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ŞEHİR VE SİYASET DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
Genel Kurallar:
Şehir ve Siyaset Dergisi iki ayda bir yayınlanır.
Dergide, yerel siyaset, şehir hayatı, şehir yönetimi, şehirlerin tarihi ve doğal mirasları başta
olmak üzere şehri, şehirliyi ilgilendiren alanlar ile ayrıca kısmi de olsa genel siyasetle ilgili yazılar
yer alacaktır.
Dergide hakemli yazıların yanı sıra farklı düşünce ve değerlendirmeler ve uygulama örneklerinin paylaşılabilmesi için hakem değerlendirmesinden geçmeyen yazılara da yer verilir. Hakemli
yazılar, hakemin, hakemsiz yazılar ise editörlerin uygun bulması durumunda yayınlanır. Yazarlara
telif ücreti ödenmez. Hakemli yazılarda yazarlardan başvuru ve hakem değerlendirme ücreti alınmaz.
Şehir ve Siyaset Dergisi gönderilen yazılar için düzeltme önerisi yapmak, yazıları yayımlamak
ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
Dergide yayınlanan yazılarla ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir.
Yayın dili Türkçedir.
Yazılar en fazla 5.000 kelimeden oluşmalıdır.
Yazılar Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
Yazılarda herhangi bir şahsa veya kuruma hakaret yer almamalıdır.
Yazılar toplumumuzun etik anlayışına uygun olmalıdır.
Yazıların telif hakkı Şehir ve Siyaset Dergisine aittir. Yayınlanması için dergiye gönderilen yayınların telif hakkının Şehir ve Siyaset Dergisine ait olduğu yazarları tarafından kabul edilmiş sayılır. Birden çok yazara ait yazılarda sorumluluk gönderen yazara aittir. Yazarları, Şehir ve Siyaset
Dergisinde yayınlanan yazılarını isterlerse başka mecralarda da izin almaksızın yayınlayabilirler.
Şehir ve Siyaset Dergisi WEB ortamında da yayın yapmakta olduğundan, gönderilen yazıların
derginin WEB sayfasında yayınlanması yazarlar tarafından kabul edilmiş sayılır.
İntihal Politikası: Yazarlar dergimize yazı gönderirken şu hususları doğrulamış kabul edilirler:
-Yazının hiçbir bölümü diğer kaynaklardan intihal edilmemiştir.
-Diğer kaynaklardan çıkarılan tüm içerikler için uygun referansla gösterilmiştir.
Hakemli Yazılarda Teknik Kurallar:
Ad-Soyad: Başlığının altında yazarlar ile ilgili bilgilere (ad-soyad) yer verilmemelidir. Yazının kim
tarafından dergiye gönderildiği, dergi yöneticiler tarafından zaten görülebilmektedir. Bu bilgiler,
yazılar kabul edildikten sonra, yazılara editör tarafından eklenecektir.
Başlık: Başlık, yazının içeriğini yansıtmalı, Times New Roman, 12 punto, büyük ve koyu harflerle
yazılmalıdır.
Özet: Yazının başında özet yer almalıdır. Özet, en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan, konuyu
kısaca Türkçe (Özet) ifade eden bölümdür. Yazar/yazarlar isterlerse Türkçe özet olmak şartıyla
İngilizce Özet (Abstract) de ekleyebilir. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3 en fazla 5
kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapılmadan 10 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
Ana Metin: A4 boyutunda, Microsoft Office Word belgesine, Times New Roman yazı stili ile 12
punto, 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfa numarası verilmemelidir. Yazı metninde paragraf girintisi yapılmamalı, paragraf aralarında 1 satır (12
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EDİTÖRDEN
Dergimizin yeni sayısıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz.
Pandeminin sarsıcı etkilerinden kurtulamaya çalışan dünyamız bu sefer de Rusya-Ukrayna Savaşı ile öngörülemeyen yeni bir kriz sürecinin içinde bocalarken, Ümmet olarak Ramazan’ı ve Bayramı yaşadık.
Sağlık konusunu öne çıkaran bu sayımızda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın
Murat Kurum, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Alinur Aktaş başta olmak üzere, Samsun Büyükşehir Belediyemizin önceki dönem başkanlığını yapan Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, kendisi de doktor olan Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Sadi Yazıcı,
Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin, önceki dönem Pendik Belediye Başkanımız olan Doktor
Salih Kenan Şahin’in bu konudaki katkılarına teşekkür ediyoruz. Özellikle de Doktor Adnan Günnar’ın
hikâye formatında kaleme aldığı yazıyı okuyucularımızın beğeni ile okuyacağına inanıyoruz.
Naci Bostancı Hocamız sosyal medyanın siyaseti nasıl etkilediğini irdelediği yazısındaki “altını
çizmek gerekir ki, siyasal dil dijital platformların formatına uygun bir nitelik kazandıkça iletişimin,
medeni rekabetin, akla dayalı alışverişin dışına çıkmakta ve kendisinden beklenen performansı heder ettiği bir süreçte yozlaşmaya uğramaktadır” değerlendirmesine katılmamamız mümkün değil.
Nazım Maviş, “1980-2000 Arası Dönemde Medya-Sermaye Ve Siyaset İlişkisi” isimli makalesinde bir döneme ışık tutmakta ve 1990’larda ise medyanın yeni bir egemenlik aracı haline dönüşünün
altını çizmektedir. Sayın M. Mehdi Eker bu sayımızda Ramazan ve Oruç isimli yazısında, ramazan
ile ilgili şiir geleneğimizi bizlere sunmaktadır.
Adem Esen hocamız her zamanki verimliliği ile dergimize katkı sunmaya devam ederken,Bülent
Sönmez Hocamız da “Emin Belde” yazı dizisinin bu bölümünde “demokrasi” kavramını irdeliyor.
Sayın Alaaddin Varol bir hukukçu olarak sosyal medya üzerinden hakaret konusunu incelerken,
Ahmet Sorgun Hocamız da “anılar” isimli yazı dizisine devam etmektedir.
Dr. Basri Özçelik, Dr. Kemal Kaya, Abdülkadir Coşkun, Büşra Öztürk yazıları ile dergimize
katkılarını sunmaktadır.
Şehir ve Siyaset dergimizin önümüzdeki sayısında dosya konumuz “Kültür” olacaktır. Katkılarınızı
bekliyor, iyi okumalar diliyoruz.
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SOSYAL MEDYANIN
BiÇiMLENDiRDiĞi SiYASET
Prof. Dr. NACi BOSTANCI*

Sosyal medya denilince akla twitter, facebook,
youtube gibi platformlar ve bunlara tekabül eden
dil, görüntü, format akla geliyor. Bu platformlar sürekli bağlılarını artırıyorlar ve daha çok insanı kendilerine çekiyorlar. Akıllı telefonların varlığı, daha
komplike yeni sürümlerin pazara girmesi bu süreçte
kolaylaştırıcı bir unsur. Maddi teknoloji ile ona tekabül eden dijital platformların birbirlerini desteklediklerini ve kol kola büyüdüklerini söylemek yanlış
olmaz. Yeni teknolojilerin genç kuşaklar tarafından
kolaylıkla benimsendiği belli bir yaşın üstündeki kesimin ise adaptasyon zorlukları yaşadığı fikri artık
geçerliliğini yitiriyor. Yaş kuşaklarına dair “engelleri”
yetmiş yaşında olup akıllı telefonuyla hemhal örnekleri gördükçe kolaylıkla aştığı kanaatine vardığımız bu teknolojiler, öte yandan köy şehir gibi farklı
örgütlenme ve üretim biçimlerine tekabül eden
sosyolojileri de aşıyorlar. Keza harcama tablolarının tayin edicisi “gelir” de çok fazla önem taşımıyor.
Çünkü her gelir grubundan insanın elinde akıllı telefonları görmek mümkün.
1

Her ne kadar telefon dediysem de artık bunları
Graham Bell’i hatırlatacak şekilde aynı isimle anmak ne derece doğru, bu da ayrı bir bahis. Çünkü
telefon bir iletişim aracı iken, bunlar için iletişim sadece fonksiyonlarından biri. Üstelik bunun en başta
gelen özelliği olduğunu söylemek de güç. Bir yere
giderken elde tutulan telefondan, kimi araştırmalara göre saniyeler içinde tekrar ve tekrar bakılan
uygulamalardan, ilişkiler evrenini “önemsiz konular
1 Ankara Milletvekili
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için bile” hemen yanı başımıza getiren özelliklerinden hareketle bu telefonların artık ikinci bir “ben”liğe dönüştüğünü söylemek abartılı bir tespit olmaz.
Konferans verdiğim bir gruba, konuşma yapılırken dinleyicilerin akıllı telefonlarıyla uğraşmalarının
burada bulunmaları ile keskin bir tezat oluşturduğunu, kendilerine çekici gelen mukayeseli bir “başka
durum” var ise, pekâlâ tüm dikkat ve ilgilerini ona
vermelerinin aklın gereği olduğunu, dolayısıyla buradaki “şüphesiz rahatsız edici konferanstan kaçınmalarının yerinde olacağını” anlattım. İlginç olanı,
telefonlarıyla uğraşanların buna ara verme yönünde en ufak bir es bile göstermeden, beni dinlemeye
“sanırım” devam etmeleriydi.
Öyle anlaşılıyor ki bu akıllı telefonlar bizim avatarlarımız. Onlar bize hem orada hem burada olma
“imkânı” veriyor. Bu cümleyi ne orada ne burada
şeklinde kurmak da mümkün.
Kimi insanların çeşitli ilginç konuları youtube kanallarından öğrenmeleri, buralarda yeni ticari girişimlerin bereketli alanlar bulması, evde, işyerinde,
seyahatte, hatta yolda yürürken bile kısacası her
yerde insanların gözlerini ekrana dikmesi ve “orası
ile adeta simbiyotik bir bağ kurması” avatar yaklaşımına güç veriyor.
Sadece insanlar değil, artık geleneksel teknoloji sayacağımız televizyon haberciliği dahi ekranını
bu dijital platformlara açmak zorunda hissediyor.
Twitter mesajları, tik tok eğlence çekimleri vb. içerikler televizyonlarda sıklıkla kendine yer buluyor.

Hemen belirtelim ki sadece teknoloji melezleşmiyor, aynı zamanda dijital platformlara has dil, üslup,
tutum, dikkat, ilgi gibi unsurlar da daha fazla öne
çıkıyor ve tayin edici oluyor.
Walter Ong, Marshal McLuhan gibi iletişim bilimcilerin dikkat çektikleri gibi, teknolojiler değişirken mesajlar aynı kalamaz. Her teknoloji kendine
tekabül eden bir iletişim biçimini dayatır. Mesela kitapları okursunuz fakat dijital platformlardaki içeriklere “göz atarsınız”. Felsefeciler aforizmalar yazarlar fakat sınırlı karakterle kaleme alınan twitter
mesajları, niyet o olsa dahi aforizma değil sakızlara
yaraşır klişelerdir. Birisine en içten fikirlerinizi, duygularınızı mektupla yazarsınız fakat aynı işi “mesajlaşma” ile gerçekleştiremezsiniz. Zaten mektup çağındaki kişinin duyarlılıkları, fikirleri ile mesajlaşma
çağının “gerçekleri” de birbirine tekabül etmez.
Burada sayabileceğimiz daha nice örnek ve
mukayese üzerinden nihayetinde varacağımız yer
şudur: dijital çağda dil keskinleşmiş, kısalmış, fikir
yerine izlenim öne çıkmış, klişeler üretilmiş, ayartma
ve baştan çıkartma temel teknik haline gelmiş, nihayet yazıya dayalı dil yerine yeni türden bir sembolizm baskın hale gelmeye başlamıştır. Bu dönüşümün insan ilişkilerine neler getirdiği, ya da neleri
götürdüğü başlı başına bir konudur. Ancak hemen
belirtelim ki, bu değişim belki en çok siyasal dilde,
siyaset yapmada, partiler arası rekabette kendini
göstermiştir. Demokratik siyasetin en temel vasıflarından birisi olan partilerin toplumla oluşturdukları
“sözleşme”ler fakirleşmeye, reklam ve propaganda
formatına dönüşmeye başlamış, müktesebatlar

bir dizi, artık tutarlılığı da şüpheli keskin sloganlarla belirlenir olmuştur. “Konuşmak” mütekabil bir
hakikat yolculuğuyken, dijital konuşma birbirinden
kopuk siyasal evrenlerin sayıklamalarına, diyolog
görünümlü monologlarına benzemeye başlamıştır.
Mecliste kürsüye çıkan hatiplerin görünürde “orada
olanlara ve onlar vasıtasıyla halka” konuşmaları
beklenirken, onlar, dijital formatlara uygun içerik
üretme temalı konuşmalar yapar olmuşlardır. Artık
o “kürsüde konuşma” değildir, youtube kanalına atılmak için meclisin fon olarak kullanıldığı bir
“çalışma”dır. Elbette youtube kanalına atılacak,
twitter’dan yayınlanacağı için buradaki sınırlı dilin
ancak “coşkuya” vesile olacak yankısı hedeflenmektedir.
Bu vadide söylenecek söz çok. Ancak altını çizmek gerekir ki, siyasal dil dijital platformların formatına uygun bir nitelik kazandıkça iletişimin, medeni
rekabetin, akla dayalı alışverişin dışına çıkmakta ve
kendisinden beklenen performansı heder ettiği bir
süreçte yozlaşmaya uğramaktadır. Bu, ideolojisi,
partisi, bu dünyadaki yeri ne olursa olsun toplumsal sorumluluk duygusu bakımından ortak dertlere
sahip herkes tarafından üzerinde özenle durulması
gereken bir konudur. Umut edilir ki akıl, emek, çaba
“nasıl daha iyi dijital formatta siyasal mesaj üretileceği” gibi kısa vadeli çıkarlar için değil, hepimizi
ilgilendiren demokratik siyasete tekabül eden anlamlı bir siyasal dilin teşekkülü için harcanır. Bundan
herkesin ancak en çok da toplumun uzun vadeli çıkarlar sağlayacağı muhakkaktır.
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SAĞLIKLI KENTLER
MURAT KURUM*

Türkiye derin tarihi kökleriyle kadim şehircilik kültürüne sahip bir ülke. Bu kültürün en yüksek ideali de
insan olmuştur. İnsan odaklı şehircilik yaklaşımları
mekâna ve mimariye yansımış ve medeniyet değeri
eserler olarak ortaya çıkmışlardır. Şehirlerimiz günümüzde de medeniyetimizi ve şehircilik geleneklerimizi yaşatan en önemli değerlerimizdir. Ancak bizim
için olduğu gibi tüm insanlık tarihi açısından da bugün şehircilik her zamankinden daha önemli bir faaliyet alanı haline gelmiştir. Üretimin, ulaşımın, eğitimin, sağlığın, sanatın, sporun ve ticaretin merkezi
şehirler, sürdürülebilir politikalara her zamankinden
daha çok ihtiyaç duyuyor. Depremlerden iklim
değişikliğine, salgın hastalıklardan uluslararası
ilişkilerde yaşanan olumsuz gelişmelere, küresel
ticarette yaşanan kısıtlamalardan savaş ve
çatışmalara kadar her alanda ilişkilerin kırılgan
olduğu tarihi bir dönemde, kadim medeniyetimizin
en kıymetli hazineleri şehirlerimiz daha da önemli
hale geldi. Çünkü şehirlerimizin günlük sosyo-ekonomik yaşantısının risk ve tehditler nedeniyle
kesintiye uğraması ülke ekonomisini ve yaşantısını da derinden etkileyecektir. Bu nedenle şehircilik
faaliyetleri çok daha stratejik adımların atılması gereken sürdürülebilir politikaların sergilenmesi
gereken bir sektör olmuştur. Bu anlamda Bakanlık
olarak “Medeniyetimizi Yaşatan İklim Dostu Şehirler” sloganıyla, geleceğin sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir akıllı şehirlerini kurmak için çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Şehircilik çalışmalarımızın tamamını
sağlıklı nesiller yetiştiren sağlıklı şehirler, müreffeh
1

