de öncülük ediyor. Her yaştan Gaziosmanpaşalı, 
kursların dışında düzenlenen konserler, tiyatrolar, 
seminerler, atölye çalışmaları ve sahne etkinlik-
leriyle sanatla iç içe olmanın mutluluğunu yaşı-
yor. Aynı zamanda bu etkinlikler kurslara katılan 
gençler için de büyük önem taşıyor. Sanat aka-
demisinden eğitim alan gençler, performansla-
rını kalabalık izleyici kitleleri önünde sergileyerek, 
tecrübe ediniyor. Akademi bünyesinde oluşturu-

lan Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası ise birçok 
büyük etkinlikte Gaziosmanpaşa’yı temsil etmeyi 
sürdürüyor.

Akademi, Sanat Dünyasının Radarında

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi’nin çalış-
maları, kamusal alanda verilen geniş kapsamlı bir 
eğitim ve kültür hizmeti olarak kamuoyu tarafın-
dan da büyük takdir görüyor. Çok sayıda devlet 
adamı, sanatçı, yazar, tiyatrocu ve yurtdışından 
misafirin ziyaret ettiği sanat akademisinin hiz-
metleri, yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sanat Akade-
misine Ödül

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanat akade-
misinin başarıları, ödüllerle karşılık buluyor. Son 
olarak, Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin 
projelerinin değerlendirildiği “Yerel Yönetimler ve 
Gençlik Projeleri” yarışmasında Gaziosmanpaşa 
Sanat Akademisi, en iyi fiziki belediyecilik yatırımı 
ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı n elinden aldı.
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