1 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

8

bir gelecek ve güçlü yarınlar için azim ve kararlılıkla
çalışıyoruz.
Şehirlerimizin tarihi ve kültürel dokusuna sadık
kalarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini
korumak; çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz
için, daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sağlıklı
şehirler kurmak için çalışıyoruz. Şehirlerimizi çevreye
duyarlı ve insan odaklı imar, inşa ve ihya ediyor,
geleceğe hazırlıyoruz.
Ekolojik koridorlarıyla, millet bahçeleriyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini yaşatan yatay mimarisiyle; afetlere
dayanıklı sosyal donatı merkezli konut ve akıllı şehir
projeleriyle dünyada örnek bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda
dünya genelinde yaşanan deprem ve iklim değişikliğine bağlı afetleri, salgın hastalıkları göz önünde bulunduruyoruz. Sosyal donatı merkezli konut
ve akıllı şehir projeleriyle geleceğe güvenle bakan
güçlü şehirler inşa ediyoruz.
Şehirciliği üreten, eşit dağıtan, adil, sağlıklı,
güvenli, herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir yaşam
merkezleri olarak değerlendiriyoruz. Tüm bunları
yaparken şehirlerimizin tehdit eden en büyük
risklerden birinin deprem olduğu gerçeğiyle
hareket ediyoruz. Ülkemiz bir deprem gerçeğiyle
karşı karşıya bulunuyor. Hani İbni Haldun “Coğrafya kaderdir” diyor ya; hakikaten tam anlamıyla
böyle bir durum söz konusu. Çünkü son 120 yılda
depremlerde 80 bin canımızı kaybettik. Bu nedenle
çalışmalarımızda afet riskini her zaman ön planda

tutuyoruz. 1999 Marmara Depremi ülkemiz için bir
milat oldu. Bu deprem aynı zamanda 2002 yılından
sonra ülkemizde şehirciliğe ve şehirleşmeye bakış
açısında büyük değişimlere yol açtı. 2002 yılında
yeni bir şehircilik ve imar süreci başlattık. Depreme
bağlı can kayıplarının önüne geçmek için yeni ve
tarihi adımlar attık. Çok önemli yeni yasal düzenlemeler ve uygulamalar getirdik.
Kentsel Dönüşüm
Deprem yönetmeliğini hazırlayarak, yapı denetim sistemi, zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları hayata geçirdik. AFAD Başkanlığımızı kurduk
ve konut üretim çalışmalarını hızlandırdık. 2012 yılında yaşanan Van Depremi sonrası 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun yürürlüğe girdi. Afet öncesinde de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına
alacak kalıcı çözümlerimizi, çalışmalarımızı hızlı ve
kararlı bir şekilde hayata geçirdik. Bu kapsamda
şehirlerimizi her geçen gün sağlıksız yapı stokundan
temizliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı Yerinde, Gönüllü ve Hızlı Kentsel Dönüşüm Seferberliğimizi “İklim Dostu Yeşil Dönüşüm”
sloganıyla sürdürüyoruz. Seferberlik ruhuyla; tam 3
milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, belediyelerimizle birlikte tamamladık. 12 milyonu aşkın
vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte
teminat altına aldık. Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin
konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik.
Şu an hâlihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120
milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne
devam ediyoruz.
Elbette, dünyaya gözümüzü ilk açtığımız, ilk yürüdüğümüz ev, gezip oynadığımız, güzel anılar biriktirdiğimiz sokaklar bizim en kıymetli mekânlarımızdır. Bu evlerimiz, genellikle yatay mimariyle yapılmış,
sokağa veya bahçeye açılan yaşamla bütünleşmiş
evlerdir. Bugün vatandaşlarımızın çoğu tıpkı bu şekilde bahçeli ve az katlı binalarda yaşamak istiyor.
Bugün, sahada inşası devam eden 350 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutumuzu; aynen o eski
günlerde olduğu gibi huzurlu olacağımız, komşularımızla birlikte yaşayacağımız şekilde ve ortamda,
yatay mimariye, her bölgenin özgün mimarisine
göre inşa ediyoruz.
Kentsel dönüşüm sürecini daha sağlıklı yönetmek adına çok önemli finansal adımlar attık. Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine

verilecek kredi tutarları ve kullandırma sürelerini
değiştirdik. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile riskli yapı
olarak tespit edilen mülkler için bankalardan kullandırılacak kredilere, Bakanlık olarak sağladığımız
destek limitlerini iki katına çıkardık. Kentsel dönüşümle şehirlerimizi her türlü afete karşı dirençli hale
getiriyoruz. Sağlıklı ve güvenli şehirler artık bir tercih değil zarurettir. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde
Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel
dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak.
Enerji verimli, çevre dostu akıllı binalar yapıyor,
diğer yandan tarihi kent meydanlarımızı asıl kimliğine kavuşturuyoruz. “Tarihe vefa, geçmişe saygı”
sloganıyla; bugün 45 ilimizde; 80 tarihi meydanımızı
yeniden ihya ediyoruz, canlandırıyoruz. Ayrıca kent
merkezinde kalmış sanayi alanlarını da şehir dışında
kurduğumuz yeni ve modern sanayi alanlarına taşıyoruz. Bu kapsamda 11 farklı projede 7.450 sıfır atık
sanayi dükkânı inşa ediyoruz. Bu sayede bir yandan
şehirlerimize nefes aldırıyor diğer yandan kırılgan ve
eski yapı stokunun yerine dayanıklı, dirençli, sağlam
iş yerleri kuruyoruz. İş, yaşam ve üretim merkezlerinin her birini ayrı bir noktada topluyor, tüm bunları
akıllı ulaşım ağlarıyla birbirine bağlıyoruz. Sağlıklı
bir şehir kurmanın öncelikli adımı olan kentsel dönüşüm bu anlamda Türkiye’mizin geleceğine yaptığımız çok önemli bir yatırımdır.
TOKİ
Kentsel dönüşüm projelerimizin dışında sosyal
konut projelerimizi de sağlıklı nesiller güçlü yarınlar
için azim ve kararlılıkla yürütüyoruz. Bundan tam 20
yıl önce; bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz,
yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın; kimse umutsuz ve
çaresiz olmasın diye sosyal konut hamlelerimiz tarihi ve stratejik bir adım olarak başlattık. Cenab-ı
Allah’a hamdolsun TOKİ’mizle yaklaşık 5 bin şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut
sayısına ulaştık ve ülkemize tam 1,1 milyon sağlıklı
yuva kazandırdık. Bugün dünyada TOKİ gibi bu kadar konut üreten başka hiçbir kamu kuruluşu yok. Bu
anlamda TOKİ adeta bir rekor kırmıştır. Bunu da 20
yıl içerisinde yaparak milyonlarca vatandaşımıza
sıcak yuva sağlamış bir kurumdur.
Bugün müreffeh ülkeler diye tabir edilen Avrupa
ülkelerinde bile konut anlamında yaşanan sıkıntıları
hep birlikte takip ediyoruz. Almanya’da, İngiltere’de
vatandaşlar özel şirketlerin elindeki konutların yüksek karlarla satıldığından şikayetçi. Bunun için pro-
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testolar gerçekleştiriyorlar. Kar için değil, insan için
konut diyorlar. Bu noktada TOKİ Başkanlığımız çok
önemi misyonlar üstlendi. Hatta 2021 yılında tüm
dünyada tedarik zincirinin bozulduğu, enflasyonun
zirve yaptığı bir dönemde Türkiye genelinde birinci
el konut satışlarında TOKİ’nin payını %14’e yükselttik.
TOKİ’mizin çalışma alanını da; sosyal konut üretimi,
kentsel dönüşüm projeleri, tarihi alanların ihyası,
yeni sanayi alanları üretimi, millet bahçeleri, afetler
sonrası konut ve sosyal donatı üretimi ve yurtdışında konut yapımı gibi 7 farklı alanda yürüterek daha
da genişlettik. Enerji verimli, sıfır atığa uyumlu, çevreci teknolojilerle bütünleşmiş, akıllı ve yeşil konutlar, binalar üretiyoruz. Yine vatandaşlarımızın uzun
vadeyle düşük taksitlerle konut sahibi olmalarını
sağlıyoruz. Bu anlayışla; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu
sayede dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde sosyolojik sorunları da kökten çözüme kavuşturuyoruz. Dar gelirli ailelerimizi ve çocuklarımızı
şehrin tüm sosyal imkânların tamamına ulaşabilir
hale getiriyoruz. Ulaşımıyla, yeşil alanlarıyla, alışveriş
merkezleriyle, spor salonlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, otoparklarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla
vatandaşlarımıza yeni yaşam merkezleri kuruyoruz.
Vatandaşlarımıza sıcak bir yuva imkânı sağlamak
için bugüne kadar belirlediğimiz tüm hedeflerimize ulaştık. Hedefimiz; daha çok konut üreterek, dar
gelirli hiçbir vatandaşımızı evsiz bırakmamaktadır.
Millet Bahçeleri ve Ekolojik Koridorlar
İklim değişikliğiyle birlikte önemi artan bir diğer
projemiz ise millet bahçelerimiz. Sağlıklı bir şehrin
insan doğasına hitap etmesi gerektiği gerçeğiyle
şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artıyoruz. Şunu
çok iyi bilmemiz gerekiyor; doğal ekosistemler; iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık, hastalık, fırtına
gibi yeni koşullara karşı direnci artırmaktadır. Bugün
milyarlarca insan, şehirlerde yaşıyor. Ancak ormanların sağladığı oksijeni soluyor, meralarda yetişen
gıdaları tüketiyor, nehirlerdeki suyu içiyor. Hepimizin yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. İnsanlık
geç de olsa bu gerçeği gördü. 21. yüzyılın şehirleri
doğadan tamamen kopmuş yerler değil; artık açık
alanlarıyla, yeşil alanlarıyla nefes alan mekânlar
olacaktır. Çünkü devletlerin en büyük yatırımları,
gelecek vizyonları ve hedefleri bu noktaya kilitlenmiş durumda.
Bu manada en değerli yatırımlarımız olan yeşil alanlarımız, şehirlerimizin nefes alması, emisyon
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azaltımı, afetleri azaltma anlamında son derece
önemli. Bugün, yüzlerce belediyemizin sınırlarından geçen ekolojik koridorlarımızla; ülkemizi kuzeyden güneye, doğudan batıya mavi ve yeşil ağlarla
örüyoruz. İnsanımızın doğayı yeniden keşfetmesini
sağlıyor, şehirlerimize yeni nefes koridorları açıyoruz. Ülkemizin doğa, kültür ve şehir turizmine çok
önemli bir katkı sunuyoruz.
Artık o binaların arasına yapılan birkaç kamelya
ve banktan oluşan, sadece yapmış olmak için yapılan parkları gündemimizden çıkardık. Yerine ecdat
yadigarı bahçe kültürümüzü yaşattığımız, içerisinde
millet kıraathanesinin, millet kütüphanesinin, yapay
göletlerin, çocuk oyun alanlarının, endemik türlerin,
bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunduğu millet bahçesi kavramını getirdik.
İşte bugün, 81 ilimize 81 milyon m² millet bahçesi
kazandırma hedefi doğrultusunda “Türkiye’nin
Büyük Ekolojik Dönüşümü”nü daha da hızlandırıyoruz. Bu kapsamda bir yeşil alan seferberliği başlattık. İstisnasız tüm bahçelerimizi; kolayca
ulaşılabilecek yakınlıkta ve şehirde olduğumuzu
unutturacak doğallıkta düzenliyoruz. Şehirlerimizin
direncini artırmak, insan odaklı bir şehir kurmak için
81 ilimizde 441 millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet
bahçelerinden 127’sinin yapımını tamamladık. Diğer
millet bahçelerimizin yapım çalışmaları da devam
ediyor. 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimizde ise 81 ilimize 81 milyon metrekare millet
bahçesi hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız.
Bisiklet ve Yürüyüş Yolları
Sağlıklı nesiller yetiştiren sağlıklı şehirler kuruyoruz. Şehirlerimizde emisyon salımını azaltacak, doğal güzellikler içerisinde güzel vakit geçirebilecekleri ve spor yapabilecekleri aktivite altyapısını da
genişletiyor ve büyütüyoruz. Bu anlamda ülkemize
2023 yılına kadar 3.000 km bisiklet yolu hedefimizin şu ana kadar belediyelerimizle birlikte 1.600 km
bisiklet yolunu tamamladık. 500 km bisiklet yolunun
ise çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Ayrıca, 60
km yeşil yürüyüş yolunu ve 7 km çevre dostu sokağı
vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 60 km yeşil yürüyüş yolunun çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca,
Avrupa Bisiklet Ağı ile bağlantılı, ülkemizin tarihi,
doğası ve kültürüyle öne çıkan bölgelerini de kapsayacak 3.165 km güzergâh için Şehirlerarası Ulaşım
ve Turizm Amaçlı Bisiklet Yolları Master Planımızı hazırladık, çalışmalarımızı başlattık. Bisiklet yolu pro-

jelerimiz sağlıklı şehirler politikamızın ayrılmaz bir
parçası olarak sağlıklı nesillerin ve güçlü yarınlarımız
için de son derece önemli.
Akıllı Şehirler
Nüfus artışına bağlı olarak gelecekte şehirlerimizin yönetimi ve kaynakların etkin kullanımının yönetimi daha da karmaşık hale gelecek. Buna bağlı olarak
kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanmak,
doğamızı ve çevremizi korumak için yeni akıllı şehir
uygulamalarımızı yaygınlaştıracak çalışmalar yürütüyoruz. Gelecek nesilleri anlayan ve kendini dünyaya
anlatan şehirler inşa etmek için gayret ediyoruz. Tüm
kentsel dönüşüm, sosyal konut ve kamu binalarımızda
sıfır atık uyumlu akıllı şehir uygulamalarını hayata
geçiriyoruz. Akıllı teknolojileri bölgesel ve ulusal
ölçekte yaygınlaştırmak için tüm illerimizin entegre
olduğu bir sistemi de hayata geçiriyoruz. Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarına odaklanıyor, her şehrin kendine
özgü akıllı şehir stratejilerini geliştiriyoruz.
Akıllı Şehir projelerimizle trafik kontrol sistemlerinden enerji ve atık yönetimine, hava kirliliğinden
gürültü kirliliğine, su israfından ulaşım sistemlerine
kadar şehir yaşamına dair her şeyi akıllı uygulamalarla donatıyoruz. Şehir hayatına adapte edilmiş dikey tarım, sosyal donatı altı tarımsal üretim
merkezleri, su hasadı yapan akıllı kaldırımlar, yaya
geçitleri ve binalarla şehir hayatını karmaşık olmaktan çıkarıyoruz. Şehirlerimizi; okullarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla, kreşleriyle, kütüphaneleriyle,
sosyal, kültürel ve tarihi alanlarıyla bütüncül bir
yaklaşım içerisinde inşa ediyoruz. Yenilenebilir
enerji sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Enerji tasarrufu
sağlayan, kendi enerjisini üreten, yağmur hasadı
yapabilen akıllı binalar, akıllı kaldırımlar yapıyoruz.
İstanbul’un dönüşümü için çok önemli olan ve
Esenler ilçemizde başlattığımız 60 bin konutluk
dev kentsel dönüşüm projemizi de akıllı şehir
konseptinde tasarladık. Yine bu yıl seri üretimine
başlayacağımız yerli otomobilimiz de akıllı şehir
uygulamalarına uyumlu olacak. Bu entegrasyonu
sağlayabilmek için de gerekli olan şarj istasyonlarının altyapılarını inşa ederek navigasyon uygulamalarının yapımında artık son aşamaya geldik.
Atık Yönetimi
Şehirler aynı zamanda üretim ve yaşam
faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler. Bu anlamda

şehirler aynı zamanda düzenli atık üreten merkezlerdir. Özellikle doğal çevreye zarar verebilecek
atıkların, kimyasalların ve her türlü katı sıvı atığın
yönetimi son derece mühim. Bu noktada denizlerimizi, göllerimizi ve akarsularımızı korumak için çok
önemli projeleri tamamladık. Arıtma tesislerimizle,
bugün belediye nüfusunun %89’una atıksu arıtma
hizmeti veriyoruz. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde,
hiçbir atıksu, arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek. 2021 yılının ilk yarısı itibariyle arıtılarak kullanılan
atıksuların oranını ise %3,55’e çıkardık. Hedefimiz bu
oranı 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarmaktır.
Havzalarımızı, denizlerimizi, hava kalitemizi ve
kirletici vasfı yüksek olan tesisleri online olarak izlediğimiz, Sürekli İzleme Merkezi’mizi kurduk.
413 atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen atıksuları gerçek zamanlı olarak izliyoruz. Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri ile arıtma tesisi çıkış suları değerleri
yükseldiğinde alarm durumları il müdürlüklerimize
ulaşmakta ve yasal işlem yapılmaktadır.
Tesislerde yaptığımız denetimlerin yanı sıra Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı çalışmaları kapsamında 11 enstitü̈ ve 3 araştırma gemisi ile
tüm denizlerimizde toplam 423 istasyonda kirlilik
ve kalite durumunu izliyoruz. Ayrıca 2002 yılında 15
olan katı atık düzenli depolama tesisi sayımızı, 2021
yılı Ekim ayı itibariyle 91’e çıkardık. Bu tesislerle, 1.195
belediyede nüfusumuzun %86’ine, yani 65,8 milyon vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu alanlarda
sadece atığı depolamıyor, geri kazanıma öncelik
veren ön işlem tesislerini de hizmete alıyoruz. Hedefimiz 2023 yılında ülke nüfusunun tamamının katı
atık düzenli depolama hizmetinden faydalanmasını sağlamaktır.
Mobil Atık Takip Sistemimiz ile tehlikeli atık taşıma
sürecini 7/24 izliyoruz. Bugüne kadar 12 milyon ton
tehlikeli atığın güvenli taşınarak bertarafını sağladık
ve 86 bin ton plastik atığı geri dönüştürdük.
İklim Diplomasisi
Tüm bunların yanı sıra Paris İklim Anlaşmasına
taraf olmamızla birlikte Bakanlık çalışmalarımızda
yeni ve tarihi bir döneme de girdik. Türkiye’nin ve
şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümü gibi şehircilik tarihimiz için çok önemli bir süreci başlattık.
Bu anlamda Bakanlığımız Yeşil Kalkınma devriminin
çatı bakanlığı olma görevini de üstleniyor. Cum-
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hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı
2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi
hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda çok
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz Kasım
ayında hep birlikte ülkemizin iklim diplomasisi adına
çok önemli tarihi adımlar attık. COP26 İklim Zirvesine katılarak burada ülkemizi en güzel şekilde temsil
ettik; COP22 ye de ev sahipliği yaparak Akdeniz ülkelerini ülkemizde ağırlardık.
“Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı istişare
toplantımızı ve akabinde Türkiye İklim Şurasını düzenledik. Yine iklim koordinasyon kurulu toplantımızı
ve Londra’da Birleşik Krallık Türkiye İklim Konferansını gerçekleştirdik. Bakanlık olarak ülkemizin, dünyamızın ve insanlığın geleceği için çok önemli vazifeleri yerine getiriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı
uluslararası iş birliğini daha sağlıklı yürütebilmek için
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7 ülkeye 10 Çevre Şehircilik Müşaviri göndereceğiz.
ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Katar, Rusya
gibi ülkelerde önümüzdeki aylarda müşavirlerimiz
görev yapmaya başlayacaklar.
Küresel dinamiklerin kökten değişmeye başladığı şu günlerde Türkiye’nin 20 yıl önce Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığı kalkınma hamlesini
tüm risk ve tehditlere rağmen azim ve kararlılıkla
yürütüyoruz. Bu uğurda şehirlerimiz sürdürülebilir
kalkınmanın merkezleri olarak ülkemizin hedeflerine
ulaşmasında dinamo görevi görmektedir. Bakanlık
olarak tüm paydaşlarımızla birlikte üzerimize düşen
sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün attığımız her adımı gelecek nesillerimizin
daha mutlu, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir
ülke ve dünya bırakmak için atıyoruz.

Sağlıklı Kentler

ŞEHiRDE ON BiN ADIM...
Dr. ADNAN GÜNNAR*

Brüksel’de; Lüksemburg Park’ında tek başınaydı.
Yanına hiç kimse yaklaşamıyordu. Yerde öksürüyor ve titriyordu. Mecali kalmamış ‘Siyahi Adam’
fırtınayla kayalıklarda parçalanmış, omurgası kırık,
kumsala batmış bir kayık gibiydi. Cankurtaran gelmiyordu. Uzaktan telefon kameralarıyla görüntüsü kaydediliyordu. ‘Siyahi Adam’ kan ter içerisinde
yere kapaklanmış bir vaziyette titreme nöbetleriyle, çalmasını bilmeyenlerin Ney’e üflediğinde çıkan
sesler gibi soluk alıp veriyordu. Wuhan’daki, Hong
Kong’daki vakalara benzer, televizyonda gördüğüm, sokaklarda tek başına ölen adamların görüntüsü aklıma geldi. Coronavirüs salgını tüm dünyayı
etkilemişti. Hastanede çalıştığını söyleyen bir kadın
“bu adama yaklaşmayalım. Bu adam Covid-19
hastasına benziyor. Uzak durun.” diyordu.

ye’de ambulans şoföründen, tıp teknisyenine kadar
her sağlık çalışanı hastalara cesaretle müdahale
ediyorlar. Tedavileri ücretsiz yapılıyor. Hastaneler ve
yoğun bakım üniteleri yeterli sayıda ve tam donanımlı. Türkler beşer onar ülkelerine dönerlerken, bu
şehrin insanları hasis bir hayranlıkla onlara özeniyorlar. Keşke ben de seninle bu akşam memlekete
gelebilseydim. İki gün önce covid-19’dan elçilik aşçımız vefat etti. İnşallah bizlere de bulaşmaz. Sana
hayırlı yolculuklar. “ dedi ve gözlerimizle tokalaşıp,
kalplerimizle kucaklaşarak birbirimize mesafemizi koruyarak vedalaştık. O gece yarısı, memlekete
ulaştım.

Büyükelçiliğimizde çalışan diplomat arkadaşımla buluşmaya doğru yola koyuldum. Akşam uçağına yarım günüm kalmıştı. En değerli eşyalarımdan
biri de; sonuncusu sırt çantamda, diğeriyse yüzümdeki yüz maskemdi. Arasam da bulamazdım. Avrupa birliği ülkelerinde yüz maskesi krizi yaşanıyordu.
Cemal karşı kaldırımdan sesleniyordu. “Abi buradayım“. Yanına gittim. Mesafeli durarak konuşuyorduk.
“Durum nedir?” soruma “vahim, yıllardır bu ülkede,
bu şehirdeyim. İnsan sağlığının bencilce hiçe sayıldığını görmenin şaşkınlığı içindeyim. Nerede kaldı
üst düzey çağdaş sağlık seviyesi? Ama ülkemle gurur duyuyorum. Uçak ambulanslarla Türk vatandaşı
hastalar, Türkiye’deki hastanelere taşınıyor. Türki-

4. kez aşılanmış ve sonrasında Coronavirüs’ün
Omicron varyantını hafif belirtilerle geçirmiştim.
Yasaklar birçok ülkede olduğu gibi memleketimde
de sona ermekte ve hayat normale dönüşmekteydi. Maskeler, HES kodları, karantinalar, kısıtlamalar
sona ermiş; düğünler, toplantılar, Cuma namazları,
kongreler, seminerler gibi bilumum etkinlikler geri
gelmişti. Vaka ve vefat sayılarının dikkatle takip
edildiği günler geride kalmış, kalan sağlarla dünya
dönmeye devam ediyordu.

1

1 Trabzon Milletvekili

İki yıl sonra…

Z… köprüsünün üzerinde; maskesiz, mesafesiz,
bahar esintisini ciğerlerime doldurarak yürüyorum. Tarihi köprünün kuzey ve güney istikametinde uzayıp giden rekreasyon alanlarını izlerken, çok
değil 20 – 25 sene öncesine gidiyorum. 4000 yıllık
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kadim şehrin tarihi surlar arasında kalan bu vadisi,
açıktan akan dere ve etrafındaki miadını doldurmuş köhne evlerden ibaretti. Çarpık mahallenin
kanalizasyonları, kurumaya yüz tutmuş dereye can
suyu veriyordu. Bu mahalle, halk arasında “B.klu
dere” mahallesi olarak adlandırılıyordu. Köprünün
ayağında mandalina bahçesinin içindeki iki katlı
evde oturan ve genç yaşta dizanteriden vefat eden
çocukluk arkadaşım Niyazi’yi hatırladım. Sigorta
hastanesinde 6 kişilik odada hastalığıyla cedelleşiyordu. Yanındaki refakatçisi annesinin; “Dereye
düşen topu ellemeyin. Ellerinizi yıkayın dedim durdum ama dinletemedim! Doktorların; bu hastalık
muhtemelen oradan bulaştı.” sözleri kulaklarımda
çınlıyordu. Hastane şartları 1. Dünya savaşında Erzurum Numune Hastanesi’nde kalan, Onbaşı Ali
Rıza Eti’nin hatıratındaki hastane şartlarından çok
da farklı değildi.
Tarihi O… mahallesinin Arnavut kaldırımlarından
yürüyor, yürüdükçe tarihi dokunun içime işleyen ferahlığı ile T… köprüsüne ulaşıyorum. Küçük bir çocukken, annemin elimden tutarak sıkça geçtiğimiz
bu köprünün üzerinde durup, aşağıya doğru bakıyorum. Bir zamanlar; Belediye’nin çiçek bahçesi
tabiriyle adlandırdığımız park bahçeler müdürlüğünün envaiçeşit menekşeler, papatyalar, kadife
çiçekleriyle dolu bahçesini izler, iki nefeslenir, vadinin rüzgârında serinlenirdik. Durdum. Vadinin havasını hissetmek istedim. Yüksek binaların, doğal klima özelliğini azaltmış olduğunu üzüntüyle yeniden
fark ettim. Artan nüfus, gelişen teknolojiler, değişen
yaşam kriterleri ve şehre etkileri… Başka bir deyişle
“canavarlaşmış medeniyet”.
Mazinin tatlı hatıralarıyla yürürken, rüzgârın da
etkisiyle kaldırım kenarlarında birikmiş çöp topakları
gözüme çarptı. Şehir donatılarından biri olan küçük
‘çöp kutusu’ biraz ilerdeydi. Kutunun içi boş, çevresi
doluydu. Temizlik görevlilerine iş çıkartmak isteyen
şehir halkı, kirletme konusunda oldukça başarılıydı.
Vahlanarak yoluma devam ettim. Yanımdan geçen
biri bana dikkatlice baktı. “Kendi kendine ne konuşuyor bu adam?” diye içinden geçirmiştir. Az sonra, sekerek düzensiz adımlar atmaya başlamıştım.
Gözlerimi önüme dikip, dikkatlice yerdeki ıslak ve
kurumuş tükürük atıklarına basmamak için nizami
yürüyüşümü bozmuştum. Batılıların ayakkabılarıyla
evlerine girmeye nasıl cesaret ettiğine şaşıyorum.
Yoksa oradaki kaldırımlara tükürmek yasak mıydı?
Yurt dışında bulunduğum süreçlerde bir yasak tabelası hatırlamıyorum. Ama 80’lerde “ yerlere tü-
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kürmek yasaktır” afiş ve broşürlerinin, dolaştığım bu
şehrin muhtelif yerlerindeki varlığını hatırlamıştım.
Kırk yıl sonra bile edebe mugayir bu davranışın devamlılığı beni iğrendiriyordu. “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” Prof. Snellman “Fin halkını pislikten iğrendirmeliyiz” diyordu ve ülkesinin medeniyet inşasının
bir taşını da, bu minvalde yerleştiriyordu.
Şehrin merkezine yaklaşıyordum. Karışık kokular
burnuma geliyordu. Bir taraftan eski model bir minibüsün egzoz kokusu, diğer taraftan atıştırmalık
yiyecekler satan küçük ve butik kafelerin içinden ve
bacalarından gelen yemek kokuları üstüme siniyordu. Zabıtalara, amirlerine, hele de seçim zamanlarında belediye başkanlarına; üzerlerine gidildiğinde
en çok eleştiriyi yapanlardan bir kısmı da bu esnaf
takımıydı. Nasılsa iki senede bir seçim yapılan bir
ülkede yöneticilere sandık korkusunu hatırlatmak
önemli bir koz olmalıydı. Tam o sırada “Ahh“ diyerek
acıyla inledim. Bir rögar kapağı yerine tam oturtulmamıştı. Nasırlı sol ayağımı döküm kapağa çarpmıştım. Biraz durup dinlendim. Sonra şükrettim.
Daha dikkatli olmalıydım. Ya kapak yerinde olmasaydı ve çukura düşseydim? Her tarafım pislik içinde
kalacak ya da bacağım kırılabilecekti. Geçenlerde
telekomünikasyon çukuruna düşen bir vatandaşın
ayağı kırılmış, sorumlu olarak, akrabam olan bir
belediye amirini mahkemeye vermişti. Hakkını arayan vatandaş takdir edilirken, cezayı veren kurum
bizim belediye amiri tarafından eleştiriliyordu. “Bu
ceza bana değil, sorumlusu olan telefon firmasına
kesilmeliydi” demişti. “Adaletin kestiği parmak acımaz ve fakat çukurda kırılan bacak acıtır”. Neyse,
ayağımın acısıyla sekerek ilerlerken, araçlara ya da
yayalara engel olma anlayışla olsa gerek, yükseltilmiş kaldırım bordürünü nasıl aşacağımı düşündüm. Hemen sonra engelli vatandaşlar için yapılmış
rampayı görünce şükrettim. Şehrimiz engelsiz olma
yolunda epey yol kat etmiş! Öte yandan mimar bir
dostumun, “bir şehrin medeniliği bordürlerinin yüksekliğiyle ters orantılıdır” sözünü hatırladım.
Şehrin meydanına doğru ilerlerken; bir zamanlar
egzoz dumanı ve araçların kornaları eşliğinde karınca misali yol alan kalabalıkların görüntüsü U…
Sokakta zihnime düştü. Şehir merkezlerini yayalaştırmanın, sokak sağlıklaştırma projelerinin, son
yılların iyi atılımlarından biri olduğunu düşündüm.
Binalardaki dış cephe yenilemelerine bakarken, bir
parke taşına takılıp düşmekten son anda kurtulup
önüme bakınca, üst yapısı henüz tamamlanmayan,
alt yapı çalışmasının tabelasını okumuş bulundum.

“Şebeke Suyumuzu Sağlıklaştırıyoruz, Asbestli Boruları Değiştiriyoruz.” Nihayet…
Kalorifer bacalarından çıkan kömür dumanının yerini doğalgaz alınca, havası bayağı düzelen
şehir merkezindeki K…. Caddesi boyunca lokantaların, kafelerin önündeki küçük masa ve sandalyelerden birine kendimi bırakmak istedim. Sonra şehir meydanına az kalmış olduğunu fark edip
yürümeye devam ettim. Önüme düşen meşhur
simit kulübesinden, elleri eldivenli ve maşası ile tuttuğu simidi kese kâğıdına koyan simitçiden, simidimi aldım. Yayaların istikametinin bir nefes alımlık
şehir meydanındaki park olduğunu, yaya geçidindeki kalabalıktan anlıyordum. Araçların; yollar bizimdir edasıyla, yaya geçitlerinde durmayışları bizleri değil de turistleri şaşırtıyordu. Ve nihayet; asırlık
çınarları, çam ağaçları, havuzları, bankları, masaları, insanları, kuş cıvıltıları ile dopdolu şehrin meydanında bir masaya, elimde simit ve ısmarladığım
çay ile kendimi bırakıyorum. Bayağı yorulmuşum.
Çayımı keyifle yudumlarken bardağın yarısına gelmiştim ki o an sıkıştığımı hissettim. Hemen çevreye bakındım. Camiyi gördüm. Tuvalete gitmek için
bitiremediğim çayı masaya hızlıca bıraktım. Ayağa
kalktım. Tam o sırada “ naber dostum, nerelerdesin,
Selamün Aleyküm” diyen Mimar arkadaşım Sinan
yanı başımdaydı. “Nereye, otursana, biraz laflayalım” dedi. “Camiye, tuvalete” dedim. “ Camininkine
değil, hemen şurada parkın tuvaleti var, daha temizdir, oraya git, seni bekliyorum” dedi. “Tamam,
bekle geliyorum.” dedim. Sinan’ın; “caminin tuvaletine gitme!” uyarısını, ellerimi fotoselli muslukta
yıkayıp, sensörlü kutudan çıkan peçeteyle kurulayıp, otomatik kapılı, kokusuz eski hela anlayışından
uzak, modern tuvaletten çıktıktan sonra daha iyi
anlamıştım. Çünkü tuvalet ‘sıhhi’ idi. Camininki ne
haldeydi acaba? İlk, orta ve lise tahsilini yaptığım
yıllardaki okul tuvaletleri veya otobüs yolculuklarında mola verilen yerlerin lavaboları gibi miydi? Aklıma Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’daki ‘hela’ tasviri
geldi. “Hela yahut apteshane veya yüznumara ya
da ayakyolu; en moderni: Tuvalet. Ve hepsinin kapısında bütün bunlardan ayrı bir yazı: 00. Bütün bu
isimler içimi karartırdı. Bu isimleri hatırladıkça keskin bir koku duyar gibi olurdum. Sınıfın koridoruna
kadar yayılan keskin koku. Kokunun peşine takılıp
giderseniz, girişte kovalar, yer bezi yapılmış çuval
parçaları ve süpürgeler karşılardı sizi. Tokmağı kopuk kapılar, kapanmayan kapılar, kapısına bozuk bir
yazı ile ‘bozuk‘ yazılmış helalar, duvarlara sürülmüş
pislikler…” Böyle anlatıyordu ve son yıllara dek bir-

çok yerde karşılaştığım bu tasvir, neredeyse şehrimde artık yok oluyordu. “Kalmamıştır ya da yakında
kalmayacaktır memleketimin beldelerinde böyle
hela, 00 veya WC’ler ”düşüncesiyle Sinan’ın yanına masama doğru gittim. Masaya iki arkadaşım
daha oturmuştu. Mahalleden çocukluk arkadaşım
Lokman, Sinan’la sınıf arkadaşımız Talip. Tevafuk;
bir aradaydık. Lokman hekimdi. Talip güçlü bir iş
adamıydı. Dördümüz geçmiş anılarımızı paylaşıp
hasbihal ederken, Talip’in “ben bu şehre Belediye
Başkanı olmalıyım ve önümüzdeki yerel seçimlerde aday olacağım” sözüyle, mevzumuz şehir, insan,
çevre, sağlık konularından açıldı. Gıda mühendisi
olan İsmail de parkta birlikteliğimizi görmüş ve yanımıza gelmişti. Beş arkadaş, ikindi vakti ılıman, sakin bir havada sohbet ediyor, çay ve kahvelerimizi
yudumluyorduk. Talip elinde kızıla çalan sarı renkli
antika Osmanlı Sıkması tesbihini çekip sallarken;
ideallerini, hedeflerini, projelerini sıralıyordu. Sohbet
derinleşmiş ve neredeyse akademik bir üsluba doğru yönelmişti. E ne de olsa bir arada olanlar mimar,
hekim, gıda mühendisi, iş adamı ve bir de âcizane
bendeniz…
Doktor Lokman; “arkadaşlar, duvarlarında hamam böceklerinin gezdiği, karavanada gün aşırı
çıkan kapuska yemekleriyle, eczanesinde uzun kuyrukları olan hastanelerden, neredeyse beş yıldızlı
otel gibi sağlık komplekslerine… Yahu dışardan saç
ektirmeye, diş yaptırmaya, ameliyat olmaya ülkemize geliyorlar. Duydunuz herhalde, buraya da
‘Şehir Hastanesi’ yapılıyor. Benim ideallerimden biri
de buydu. Yapılacağı yeri ilk önce ben gündeme getirmiştim. Bu böyle biline” diyerek gizli bir kibirle olayı sahiplendi. Sinan; binanın mimari projesinin güzel
olduğunu ifade ederek halkın her kesiminin kolay ve
hızlı bir şekilde hastane hizmetlerine ulaşması için
yeni ulaşım akslarının da gündeme getirilmesi gerektiğini ve sosyal güvencenin eksik taraflarının da
neredeyse kalmadığını söyledi. Sinan, sevgiyle “eğer
aday olursan, şu ulaşım mastır planı meselesini de
gündemine alırsın inşallah. Şehrimiz bilinçli bir sağlık
düzeyine ulaşmalıdır, sağlık bilincine sahip ve onu
geliştirmek için gayret eden bir şehir hayal etmelisin” dedi Talip”e. Araya tekrar giren Lokman “bir
hekim olarak, şehir insanının stres içinde ve şehre
yabancı kalmamasına dikkat edilmeli.” Bu sözler
üzerine Talip “hayal değil gerçek sloganıyla çıktım
bu yola. Benim şehrimdeki insanlar parklarında,
spor tesislerinde, yaylalarında, denizinde, sağlıklı ve
mutlu yaşayacak. Çocuk dostu, yaşlı dostu, engelli
dostu bir şehrim olacak. Huzurlu evlerimizle, kreş-
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lerimizle, yardımsever hemşerilerimizle oluşturacağım aktif vatandaşlık sistemi ve sosyal ağlarla her
kesime…” “Tebrikler!” diyerek Talip’in sözünü kesti
Lokman. “Toplum bilincini, sağlık bilincini arttıracak programlar geliştirmelisin. Bulaşıcı olmayan ve
kronik hastalıklarla mücadele bilincini arttırmalısın.
Günümüzde uyuşturucu sadece kenar mahallelerde değil, toplumun her katmanına yayılmış. Alkol ve
uyuşturucu ile beyinler ve karaciğerler parçalanıyor.
Din adamlarından, yardım kuruluşlarından, devlet
kurumlarından, vakıf ve derneklerden yardım istemeli ve etkin organizasyonlar gerçekleştirmelisin.
Kafede, restoranda, bakkalda sağlıklı gıdaya eşit
erişimi sağlamalısın…” ; “Ayrıca et ve süt ürünlerini
kontrol ettirmelisin. Salmonella, Brusella, Şarbon ve
daha nice hastalıklarla canlılar ölüyor. Korkumdan
çok dikkatli besleniyorum. Her önüme geleni yemediğim için bana göre ‘fit’, başkalarına göre ‘bir deri
bir kemik’ olmuşum. Ne yapayım arkadaşlar hazır
gıdaların üretildiği imalathanelerdeki hijyen eksikliği, haşaratlar, hayvan kesimhaneleri, kan, süt, mikrop ve peşi sıra sorumsuz üreticilerle, sorumsuz yöneticiler beni obsesif bir adam haline getirdi. Başta
belediyeler olmak üzere sağlık yöneticilerinin de
dikkatli bir çevre sağlığı ve kişisel sağlık bilinci oluşturması gerekir” diyerek söze giren İsmail’e, Sinan,
“sadece bunlar mı? Sağlıklı şehir planlamasıyla,
barınma ve dönüşüm sorunlarını gidermiş, sağlıklı
ulaşım, gürültü ve kirliliğe maruz kalmayan bir şehir
oluşturmalısın. Yönetmeye talip olan sensin. Allah
yardımcın ola!” dedikten sonra araya İsmail girerek
“Neyi yönetecek? Kurumu, çevreyi, yaşamı, havayı,
karayı, denizi, hayvanı, insanı yönetecek değil mi?
Tüm bunları çözüp yönetmeye talip olan, Talip kardeşim aday gösterilse ben oyumu veririm. Ayrıca
şehrin inkişafına halkın da katkı vermesi gerekmez
mi? Yöneticiyi, binicisi halk olan bir At’a benzetsem,
binicinin yular kullanımına göre, ‘At’ istenilen tarafa
yönlenmez mi? Hangisi daha sorumlu? ‘Binici’ mi?
‘At’ mı? Binicisini sırtından atmayacak bir ‘At’ ve At’ı
doğru yola süren ‘Binici’. Bilinçli, sorumlu ve istişare düzeyi yüksek bir toplum oluşturma cehdini ön
planda tutmalısın Talip’çiğim”. Heyecanla araya giren Sinan da “bu konular arz ve talep meselesidir
abiler” ...
Arkadaşlarımın sohbetine ben de katılarak,
“Dünya’da zirve yapmış şehirler var ama çoğunun
içinde insanlık yok. Kim kime, dum duma. Pandemi
süreci bütün bunları bize şeffaf bir şekilde gösterdi.
Tüm bunlardan başka İnsana ve güzel ahlaka yatırımı ihmal etmemeliyiz. Batı’daki sağlıklı şehirleri ve
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yöneticilerini takdir ediyorum ancak insani zaaflarını pandemi sürecinde birlikte gördük. Çok şükür, bizim insan tarafımız halen devam ediyor. “Garson…!”
Arkadaşlarım konuşmalarına devam ederken
müsadelerini isteyerek balıkhaneye doğru yola koyuldum. Limana doğru inmeye başladım. Gri, bulanık, lekeli denize, içim sızlayarak bakıyorum. Yıkandığım, içine susamış gibi daldığım, balık tutup
midye topladığım, çakıl taşlı ve kara kumlu denizim,
neredesin? Limana yukardan baktığımda, kömür
nakliye gemilerinden saçılan, şehre solutulan kömür
tozlarını fark ettim. Zonguldak’ta Kömür madenlerinde çalışıp kömür tozlarından maden hastalığından nefes darlığı çekerek ölmüş simalar, gözümde
canlandı. Limanda, tevzi alanlarını güya ıslatarak
tedbir alıyorlardı. Yoluma devam ettim. Telefonuma baktım. Adımsayara göre bugün 7.461 adım
atmışım. Doktorum Cengiz abimin ısrarıyla, sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım atmalıydım. Eve
gidinceye kadar adımlarımı tamamlarım. Derken,
girişi daraltan rastgele park etmiş arabaların arasından, kesif kokulu balıkhaneye girdim. “Ne alsam,
dip balığı olmasın, denizlerdeki ağır metaller dip
balıklarında birikmiş olabilir” düşüncesiyle balıkçı
tezgâhlarında ilerledim. Deniz havuzlarında yetiştirilmiş balıkları gördüm. Onlar da doğal besinle beslenmiyordu. Vazgeçip daha doğal balıklara yöneldim. Cebime dokundu ama lüfer ufaklığı çinekop
gözümün oltasına takıldı. Balıkları aldım ve çıktım.
Ezan okunuyordu. Hava tam kararmamıştı.
“Batarken ufukta, kızıl rengiyle
Gurub etti yine, akşam güneşi”
Şarkısını terennüm ederken, gökyüzünde siyah
gri bir bulut kümesi dikkatimi çekti. Uzaklardaki
Tekstil fabrikasının bacasından çıkan dumanın kara
bulutuydu bu. Bu isli bulutun içeriğinde ne vardı
acaba? Kuvvetle muhtemel, kimyasallar ve boya
partikülleri. Acaba ne kadar boya buharına, derelerle denizlere atılan kimyasallara ve ağır metallere
maruz kalıyorduk?
Ömür; böyle gelip geçiyordu işte. Afganistan’da
ortalama ömür 61, Türkiye’de 74, Avrupa Birliği Ülkelerinde 80 seneymiş. ‘Kader’ mevzusunu düşünürken her zaman aydınlanmayı işaret eden, ulemadan, rahmetli İsmet ağabeyimin, dini konularda
konuşmaya başladığımızda “dalma derinlere oğluum!“ dediği esprili uyarıları hatırıma geldi. Doğum,
yaşam ve sonunda sonsuzluğa doğum (ölüm) dü-

şüncelerimle ve rahmetli İsmet ağabeyimle, hulusi
kalple sohbetlerimizi ve okumalarımızı anımsayarak oturduğum apartmana ulaştım. Bina kapısından içeri girdim. Rögar kapağına çarptığım nasırlı
ayağım hala acıyordu. Yarım kat merdivenden çıktım. İki kişinin zorla sığacağı, bir engellinin tekerlekli
sandalyesiyle giremeyeceği küçük kabinli asansöre
binerek 4. Kat düğmesine bastım. İndim. Bir yarım
kat daha çıkmam gerekiyordu.
Sanırım maliyetleri düşürmek için, müteahhit ve
arazi sahibi daha çok kazansın diye asansörümüz
ara sahanlıklara yapılmıştı. Allah’tan henüz engelli değildim. Kapıyı açtım. İçeri girdim. Radyonun
düğmesi, televizyonunkinden daha nostaljik gelmiş
olacak ki, radyoyu açtım. “Ukrayna’ya bombalar
yağıyor, binlerce ölü var, hastaneler, meydanlar,
apartmanlar yıkılıp tahrip olmuş, her taraf yanıyor.
Nükleer füzelerin fırlatma düğmelerine basabiliriz

tehdidi savuran liderler meydan okuyor. Yıkılmış,
yanmış şehirler…” haberlerini içim ürpererek dinliyorum. Yakılan, yıkılan kadim şehirler, Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire derken; kendilerini dünyanın hâkimi ilan eden doyumsuz bir güruh yeni, acımasız ve
çıkarcı hedeflerini bir bir hayata geçiriyorlar; hayatları sonlandırarak…
Bu arada, tavadaki balıklar kızarmaya başlamıştı bile…
Günü; elimde çay bardağım, camın önünde denizin üzerindeki yakamozu; “bombalar yağarken
Kiev’e, her şeye rağmen bu şehirde, şükür ki sağlımız
yerinde”, diyerek seyrediyor ve halimize şükrederek
dua ediyorum;
“Ey Rabbim! Zatının Celaline ve Saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde Sana Hamdolsun”
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SAĞLIKLI ŞEHiR BURSA
ALiNUR AKTAŞ*

Sağlıklı şehir; sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm
kentsel ve çevresel konularda eşitsizliklerin azaltıldığı, temiz ve güvenli bir şehirdir… Sağlıklı şehir; kentte yaşayanların beslenme, su, barınak, iş, güvenliği
gibi temel gereksinimlerin karşılandığı bir şehirdir…
Sağlıklı şehir; herkese ulaşabilen, optimum düzeyde
halk sağlığı ve sağlık bakımı ile herkese sağlık sunan
bir şehirdir. Sağlıklı şehir; yaşanabilir bir kent inşa etmek için bütün kent dinamiklerinin ortak hareketinin yanında ulusal ve uluslararası çalışmaları takip
eden katılımcı bir şehirdir… Sağlıklı şehir, toplumsal
memnuniyetin sağlandığı çağdaş bir kent için fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir…
1

Sağlıklı bir şehir, gelişimini bir plan doğrultusunda yapan şehirdir. Dolayısıyla ilk kez 1993 yılında tartışılmaya başlayan “Şehir Sağlığı Gelişim Planı” konusu bu noktada devreye girmektedir. Şehir Sağlık
Gelişim Planının üretilmesi bir şehrin sağlık vizyonunu
ve bunun elde edilmesi için şehrin atacağı adımları
ortaya koyar. Sağlığa verilen önemi şehirdeki
herkese gösterir ve yönetimin değerleri hakkında
güçlü bir sinyal verir.
Tabii ki her şehrin kendine özgü, ulusal ve yerel
yasal şartları, politikaları ve idari özellikleri vardır.
Bunlar şehir sağlığı gelişim planlarını etkiler. Bursa’nın Şehir Sağlık Gelişim Planı (2021-2024), bu şartlar göz önünde tutularak, birçok sektör ve kurumun
devreye girmesiyle hazırlandı. Hazırlanan bu plan,
şehrimizin sağlık programlarına yön verecek ve
1 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı-Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
Başkanı

18

“herkes için sağlık” vizyonuna zemin oluşturacaktır.
Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize
duyduğumuz saygı ve sevgi ile kentimizin her geçen
gün daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda; içme suyu isale hatlarının yenilenerek kayıp, kaçak oranının düşürülmesi, ayrık sisteme geçilmesi ve atık su arıtma tesislerinin yapılması,
atık minimizasyonu ve entegre atık yönetimine geçişle atıktan enerji ve hammadde geri kazanımının
yapılması, gürültü haritalarının hazırlanması, şehrin
karbon ayak izinin belirlenmesi, Sürdürülebilir enerji
ve iklim değişikliği uyum planı yapılması, hafriyat ve
inşaat yıkıntı atıklarının denetimi ve uygun depolama alanlarının oluşturulması, evsel ve sanayi atıklarının su kaynaklarına deşarjının önlenerek nilüfer
çayının su kalitesinin arttırılması, kişi başına düşen
yeşil alan miktarının arttırılması, düzensiz depolama alanlarının rehabilite edilerek yeşil alana dönüştürülmesi, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik
denetimler sürdürülebilir şehir olma yolunda belediyemizin yaptığı çalışmalara verilebilecek en güzel
örneklerdir.
Belediyemizce; küresel ölçekte yürütülen iklim
değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sera gazı emisyon miktarını hesaplayarak “Bursa sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği
uyum planı” hazırlandı.
Belediyemizin enerji alanındaki çalışmaları da
devam ediyor. Belediyemiz bünyesindeki çalışma-

ların koordine edilerek yürütülmesi amacıyla Çevre
Koruma Kontrol Dairesi ve İklim Değişikliği Dairesi
başkanlığına bağlı olarak oluşturulan Enerji Yönetim Birimi’ne ait “Bursa Büyükşehir Belediyesi Enerji
Yönetim Birimi Yönergesi” hazırlandı ve yürürlüğe
girdi.
Belediyemize ait, yeni hizmet binası ile Merinos
AKKM konferans salonu ve kongre merkezi binalarında enerji yöneticilerinin görevlendirilmesi yapıldı.
Yine, yeni hizmet binası ile Merinos AKKM konferans
salonu ve kongre merkezi binalarında enerji etütlerinin yapılması için enerji etüt çalışmaları ve ölçümler yapıldı. Etüt raporlarının sonuçlarına göre
gerekli iyileştirmeler yapılarak enerji tüketimleri
azaltılacak, kayıplar ve varsa kaçaklar önlenerek
enerjinin daha etkin kullanılmasıyla enerji kullanımında verimlilik sağlanacak.
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı amacıyla BURSARAY istasyonlarında, Büyükşehir
Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Merinos AKKM çatısına GES yatırımları yapmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor.
Atık yönetimi alanında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda doğu ve batı olmak üzere
Bursa’yı. İki atık havzasına ayırdık. Yenikent katı atık
depolama alanında 2012 yılında faaliyete başlayan tesiste, saatte 9,8 megavat gücünde, 47.000
konutun enerji ihtiyacına eşdeğer elektrik üretimi
gerçekleştiriliyor.

Doğu bölgesinde (İnegöl) ise 2017 yılında inşa
edilen katı atık depolama alanı belediyemiz tarafından entegre katı atık tesisine dönüştürüldü. Tesis
şu anda deponi gazından 14 bin konutun enerji tüketimine karşılık gelen elektrik enerjisi üretmektedir.
Bu yıl tesise ilave edilecek biyogaz üniteleri ile üretilecek elektrik enerjisi 75 bin konutun elektrik tüketimine karşılık gelecektir. Sistem sayesinde elektrik
üretimi gerçekleşirken çöp miktarı da azalmaktadır.
Bilindiği üzere cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
başlatılan sıfır atık projesi kapsamında da belediye
binalarımızda gerekli altyapıyı oluşturmuş ve sıfır
atık belgesi almıştık. Ayrıca eğitim ve bilgilendirme
çalışmalarımız ve ilçe belediyelerimiz ile koordinasyon toplantılarımız da devam ediyor.
Hepinizin malumu olduğu üzere Bursa’mız, yeşil
ile birlikte anılan tek şehir. Yeşil, sadece renk olmasının çok ötesinde, doğayı simgelemesinden dolayı
çok şeyi çağrıştırmaktadır. Her şeyden önce renk
olarak yeşil; çevreci olmayı, organik hayatı ve sağlıklı olmayı simgelemektedir. Hedefimiz, doğası ile
anılan Bursa’yı her alanda yeşil olarak tanıtmaktır.
Bu özelliğimizi daha da güçlendiriyoruz.
Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Yeşil Bursa’mız gelecekte; yeşil tüketici, yeşil teknoloji, yeşil
üretim, yeşil pazarlama, yeşil tasarım uygulamaları
ile de anılacaktır...
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Şehir ve Sağlık

SAĞLIKLI KENTLER
YUSUF ZiYA YILMAZ*

Ülkemizin siyasi istikrarsızlıklarının birbirini takip
ettiği 1990›lı yılların sonunda yerel ve genel seçimler
18 Nisan 1999›da yapıldı. Seçimden 3 ay önceydi. Bir
akşam Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünden
istifa etmem ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı olmam istendi. Ailem, arkadaşlarım ve bazı
büyüklerimin görüşünü muvafakatini alarak 2-3 gün
içinde istifa edip 1999 Ocak ayının ilk haftalarında
Samsun›a döndüm.
1

90 günlük çok yoğun ve yüksek tempolu bir kampanya çalışmasının sonunda CHP ile yönetilen ve
ikinci kez aday olan, Allah rahmet eylesin, Muzaffer
Önder’e karşı ANAP adayı olarak seçimi kazandık.
ANAP genel seçimde yüzde 13,5 oy ile bir milletvekili çıkarabildi. Biz yüzde 40 civarında bir oyla
Samsun Büyükşehir Belediyesini ve meclis üstünlüğünü kazandık. Sadece Büyükşehir değil metropol
ilçelerde de başarı sağladık. ANAP Türkiye genelinde ise Adana ve Samsun Büyükşehir Belediyelerini
kazanabilmişti.
Daha önce Samsun’da 6 yıl Karayolları Bölge
Müdürlüğü yaptığım için şehrin ihtiyaçlarını iyi biliyordum. Bu 90 günlük kampanya sürecinde de
isabetli ve şehrin sorunu olarak bilinen hedeflere odaklanarak iyi projeler ürettik. 19 Nisan sabahı
göreve başladık. Şehrin yatırım yetersizliğine bağlı,
ihracat ve işsizlik başta olmak üzere ciddi iktisadi
kalkınma sorunları ön plandaydı. İkinci derecede
ise çevre kirliliği sorunları kentin bir gerçeğiydi. Öy1 Samsun Mlletvekili
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lesine çevre kirliliği sorunları vardı ki gecikmeksizin
çözüm üretmemiz gerekiyordu. O günlerde 500 bin
nüfusu olan merkez ve yakın beldelerin katı atıkları Canik merkez ilçe sınırları içerisinde Yılanlı Dere
mevki denen bölgeye dökülüyordu. Burası vahşi bir
döküm sahasıydı. Hatta şehir içinde sayılan yakınlıkta bir yerdi.
Şehir futbol stadyumuna da 3 kilometre
mesafedeydi. Sürekli metan gazı yangını dolayısıyla
bölge kötü kokuyla birlikte duman altında
kalıyordu. Bir gün benim de izlemekte olduğum
bir süper lig müsabakası esnasında çöpten gelen
metan gazı dumanı nedeniyle görüş yetersizliği ve
pis kokular oluşmuş, maça 15 dakika ara verilerek
durdurulmuştu.
Bu vahşi döküm alanını nasıl söndürürüz, kapatır ve yeni modern deponiyi en iyi nasıl yaparız diye
düşünüyor ve üzerinde çalışıyorduk.
Seçimin üstünden bir ay geçmişti. Samsun’da
her 19 Mayıs Bayramı’nda olduğu gibi hazırlıklar
yapıyorduk. Her 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’nda Samsun’a deniz kuvvetlerinin
savaş gemileri hatta deniz altıları ziyarete geliyorlardı. İl protokolü, filo komutanlarının onuruna yemek vermiştik. Filo komutanlarından bir ‘Albay’ benimle özel görüşmek isteğini ileterek yanıma geldi.
‘Buyurun’ dedim. “Başkanım siz bildiğim kadarıyla
bir karayolu mühendisisiniz. Belki konuya yabancı
olabilirsiniz, size limanla ilgili bilgi sunmak istiyorum.
Deniz araçlarımızın bazılarını limana sokamadık.”

‘ Neden? ‘ dedim.
“Limanın içinde 1-1,5 metre ancak su kalmış.
Liman içi kanalizasyon çamuru ile dolu, bu bizim
sorunumuzdan öteye şehrin önündeki limanın kanalizasyon havuzu haline gelmiş olmasının sonucu,
şehrin insan sağlığı açısından da ciddi bir tehdittir.
Buradan buharlaşan su buharı tamamen metan
gazı buharıdır ve şehir bunu teneffüs ediyor” ifadelerini kullandı. Liman, halen anfi tiyatro trübini gibi
yamaçlara yerleşmiş şehrin önünde kanalizasyon
giderlerinin kolayca masrafsız aktığı bir havuzdu.
Öğrendiğim bu bilgi akşam huzurumu kaçırdı.
Zamanın Samsun Valisi Metin İlyas Aksoy Beye
durumu anlattım. O da çok kaygılandı.
Seçimden sonra DSP, MHP ve ANAP koalisyonu
kurulmuştu. Rahmetli Bülent Ecevit başbakandı.
ANAP koalisyonunun seçimden önce büyük ortağı
olduğu halde şimdi küçük ortağıydı ve merkezi hükümette gücü zayıftı. Liman, Ulaştırma Bakanlığına bağlı ve MHP’deydi. Vali Bey ile çok iyi bir iletişim
kurmuştum. Problemi DLH Liman Bölge Müdürlüğü
yetkililerine iyi anlattık. Ellerindeki tarak gemilerini
yakıtı bizden olmak üzere kiralayarak, liman içi
çamuru kazıyıp 15-20 kilometre açığa, denizin
150-200 metre derinliği olan bölgelere dökmeye
başladık. Bu çalışma bir yıl sürdü. Bir yılın sonunda
bizim şehrin önündeki liman suyu mavileşmeye ve
biyolojik hayat belirtileri görünmeye başladı. Hatta
1,5 yıl sonra liman içinde balık nesli oluştu. İnsanların
balık tutabilecekleri ve denize girebilecekleri hale
geldi. Ancak liman içine akan kanalizasyonun
bir kollektörle liman dışına almaktan öteye henüz arıtma işine başlayamamıştık. Çünkü şehir
içerisinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını
da birbirinden ayırmak gerekmekteydi. Bu ve atıksu
arıtma tesisi projeleri zaman alacaktı.
Tekrar 18 Nisan 1999 seçimleri sonrası günlere
dönmek istiyorum. 1971 muhtırasından sonra askerler Merhum Nihat Erim’i başbakanlığa getirmişlerdi.
Nihat Erim de Dünya Bankasında çalışmakta olan
merhum Harika Çocuk lakaplı Atilla Karaosmanoğlu’nu ülkemizin iyi gitmeyen ekonomisini düzeltmek
için başbakan yardımcısı olarak atamıştı. Bu atama
Dünya Bankasının tavsiyesi üzerine olmuştu.
2002 AK Parti iktidarından önceki yıllarda ülkemiz IMF ve Dünya Bankası markajından bir türlü
çıkamıyor ve 10 yılda bir ihtilallerden sonra kurulan
hükümetlere Dünya Bankası veya IMF kökenli eko-

nomistler tavsiye ediliyor ve acı reçeteler denen
ekonomik önlemler paketleri dayatılıyordu. Atilla
Karaosmanoğlu’da iyi yetişmiş bir bilim insanıydı ve
Türkiye’ye başbakan yardımcısı olmuştu. Yıllar sonra emekli iken konuşmacı konuk olarak illere davet
ediliyordu.
Yanlış hatırlamıyorsam haziran ayında bir sivil
toplum kuruluşu onu Samsun’a konuşmacı konuk
olarak davet etmişti.
Samsun’daki konuşmasından sonra verilen akşam yemeğinde birlikte oturmaktaydık. Kendilerine,
“Efendim ben bir aylık Belediye Başkanıyım, şehrin
ciddi iktisadi kalkınma ve üretim sorunları var. Ama
daha da ötesinde insan ve şehir sağlığını tehdit
eden çok ciddi çevre sorunları var. Bana ne tavsiye
edersiniz? Nereden başlamamı önerirsiniz? “ dedim.
Belki çevre ve şehir sağlığı konusu o yıllarda
onun da ihtisas alanı değildi. Ben de ekonomiyi
öncelediğimi hissettirdim herhalde ki bana “Başkan, bölgesel iller içinde mukayeseli üstünlüklerinizi tespit etmenizi sonra kısa, orta ve uzun vadede
çalışmalar yapmanızı öneririm. Somutlaştırırsam bir
şehrin kalkınması ve iktisaden büyümesi için üç şey
çok önemlidir. Bunlardan biri çok iyi bir havaalanı
ve hava yolu ulaşımıdır. İkincisi çok iyi ve cezbedici,
yatırımcıyı teşvik edici, organize sanayi ile bölgeleridir. Üçüncüsü ise beş yıldızlı otel veya otellerinizin,
konaklama imkanlarınızın olması gereklidir. “ dedi.
Tabi ben kısa bu diyalogda ve 20. yüzyılın son
günlerinde, ülkemizde kişi başına düşen gelirin 3000
bin dolar seviyelerinde, ihracatımızın 30 milyar dolar olduğu o günlerde enerji ve gıdanın bugünün 21.
yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda dünyamızda oluşturduğu önem bilinemezdi. Bugün 1 milyar dolar civarında olan şehrimiz ihracatı, o yıllarda 25 milyon
dolar civarındaydı.
Henüz internet, akıllı telefonlar ve sosyal medya
iletişimi yoktu. Üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının önemi daha anlaşılmamış ve girişimci sermayenin, yatırımcının profili çok zayıftı.
Yeşil kalkınma ve iklim değişikliği gibi kavramlar
akla gelemezdi, henüz çok erkendi. 28 Mart 2004
Yerel Yönetim Seçimleri’nden sonraki 5 yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın değerli destekleri ile şehri
sağlık açısından tehdit eden bu çevre projelerimizi,
katı atık modern depomuzu, atık su arıtma tesislerimizi çok şükür 5 yıl içinde şehrimize kazandırdık. Bu
tesislerde şuan da elektrik enerjisi dahi üretiliyor.
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Bizler özellikle AK Partili Belediyeler, Sayın
Cumhurbaşkanı’mızın 1994’te İstanbul’da başlattığı “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.» şuuru ile
insan odaklı, insana dokunan bu çevre sorunlarını
çözerken şehirlerimizin havasını, suyunu önemseyip
insanımızın sağlığını öncelikliyorduk. Ama 20. yüzyılın sonuna doğru 19. yüzyılda başlamış olan Sanayi
Devrimi’nin nimetleri yanında yerküremizi çevreleyen yaklaşık 10 kilometre derinliği olan troposferde
yer küremizin yaradılışında olan su buharı, karbondioksit, metan, sera gazı ve diğer gazların sanayileşmenin bir doğal sonucu olarak oransal açıdan
arttığını ve güneş ışınlarının dünyamıza gelişini engellemediklerini ama dünyamıza gelip geri yansıyarak dönerken güneş ışınlarının, troposferden
çıkamadıklarını ve bunun da burada hapsolan ısı
nedeniyle küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine
neden oldukları gerçeği ile karşılaştık.

Büyük Millet Meclisinde kabul etmiş, aynı zamanda
2053 yılı için karbon nört hedefini dünya kamuoyu
ile paylaşılmıştır. Küresel düzeyde karbondioksit
(C02) emisyonlarının yüzde 75’i şehirlerde gerçekleştirilen faaliyetlerden oluştuğu, bu nedenle 2053
karbon nört hedefine ulaşmak için şehir yönetimlerinin önümüzdeki süreçte sorumlulukları büyüktür.

1970’ten bu yana geçen 50 yıllık zaman diliminde dünya nüfusu iki kat artarak 7,8 milyara ulaşmıştır.
Dünya nüfusunun bu iki kat artışına rağmen insanlığın tükettiği enerji ve gıda tüketiminin 1970’e kıyasla
3 kat arttığı, bu yüksek tüketim sonucunda dünya küresel ekonomisinin 5 kat, ticaretin de 10 kat büyüme
gösterdiği görülmüştür. Bu durum hiç kuşkusuz ferdi
tüketiminde yükseldiğini göstermektedir. Artan ferdi
tüketim daha fazla üretim ve sanayileşmenin etkisiyle daha fazla baca gazı ve küresel ısınmaya neden
olan daha fazla emisyon demektir.

Paris Anlaşması, 2015 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
(BMIDCS21) Taraflar Konferansı’nda kabul edilmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 2021 yılının kayıtlara
geçen en sıcak 7 yıldan biri olduğunu ve böylece
küresel ortalama sıcaklık artışı bağlamında yapılan
değerlendirmede sıcaklığın sanayi öncesi döneme
kıyasla 1 °C’yi aştığı açıklanmıştır.
Yine 2018 yılında Birleşmiş Milletler’in hükümetler
arası iklim değişikliği panelinde yayınlanan +1,5 °C
küresel ısınma özel raporunda küresel ısınmanın
yarım derecelik farkına dikkat çekilerek sıcaklık
artışının +1,5 °C yerine, +2 °C olması halinde küresel
bazda aşırı sıcaklıklara maruz kalacak dünya nüfus
oranın yüzde 14›den, yüzde 37›ye çıkarak 2,6 kat
daha kötü olacağı, deniz suyu seviyesinin 6 cm
daha yükseleceği gibi olumsuz sonuçlar gerçeği ile
karşı karşıyayız. Yine bu çalışmada insan ihtiyaçları
için üretilen her şey (binalar, araçlar, yollar vs.) birer
atık olma potansiyeli taşımaktadır. Yani insanlık atık
üretmektedir.
Ülkemizdeki iklim değişikliği mücadelesindeki
kararlılığını ve samimiyetini göstermek üzere Paris
İklim Anlaşması›nı 6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye
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Bizler 1999’un son günlerinde Samsun’da başlayarak uğraşını verdiğimiz çevresel sorunları sadece
Samsun’umuzun ve hemşehrilerimizin sağlığı için
çalışmalar olarak görüyorduk.
Halbuki insanlık alemi, I. Sanayi Devrimi ile birlikte küresel ölçekte insan sağlığından öteye insanımızın varlığını tehdit eden bir büyük uğraşım içine
1972 yılında Stockholm Toplantısı’nda, 1992’de Rio
Toplantısı’ nda, 2015 Paris Protokolü ile Paris’te mücadeleleri başlatmışlardır.

Söz konusu anlaşmanın hedefi küresel ortalama
sıcaklık artışını 1.5 °C ile sınırlamak ve 2 °C’nin altında tutmak için çaba sarf etmek olarak belirlenmiştir. Yapılacak katkılar sadece gelişmiş ülke olarak
belirlenen taraflarca değil, bu sefer tüm taraflarca
yapılacak ancak gelişmiş ülkeler bu konuda liderlik
edecek, gerekli destekleri gelişmekte olan ülkelere
sağlayacaklardır. Paris Anlaşması’nın finansal mekanizması gelişmiş ülkelerce ‘Yeşil İklim’ fonu üzerinden sağlanacak, gelişmekte olan ülkelerin azaltım
ve uyum eylemlerindeki finansman ihtiyaçları bu
yolda karşılanacaktır.

Yeşil Dönüşüm
Tüm değerlendirmeler ışığında “Yeşil Dönüşüm” artık yeni bir kalkınma modeli olduğunu ifade
edebiliriz. Özellikle 2053 karbon nört hedefi sonrası
enerjide dönüşüm, elektrikli araçlar, bisikletli ulaşım,
sıfır atık hareketi, çevre etiketi, enerji verimliliği, sanayide temiz üretim gibi iklim ve çevre dostu uygulamalar yaygınlaşacaktır.

İklim dostu uygulamalar yaygınlaşıyor
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre,
son 20 yılda yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz 3
katı artışla 53000 MW değerine ulaşmıştır. Yenilenebilir kaynaklara ilave olarak enerji arzı güvenliği

için nükleer enerji kurulu gücümüzü de vazgeçilmez
olarak görüyoruz. 2002 yılı öncesinde toplam kurulu
gücümüz 30.000 MW civarındaydı. Son yirmi yılda
kurulu gücümüze 70.000 MW ilavesi ile 100.000 MW
kapasiteye ulaşılmıştır.
Özellikle de rüzgar ve güneşin önümüzdeki dönemde daha da ön plana çıkacak olması bu noktada taşıdığımız büyük potansiyeli bir kez daha
gözler önüne sermektedir. Şehir insanının sağlığını
çok tehdit eden havadaki emisyonun azaltılması
yerel yönetimlerin öncelikli hedefi haline gelecektir.
İklim dirençli kentsel yenileme, enerji verimliliğinin
artırılmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı›mızın eşi Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde her
geçen gün büyüyen ve ‘Kullan At’ kültürüne alternatif
kaynakları verimli kullanan döngüsel ekonomi modelinin öncü örneklerinden biri olan “Sıfır Atık” hareketi
sanayide temiz üretim yöntemleri, yağmur suyu hasadı, çatı üstü güneş panelleri, binalara enerji kimlik
uygulamaları, hizmet ve ürünlerde giderek yaygınlaşan “Çevre Etiket Uygulamaları” ile birlikte bisikletli
ulaşımın yaygınlaştırılmasını teşvik edici yasal düzenlemeler ile mali destekler “Sera Gazı Emisyonlarının
Azaltılması” noktalarındaki adımlar çok önemlidir.
Bunlar vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir nefes
almasını sağlayacaklardır.
Küresel düzeyde karbondioksit (CO2) emisyonlarının yüzde 75’inin şehirlerde gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanmakta olduğunu daha önce ifade
etmiştik. Halihazırda küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi döneme kıyasla 1.1 °C artmış durumundadır. 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 68’inin yani
yaklaşık 7 milyar kişinin şehirlerde yaşaması beklenmektedir. Şehirlerde artan nüfus iklim değişikliğine
neden olan etmenlerinde artışı anlamına gelmektedir. Çünkü ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ülkenin
GSYİH’nin yaklaşık yüzde 80’i şehirlerde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda üretilmektedir.
Şehirleşme bunda başlı başına önemli bir
paya sahiptir. Binalar sektörü halihazırda küresel
enerji tüketiminin yüzde 30›luk kısmından ve enerji
kullanımına bağlı karbon emisyonu üretiminin de
yüzde 28›inden sorumludur.
Yine dünya nüfusunun yüzde 10’unun deniz seviyesinden yalnızca 10 metre yüksekliğe kadar olan
kıyı bölgelerinde yaşadığı görülmektedir. 2050 yılında 800 milyondan fazla insanın şehirlerde deniz
seviyesindeki artıştan ve kıyı taşkınlarından etkilenmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda mega şehirler içinde önemli riskler
söz konusudur. Mega şehir nüfusu 10 milyonun üstü
olan şehirlerdir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2018
yılında 33 olan mega şehir sayısının 2050 yılında 40’a
çıkması beklenmektedir. Günümüzde 33 mega şehirde 529 milyon kişi yaşamaktadır. Dünya nüfusunun
yüzde 10’u ise aşırı yoksulluk sınırının altındadır.
Şehirlerde
geçirgen
olmayan yüzeylerin
(betonlaşma) fazla olmasıyla aşırı yağışların
olduğu yerleşimlerde sel ve taşkınlar karşısında
kırılganlık artmaktadır. Bu durum şehirlerde özellikle
yağmur suyunun yönetimi konusunu ön plana
çıkarmaktadır. Şehirlerimizde yağmur suyu ve
kanalizasyon hatlarının birbirinden ayrıştırılması
işi asla geciktirilmemelidir. Eğer atık su arıtma
tesislerine boşuna yağmur suyu akıyor ise gereksiz
şekilde atıksu arıtma tesisi kapasitesi artmakta ve
masrafı şehire ödettirilmektedir. Günümüzde “Sünger Şehir” (Spenge City) olma konusunda çalışmalar birçok yerleşimde sürdürülmektedir.
Şehirlerinde su yönetiminde kullanılan «Yeşil
Altyapı Uygulamaları” kapsamında taşkın parkları, bitkilendirilmiş yağmursuyu hendekleri, geçirgen
yer kaplamaları, yeşil kaldırımlar, yeşil çatılar, yağmur bahçeleri ve şehir ormanları uygulamaları üzerinde birçok ülkede çalışmalar ve arayışlar devam
etmektedir.
Türkiye’mizdeki şehirlerde iklim dirençliliğinin sağlanması oldukça büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde halihazırda çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanında yürütülen pek çok önemli proje olduğu
görülmektedir. Türkiye’mizin Paris Anlaşması’na taraf olmasına müteakiben, 2053 yılına dönük olarak
Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
tarafından açıklanan Net Sıfır Karbon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Politikası’nın tüm sektörlere yansımaları
olacağı gibi şehir yerel yönetim birimlerimizin de bu
doğrultuda hareket edeceği muhakkaktır.
Bu vesile ile 2021 yıllarında ülkemiz Sinop Ayancık,
Kastamonu Bozkurt, Rize, Giresun, Bartın ve Trabzon’daki sellerde hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet diliyorum. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan
orman yangınlarında kahramanca görev yapan
Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarımızı tebrik ediyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.
Gelecek nesillerimizin sağlıklı şehirlerde yaşamı
için bugünün ve yarının yöneticilerinin sorumlulukları kolay değildir.
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AKILLI ŞEHiR, AKILLI SAĞLIK
Dr. ŞADi YAZICI*

Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de ciddi bir pandemi süreci yaşandı ve
yaşanmaya devam ediliyor. İki yıldan fazla süredir
devam etmekte olan Covid 19 pandemisi, birçok
alanda olduğu gibi özellikle ve doğal olarak sağlık
alanında da bir dizi farkındılığın yaşanmasına neden oldu. Dünyada da ülkemizde de. Üstelik sadece
devletimiz açısından değil milletimiz açısından da.
1

Bugün artık, özellikle pandemi sonrasında hayata çok daha farklı açılardan bakıyoruz. Tabi buna
entegre olarak bilgi işlem teknolojilerinde yaşanan
değişimler de yaşantımızın tümüne yansıyor.

Peki, bu değişimler nelerdir?
Örneğin akıllı şehir, akıllı çevre, akıllı ekonomi,
akıllı yönetişim, akıllı teknoloji... Bütün bunlar pandemi sonrası hızlanarak hayatımıza giren teknolojik değişimler. Önceki yazılarımda bu konulardan
bahsetmiştim. Bütün bunlara ek olarak bir de ”Akıllı
Sağlık” kavramından bahsedebiliriz.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı tanımlamaya göre akıllı sağlık;
yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, sağlık hizmetlerini iyileştiren, bireylerin sağlıklarıyla ilgili
farkındalıklarını artıran, sağlık verisinin akıllı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan uygulama ve hizmetlerdir (T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, 2019).
1 Tuzla Belediye Başkanı
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Bireyin gelişiminden, toplumun, kentin ve hatta
ülkenin gelişiminden bahsedecek olursak, öncelikle
genel anlamda sağlık konusuna bakmak zorundayız. Zira söz konusu akıllı şehir olacaksa, akıllı şehir içinde sağlıklı bireyler ve akıllı sağlık başlığı son
derece önemlidir.
Bir birey için sağlıklı olmak, hem reel hayatı idamede çok önemlidir hem de geleceğe dair düşünme, fikir üretme ve öngörülerde bulunma açısından
büyük önem arz etmektedir. Gelecekte; transhümanist düşünsekte, futuristik düşünüp teknolojik
singularite içinde sağlık bileşenleri hayatımızda
ve gelecekte önem arz etmektedir. Sağlıklı olmak,
sağlıklı düşünmek, geleceğe dair sağlıklı projeler
üretmek ancak sağlıklı bir ruh, beden ve düşünce
yetisi sayesinde mümkün olacaktır.
Bu da sağlık hizmetlerini en ileri seviyeye ulaştırmanın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmektedir.
Yani sağlıkta, akıllı sağlıkta, e-sağlıkta ve akıllı kentlerde belli bir seviyeye gelmek hakikaten önemlidir.
Günümüze gelecek olursak, akıllı sağlık bileşenleriyle akıllı şehirler oluşturmak, bunun için gerekli entegrasyonu sağlamak ve belli tanımlamalar
etrafında proje ve çalışma prensipleri oluşturmak
kritik bir rola sahiptir, diyebiliriz.
Bugün bu konu etrafında birçok bilim insanı,
araştırmacı ve gazeteci konunun önemine binaen
çeşitli çalışmalar ortaya koymuşlardır; Choudhary
gibi. Choudhary, 2019 yılında yaptığı bir çalışmada sağlıklı bir akıllı şehir için ”Akıllı Sağlık” kavramını

tartışmıştır. Choudhary bu yazısında ”Sağlık, en
önemli gerekliliktir ve sağlıklı vatandaşları olan bir
şehir her alanda dengelidir.” değerlendirmesinde
bulunmuştur.
Sağlık sadece kişisel anlamda değil toplumsal anlamda da son derece önemlidir. Toplumsal
açıdan sağlık; refah ve esenliğin merkezinde yer
almaktadır. Öte yandan sağlığın ve sağlık hizmetlerinin ekonomik açıdan da büyük bir sektör haline
geldiği unutulmamalıdır. Hatta sağlık sektörünün,
silah sektöründen sonra dünyanın en büyük sektörü
olduğunu ifade etsek çok da abartmış sayılmayız.
Sağlık konusuna Türkiye özelinde bakacak olusak, bugün geldiğimiz nokta açısından hakikaten çok
iyi bir nokrata olduğumuzu söyleyebiliriz. Ülkemiz
ekonomik açıdan 16. sırada olsa da sağlık hizmetleri açısından ise ilk 10’un arasında yer almaktadır.
Dünya ile entegre bir şekilde büyümeye devam eden
ülkemiz, logaritmik olarak ilerleme kaydetmektedir.
100 yıl önceki durumla kıyasladığımızda, dünyanın
neredeyse 15-20 kat geliştiğini ve büyük bir hızla gelişmeye devam ettiğini görüyoruz. Daha 1950’lerde
bile çok basit bir enfeksiyon nedeniyle dünyada milyonlarca insan hayatını kaybederken, bugün küresel
ölçekte etkisini gösteren ve ilk kez tespit edilen virüslerle bile çok kısa sürede baş edebiliyoruz.
Özellikle yaşanan bilimsel gelişmeler; kimya,
biyokimya, fizyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, bakterioloji gibi alanlardaki hızlı
ilerleyiş, bunun paralelinde bilimsel ve teknolojik
gelişmeler teşhis ve tedaviyi kolaylaştırmaktadır.
Dünyada insan ömrünün ortalama 30-40 yıldan
70-80’lere varmasının en önemli sebebi budur.
Bu noktada bir de sosyal güvenlik ve güvence
sistemine değinmemiz gerekiyor. Zira akıllı sağlık ve
sağlığın idamesi için gerekli olan uygulamalardan
biri de sosyal güvence sistemidir. Sosyal güvence
sisteminin, bu akıllı sağlık giderlerini maddi açıdan
karşılayacak güçte olması; akıllı şehirler ve akıllı otomasyon uygulamalarıyla entegrasyonun ve senkronizasyonun sağlanmış olması gerekmektedir. Ülkemizde e-Devlet, e-Nabız gibi uygulamalar başarılı
ve isabetli örnekler olarak dikkate sunulabilir.
Sosyal güvence sistemi hayatımıza son yüzyılda girmiştir. Ayrıca dünyada da çok yeni bir kavram
olarak karşımıza çıkar. Hatta çoğu ülkede sosyal
güvence sistemi ya henüz hayata geçirilememiş
veya hala deneme aşamasındadır. Böyle bir ortamda ülkemizde bu sistemin tamamen yerleşmiş

ve gelişmiş ülkelerle aynı kategoride yer almış olması ülkemiz adına çok önemli bir gelişmedir.
Sanayi Devrimi ile işçi varlığının ciddi anlamda artması ve ön plana çıkmış olması, onların
başta sağlık olmak üzere bir takım ihtiyaçlarını
ortaya koymuştur. 19. yy.’ın sonlarına doğru ise bu
ihtiyaçların artarak devamı nedeniyle çeşitli çareler
aranmaya başlanmıştır. Sosyal sigorta türleri de
işte bu arayışların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Sosyal sigorta türleri içinde ilk kurulan sosyal
sigorta kolu, 1883’te Almanya’da kurulmuş olan
hastalık sigortasıdır. Ülkemizde ”sosyal güvenlik”
kavramı ilk kez 1961’de çalışma hayatına ve sosyal
politikalara ilişkin anayasal terminolojiye girmiştir.
Genel anlamda işsizlik sigortası uygulaması ise ilk
olarak İsviçre’de 1893 yılında, devamında ve daha
geniş kapsamlı olarak 1907 yılında Danimarka’da,
günümüzdeki tam anlamıyla ise 1911 yılında İngiltere ve İrlanda’da kurulmuştur. Bugün, sosyal güvence sistemi dünyada en iyi dönemini yaşıyor ve gelişmeye devam ediyor. Şunu kesin bir şekilde ifade
edebiliriz ki, sosyal güvence sistemi tarihte hiçbir
dönemde ne dünyada ne de ülkemizde bu kadar
başarılı bir şekilde icra edilmemişti.
2006-2008’de sosyal güvenlik sistemi, pirimli ve
pirimsiz olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu yıllar arasında sosyal güvenlik sistemi alanında adeta bir devrim
yaşanmıştır. Ülkemizde sosyal politikalarla engelli,
yaşlı, yetim, kimsesiz, dul vs. gibi sosyolojik açıdan
dezavantajlı kesimlere yönelik bir dizi iyileştirmeler
yapılmıştır. Bu tip iyileştirmeler tüm dünyada da
ülkemizde de davam etmektedir. Dünyada birçok
ülkede sosyal güvenlik sistemi, çağın gerektirdiği
ilerlemeyi başaramamışken Türkiye bu anlamdea
en parlak dönemini yaşamaktadır. Örneğin ABD’de
50-60 milyon insan sosyal güvenlik sisteminden
yararlanırken, Başkan Obama’dan sora bu sayı 28
milyona kadar gerilemiştir. Türkiye’de ciddi ilerlemeler kaydedilirken, ABD’de bu anlamda gerileme
yaşanmıştır. Bu çok dikkat çekicidir.
Bilimsel gelişme ve teknolojik ilerleme, sosyal
güvenceden faydalanmaya yönelik yöntemleri de
geliştirmiştir. Örneğin sosyal güvence ile sağlık hizmetine ulaşmak son derece kolay hale gelmiştir.
Günlük hayatı kolaylaştırmak gibi çok önemli bir
misyonu üstlenmiş olan mobil cihazlar, kendi içlerinde sağlık verilerinin bireysel takip ve organizasyonunu düzenlemek gibi bir işlevi de barındırmaktadırlar. Bu işlevin sergilenmesiyle hayat daha hızlı,
sağlıklı ve güvenli bir yapıya kavuşmuştur.
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Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız mobil
cihazlar, elektronik sağlık uygulamaları açısından
son derece zengin içeriklere sahiptir. Mobil uygulama marketleri vasıtasıyla telefonlarımıza, dolayısıyla hayatımıza entegre olan akıllı sağlık uygulamaları; sağlıklı beslenme, hastalık takibi, fiziksel
aktivite ve bireysel sağlık kayıtlarının tutulması gibi
konularda insanlara büyük kolaylık sağlamaktadır.
Sadece mobil sağlık alanında değil, devletimizin ve
kamunun yaptığı yatırımlar ve yenilikler ile sağlık verilerini kullanıcılara ulaştırmaktadır.

Konuya bir örnekle açıklık getirelim:
“Akıllı Sağlık Teknolojisi”, gelişen mobil ve kablosuz
teknolojilerini sağlık hizmetlerinde kullanarak, sağlık
hizmetlerinin veri iletişim hızını ve kayıt sistemlerini
artırmaya dayanmaktadır. Örnek olarak fitness takipçisi yazılımlar, fitness bantları gibi akıllı giyilebilir
cihazlar ve hatta akıllı telefonlardaki sağlık değerlendirme uygulamaları, gelişmiş vitali bulgu takip
sistemleri büyük ilgi görmektedir
Bugün artık gelişim halinde olan dünya ile beraber teknoloji de hızlı bir gelişim göstermekte ve
akıllı sağlık alanında ülkemizde ve dünyada çok
başarılı değişimler yaşanmaktadır.
Bireyler veya özel kurumlar tarafından oluşturulan akıllı uygulamalar olduğu gibi devlet tarafında uygulamaya konulan, bireylerin kamu hastaneleri ile randevu sürecini yönetmesine yardımcı olan
ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her çeşit
sağlık kaydının tutulmasına katkı sağlayan e-Nabız gibi mobil uygulamalar da bulunmaktadır. Bu
uygulamaların e-Devlet ana uygulamasına bağlı
olması dünya ölçeğinde önemli bir örnektir.
Dünya Sağlık Örgütü tanım olarak mobil sağlığı,
”sağlık uygulamalarının mobil telefonlar, hasta takip araçları, kişisel dijital asistanlar gibi teknolojiler
ile desteklenmesi” şeklinde tanımlamaktadır.
Ulusal Sağlık Enstitüleri Vakfı (Foundation for
the National Institutes of Health)’na göre mobil sağlık, mobil iletişim cihazları aracılığı ile sağlık
hizmetlerinin sunulmasıdır.
Mobil sağlığa dair örnek teşkil eden ilk uygulamalar 1960’lı yıllarda astronotların sağlık durumlarının uzaydan takip edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Fiziksel aktivitede bulunan insanların kişisel ve
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fiziksel performansları hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayan taşınabilir ilk tıbbi cihaz olan
kablosuz kalp atım hızı ölçme makinesi 1975 yılında
üretilmiştir.
2000’li yıllarla birlikte internet ve buna bağlı olarak akıllı telefonlar yaygınlaşmıştır. Sonrasında geliştirilen akıllı uygulamalar, bireylerin sağlığa dair
bilinçlerinin artmasını, zaman ve mekân kavramlarından bağımsız olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını, elektronik sağlık hizmetleri servis sisteminin
aktifleşmesini sağlamıştır. Dolayısıyla bu da kişilerin
kendi sağlıklarına dair bilinç kazanmalarına ve tıbbi
aktivitelerine pozitif anlamda etki etmiştir.
Şehirlerde
akıllı
sağlık
uygulamalarının
yaygınlaşmasında ve etkinliğinin artmasında iki
ana parametre öne çıkmaktadır.
1. Akıllı cihazların oluşturduğu verileri toplayan,
taşıyan, kaydeden ve depolayan ağ teknolojilerinin
gelişmesi.
2. Akıllı cihazların kullanılacağı yazılım ve uygulamaların geliştirilmesi ile kullanıcılar tarafından
yaygın bir şekilde tercih edilip veri oluşturulması.
Bu iki parametrenin yaygınlaşması ve etkinliğinin artması, kullanıcılarla yetkililerin kolayca iletişim kurmasına ve vatandaşların daha fazla sağlık
verisi oluşturmasına yardım etmektedir. Bu veriler
ayrıca şehir ve hizmet planlaması için de kullanılabilmektedir. Sağlık hizmetlerinde IoT kullanımı, akıllı cihazlardan ve sensörlerden toplanan verilerin
bağlanmasına fırsat sunmaktadır. IoT aynı zamanda ”akıllı sağlık uygulamaları ve sensörlerle elde edilen verileri birbiriyle paylaşan sağlık sektöründe kullanılan nesnelerin paylaşması” demek ki, bu müthiş
bir gelişmedir. Kısaca, gelişen çeşitlilikte sensörlerle
daha fazla çeşitlilikte sağlık verisinin toplanması,
big data ile verilerin çok çeşitlilikte depolanması
ve de internetin 5G ile daha da hızlanması, leg
0,1 msn düşmesi ile sağlık hizmeti çok daha iyi bir
noktaya gelmiştir. Gelişen bu teknolojilerle sağlık
hizmetlerinin kolay ve hızlı erişilebilirliği sayesinde
sağlık sorunlarının erken tespiti ve tedavisi mümkün
olabilmektedir.
Sonuç olarak Türk bilim insanı Prof. Dr. Aydoğan
Özcan’ın geliştirdiği, üç boyutlu yazıcı kullanılarak
hazırlanan ve akıllı telefonlara monte edilerek çalışan
”özel tanı kiti” sayesinde UZAKTAN VİTALİ BULGU TAKİBİ VE ÖZEL TANI KİTLERİYLE HIV gibi hastalıklar,
Ecoli gibi bakteriler ve hazır gıdalardaki alerjenler
tespit edilebilmektedir. Bu önemli buluş Internation-

al Commission for Optics ödülüne layık görülerek,
10’dan fazla ülkede ticari olarak kullanılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan “e-Nabız” projesi sayesinde,
vatandaşlar sağlık verilerine web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla her yerden ulaşabilmekte, sağlık geçmişini görüntüleyebilmekte, tekrarlayan tetkiklerden kurtulabilmekte, aldıkları sağlık
hizmetlerini değerlendirebilmekte ve 112 acil butonu sayesinde acil durum bildirimi yapabilmektedir. Ülkemizde kişiye özel sağlık hizmeti sunma ve
alma konusunda çağ atlamış bir sağlık sistemi kurulmuştur. Bugün ülkemiz, sağlık alanında dünyada
en üst sıralarda yer almaktadır.

Kaynakça:
https://www.naature.net/akilli-saglik-ve-iyi-uy-
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BiZi KiM HASTA EDER,
KENDiMiZ Mi, KENTiMiZ Mi?
Dr. SALiH KENAN ŞAHiN

Sağlık, bedenen, ruhen ve sosyal açıdan da tam
iyilik olarak tanımlanmaktadır. Kent yaşamının sağlığa etkisi olumsuz bir algıya sahiptir. Kentler, bedensel sağlık, zihinsel gelişim imkanları ve sosyalleşme
için sanat, kültür, spor, fırsatları sunmanın yanısıra
sağlığın tüm boyutları için olumsuzluk ve riskler de
barındırmaktadır. Bu olumsuzluk ve riskler kişisel
özelliklere yaş gruplarına ve yaşam biçimine göre
göre değişiklik göstermektedir. Genç yaş gruplarında, kent yaşamının fırsatları tüm olumsuzluklara
rağmen vazgeçilmez olmaya devam etmektedir.
Esasında beklenen yaşam süresinin uzamasında
da kentleşmenin etkisi yadsınamaz. Sanayileşme ve
buna bağlı olarak kentleşmenin sağladığı güvenlik,
temiz su, yeterli gıda ve sağlık hizmetine erişim imkânı sayesinde dünya nüfusu önemli ölçüde artmaya başlamıştır. 1700’lerin ortasında, her yeni doğan
100 bebekten bir yılın sonunda sadece 75’i ve beş
yılın sonunda 58’i hayatta kalabiliyordu. Yüzde 42 si
daha beş yaşına gelmeden hayatını kaybediyordu.
Kentleşme ve sanayileşmenin hızlandığı yüzyıl içinde bebekler için yaşam oranı yüzde 60’tan fazla iyileşme gösterdi. 1800’lerin ortasında bir yılın sonunda 84, beş yılın sonunda da 74 bebek sağ kalabilir
oldu. 18. yüzyılda dünyada 800 bin kişi yaşarken,
1890’da bu sayı 1,5 milyonu aştı. Bugün ise 8 milyara
yaklaştı.
Kent ve Sağlık ilişkisini tek yönlü değerlendirmek
doğru değildir. Kentin konumu, nüfus yoğunluğu,
endüstriyel durumu, kentsel hizmet kalitesi gibi kente ait pek çok parametre yanında, kentte yaşayan
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nüfusun yaş grupları, sosyo-ekonomik durumu gibi
değişkenler de bu ilişkiyi etkilemektedir.
Kent ve sağlık başlığı bu geniş boyutu nedeni ile
bir yazıya sığmaz. Bu makale de Kentli yaşam biçiminin en majör konusu olan sedanter yaşam ve
obeziteyi değerlendirmeye çalışacağız.
Vücutta sağlığa zarar verebilecek anormal ya
da aşırı yağ birikimi, fazla kilo veya obezite olarak
tanımlanır. Obezite bir risk faktörü, belirti veya hastalıktır. Dünyada yaygınlığı 1975’ten bu yana yaklaşık üç katına çıkmıştır. 2016 yılında, 18 yaş ve üstü 1,9
milyardan fazla yetişkin (%39) fazla kiloludur. Bunlardan 650 milyondan fazlası (%13) obezdir1. Obezite kırsal yaşamdan ziyade kentlerin sorunudur.
Burada sorumlu olan bizatihi kentin kendisi değil,
kentte yaşayanların yaygın yaşam biçimidir.
Aşırı kilo ve obezite birçok kronik hastalığa yol
açmasının yanı sıra pek çok alanda olumsuz etkileri vardır. OECD ülkeleri analizinde; Aşırı kilo ve
bununla ilişkili diyabet, kardiyo vasküler hastalıklar ve kanser gibi kronik hastalıklar, yaşam süresini ortalama 2,7 yıl azaltmaktadır. Önümüzdeki
otuz yıl boyunca sağlık bütçesinin% 8,4’ünün aşırı
kiloların sonuçlarını tedavi etmek için harcanması
öngörülmektedir. Fazla kilo eğitim sonuçlarını da
olumsuz etkilemektedir. Normal kilolu çocukların
okullarda iyi performans gösterme olasılıklarının
fazla kilolu çocuklara göre % 13 daha fazla olması
1 https:/
/www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

hesaplanmaktadır. Fazla kilo, istihdamı ve çalışanların üretkenliğini azaltır. Analiz edilen 52 ülkede yılda 54 milyon kişinin işgücündeki azalmaya eşdeğer
olacağı tahmin edilmektedir. Bu etkiler bir araya
geldiğinde, fazla kilo, GSYH’yi ortalama% 3,3 oranında azaltması beklenmektedir2.

“Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010”
ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı;
Erkeklerde %20,5, Kadınlarda ise % 41,0, Toplamda
% 30,3 dür3. Bedensel ve sosyal eğilimin etkisi olmakla birlikte artan enerji yoğun gıda alımı ve azalan fiziksel aktivite obezitenin başlıca sebeplerini
oluşturmaktadır?
Çocuklar, gençler ve 45 yaş altı erişkinler kentin
oluşturduğu obezite riskini, yüksek metabolizmaları sayesinde önemli ölçüde tolere edilebilmektedir.
Ancak 45 yaş sonrası azalan metabolizma ve diğer değişimlerle kişinin azalan toleransı daha fazla sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
Obezite iki temel nedene dayanmaktadır. İhtiyaçtan fazla gıda tüketimi ve gerekenden daha az fiziksel aktivite. Yerel yönetimlerin fiziksel aktivite tarafında ağırlığı daha fazla olsa da tüm mücadele
başlıklarında önemli katkılar sağlayabilir.
Dünya Sağlık Örgütünün obezite ile mücadele
için önerileri;

1.
2.

Kitle iletişim kampanyaları
Mobil uygulamalarla sağlıklı yaşamı geliş-

tirme

3. Çocuklara
düzenlenmesi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

sağlıksız

gıda

reklamının

Gıda içeriklerinin düzenlenmesi
Gıda etiketleme
Menü etiketleme
Toplu taşımaya erişimi artırma
İşyerinde sağlık faaliyetleri
İşyerinde hareket fırsatları
Birinci basamak fiziksel aktivite reçetesi
Okullarda fiziksel aktiviteyi teşvik4

2 A new OECD report, The Heavy Burden of Obesity, /oe.cd/obesity2019
3 https:/
/hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite/turkiyede-obezitenin-gorulme-sikligi.html
4 A new OECD report, The Heavy Burden of Obesity, /oe.cd/obesity2019

Toplumu bilinçlendirmek, gıdada sağlıklı seçeneklerin kullanılabilirliğini artırmak, sağlıklı gıda
seçeneklerin fiyatını değiştirmek, sağlıksız gıda seçimleri düzenlemek veya kısıtlamak, obezite ile mücadele de temel yöntemlerdir 5.

Kentli yaşam biçiminin fiziksel aktivite ihtiyacını
azaltması tüm boyutları göz önünde tutulmalıdır.
Azalma aktivitenin engellenmesi anlamına gelmez.
Ancak ortaya çıkan sonuç, kenti aktif yaşam için
engel gibi göstermektedir. Bu durumdan kentleşme kadar, teknolojik gelişme de sorumludur.

Kentler de azalan fiziksel aktivitenin başlıca sebepleri;

1. Teknolojik dönüşüm ve makineleşme ile kolaylaşan iş yapma biçimleri,
2.
3.
4.

Kolaylaşan ulaşım şekilleri,
Hareket ve aktivite alanlarının azalması,

Teknolojik ürünlerin başında geçen sürenin
artması,

5.

Sportif faaliyetlere ayrılan sürenin azalması, spor ve egzersizin sadece boş zamanlarda yapılan faaliyetlere dönüşmesi.
Yürüyüş, bisiklete binme yanı sıra tüm sportif faaliyetler ve aktivite biçimleri (ibadet, dans, yoga) ile
hareketli yaşam gerçekleştirilebilir. İşte, evde, sokakta, spor alanlarında yapılabilen her türlü fiziksel
aktivite, düzenli olarak, yeterli süre ve yoğunlukta
yapılırsa sağlıklı yaşama önemli katkı sağlar.
Kentler yeterince fiziksel aktivite alanı sağlıyor
mu?
Kentlerin fiziksel aktivite kapasitesini Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü,
Sağlıklı Kentler Birliği, İstanbul Medipol Üniversitesi
ve Anadolu Yakası’ndaki ilçelerin belediye yetkilileri
ve İlçe Sağlık müdürleri ile beraber hemen Pandemi
öncesi birkaç oturumlu çalıştayda değerlendirmiştik.
İlk olarak var olan fırsatların değerlendirilmesi
konusu inceledik. Pek çok ilçede çok sayıda fiziksel
5 https:/
/www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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aktiviteye ayrılmış yapı ve alan olmasına rağmen
özel spor alanlarının toplum tarafından yeterince
ilgi görmediği tespit edildi. Bu da toplumda fiziksel aktivite bilincinin oluşturulması ve farkındalığın
arttırılmasının önemini ortaya koydu. Başta aile
hekimleri olmak üzere ilgili kurumların tüm bireyleri
fiziksel aktiviteye yönlendirmesine yönelik çalışmaları öne çıkardı.
Hayat içerisinde yeterli fiziksel aktiviteyi yapabileceğimiz pek çok seçenek bulunmaktadır. Evlerimiz
dahil yakın çevremiz ciddi imkanlar sunmaktadır. “Fiziksel aktivite için yeterince imkân yok” ezberi yaygın
mazeretimizdir. İtiraf etmeliyiz, çalıştay başlangıcında çoğunluğumuzda da benzer düşüncedeydik.
45 yaş üstü bireyler ağır fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır. Azalan metabolizma nedeniyle, ölçülü
gıda tüketimi önemli hale gelmekle birlikte, günlük
yaklaşık 6000 adım ya da buna denk gelecek
fiziksel aktivite sağlıklı yaşam için vazgeçilmezdir.
Ev içerisinde yapılacak günlük aktiviteler yanı sıra
mümkün olduğu kadar markete, pazara, camiye
yürüyüşler çok değerlidir.
Fiziksel aktiviteyi sadece bedensel hareket ve
kalori harcama olarak değerlendirilmemelidir. Beraberinde biriken fazla atık ve toksinleri atılmasını
yani arınma sürecini de destekler. Arınmanın ok-
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sijeni bol yeşillikler içerisinde olmasıyla şehir içerisinde egzoz ve diğer hava kirleticiler ile birlikte olması asla eşdeğer tutulmamalıdır. Ancak hava ve
çevresel şartların eksik olması da fiziksel aktiviteden
vazgeçmeyi mevcut alanları değerlendirmemeyi
haklı kılmaz.
Sonuç olarak Kent tamamen sağlığımızı bozan
bir etmen değildir. Kentli yaşam biçiminin oluşturduğu olumsuzlukları peşin hükümlerle değerlendirmek yerine imkân ihtiyaç ilişkisini etkili şekilde
yöneterek sağlıklı yaşama erişmek mümkündür.
Bedenimiz birçok olumsuzluğu yenecek potansiyeli
bünyesinde barındırmaktadır. Biz o potansiyeli harekete geçirecek destekleri sağlamak ya da o potansiyelin önündeki engelleri kaldırarak bunu başarabiliriz.
Bedenimizin yükünü azaltmak kadar yükü artırmamayı da akıldan çıkarmamalıyız. Aşırı gıda alımı,
stres, sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı maddeler gibi
yüklerden bedenimizi korumalıyız. Sağlığımızı korumak, bozulan sağlığa yeniden kavuşmak için kentin
fırsatlarını kullanmalıyız. Korumak sağlığın başıdır.
Kent sağlığımızı etkilese de sağlıklı olmak ve sağlıklı
kalmak kendi elimizde…

SAĞLIKLI KENT YAKLAŞIMI ve
YEREL YÖNETiMLER
AHMET CiN*

Günümüz kentleri gelişimleri ölçüsünde daha
karmaşık hale gelmektedir. Kalkınma noktasında
ekonomik büyüme, refah düzeyinin artışı, dünya
standartlarında altyapı, planlı şehirleşme gibi faydalar sağlasa da kentler artan nüfus ve öngörülerin
ötesinde gerçekleşen büyüme nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar da kent
sakinlerini konfor ve yaşam kalitesi yönünden olumsuz etkilemekte ve sağlıklı kent kavramını ön plana
taşımaktadır. Sağlıklı kent yaklaşımı birçok kent için
doğru çözümler içeren bir stratejiler bütünü olarak
önemli kazançlar sağlamaktadır.
1

Sağlıklı bir kent, sağlık ve refah arayışını
kolaylaştıran erişilebilir bir sosyal, fiziksel ve kültürel ortam yaratır. Sağlıklı kent; yaşayan, büyüyen,
gelişen ve sürekli değişen, çevresini geliştirebilen,
kaynaklarını kullanan ve genişletebilen kentler olarak da tanımlanmıştır.2 Dünya sağlık örgütüne göre
sağlıklı şehirler, daha iyiye fırsatlar sunmak değişimini sürdüren, adaletsizlikle mücadele etmek,
sağlık ve esenlik için iyi yönetişim ve liderliği teşvik
etmek için örnek teşkil eden yaşam alanları olarak
ifade edilmektedir.3

mında, konut alanlarında, yeşil alanlarında yeni, iyi
fiziksel alanlar oluşturmak”, “sosyal bütünleşmeyi
oluşturmak ve geliştirmek”, “toplumun gelişmesine
ortam sağlamak, “sağlık servislerine yüksek seviyeli
ulaşılabilirliği sağlamak”, “yaşama imkânının sağlanması, ailesinin korunması, arkadaşları ile görüşebilmesi, yeme-içme ihtiyacını sağlayabilmesi”,
“güvenli ve özgür bir biçimde yaşama eylemlerini
gerçekleştirmek” gibi farklı disiplinler ve çalışma
alanlarına göre tanımlanabilmektedir. Özetle sağlıklı bir kent yaşanabilir kent profilidir. 4
Dünya Sağlık Örgütü’nün başlatmış olduğu Sağlıklı Kentler Projesinin temel amacı; sağlık kavramını
yerel yönetimlerin gündemine yerleştirmek ve toplum katılımı, sektörler arası ortaklık ve eşitlik yoluyla
sağlığın korunması ve sürdürülebilir olması için kapsamlı yerel stratejilere teşvik etmektir
Sağlıklı kentler Faz VII’de
• Kent sakinlerine yatırım yapmak
• Sağlığı ve refahı artıran kentsel yerler tasarlamak,
• Sağlık ve refah için daha fazla katılım ve ortaklıkların teşvik edilmesi,

Sağlıklı kent, “kentteki önemli değerleri yenilemek ve yeni mekânlar yaratmak”, “kentin ulaşı-

• Toplumun ortak mal ve hizmetlere erişiminin artırılması,

1 Pendik Belediye Başkanı
2 Zencirci Fadime Çiğdem, Sağlıklı Kentler Projesi Üzerine Bir
Çalışma: Batı Akdeniz Bölgesi Swot-Ahp Analizi, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi,
Isparta, 2021, s.19
3 https:/
/www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/who-european-healthy-cities-network/healthy-cities-vision

• Kapsayıcı toplumlar aracılığıyla barışı ve güvenliği
desteklemek ve sürdürülebilir tüketim ve üretim de
dahil olmak üzere gezegeni bozulmaya karşı korumak amaç olarak belirtilmiştir.
4 Zencirci, s.19.
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DSÖ’nün Sağlıklı Kentler projesinin uygulanabilmesi ve şehirler arası entegre çalışmanın sağlanması için Sağlıklı Kentler Birliği kurulmuştur. Sağlıklı
Kentler Birliği, kuruluşundan bugüne ele aldığı konu
ve çalışmalar ile kuruluş amacını oluşturan “Sağlıklı
Şehirler” kavramını benimsetmek üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. “Sürdürülebilir Kalkınma” ve
“Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak” sloganıyla kent
sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, uluslararası kongreler, yarışmalar, ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek üye
belediyeleri bir araya getirmektedir.5
Sürdürülebilirlik; bir kentin geleceğini koruma
ve gelecek nesiller aktarma konusunda önemli bir
yaklaşımdır. Bu sayede kentlerde kaliteli ve konforlu
yaşamın uzun yıllar devamlılığı sağlanabilecektir. Bu
yaklaşım kentin doğal ve kültürel kaynaklarından
en etkin biçimde yararlanmayı da öngörmektedir.
Bu doğrultuda sürdürülebilir kent stratejileri başta
akıllı kent, ekolojik kent, sakin şehir, sağlıklı kentler
gibi kavramlardan istifade etmektedir. Bu yönüyle
sağlıklı kent kavramına kentsel stratejileri içinde yer
veren bir kent, sürdürülebilirliğe dönük politikaları
kolayca entegre edecek ve uygulayabilecektir.
Sağlıklı kentler projesinin uygulamasında önemli
bir bileşen de kent sağlık profilleridir. Kentsel çevre
sorunları dikkate alındığında sağlıklı kentler projesinin kent sağlığını düzenleme anlamında o kente
ait sağlık profili ve sağlık gelişim planı hazırlanması esas alınmıştır. Bir şehrin sağlık profili o kentin
fotoğrafı niteliğindedir ve şehirdeki tarihi alanlar,
sağlık sorunları, demografik yapı, eğitim, sosyal yaşam, ekonomi, işsizlik, ulaşım yeşil alanlar gibi kenti tanımlayan göstergelerle kentin genel durumu
5 https:/
/www.skb.gov.tr/birlik-hakkinda/birlik-hakkinda/
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hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bu sayede
kentler kendilerini çağdaşlarıyla kıyaslayarak eksik
yönlerini iyileştirme imkanı elde etmektedir. Sağlık
profili sonrasında ortaya konulan mevcut durum
doğrultusunda kentin sağlık gelişim planları hazırlanmaktadır. Bu planlar, kent sağlığı konusunda
strateji ve eylemler belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir araçtır.
Şehir sağlığı denildiğinde sadece insan sağlığı
akla gelse de bu yaklaşıma geniş bir bakış açısıyla
ele almak ve çevre sağlığını da göz ardı etmemek
gerekmektedir. Bu bağlamda kent sağlığının
çevresel sorunlardan (çevre kirliliği, hava kirliliği
gibi) etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu yönüyle
sağlıklı kentler projesi bütüncül bir değerlendirme ile
kent sağlığını çevre başta olmak üzere ele almada
faydalı yaklaşımlar sunmaktadır. Aynı zaman da
yerel yönetimlerin çevreye dönük stratejilerin de
sağlıklı kent projesi vizyonuyla proje ve faaliyetler
gerçekleştirmesi, çevresel sürdürülebilirlik açısından
önemli katkılar sağlamaktadır.
Belediyecilik mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması olarak mevzuatta ifade edilse de kent yönetimi multi disipliner bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu yönüyle mühendislik, mimari, ekonomi, sosyal
hizmetler gibi alanlar yerel yönetim kadrolarında
uzman ve teknik bilgi anlamında yer verilen branşlar içerisindedir. Bu alanlar içerisine sağlığı eklemek
ve yerel politikalarda ele almak belediyecilik vizyonu açısından kentleri standart üstü şehirler haline
getirme de faydalı olacaktır. Sağlıklı kent yaklaşımı
bu açından değerlendirilmeli ve belediyelerce kent
yönetim stratejilerine entegre edilmelidir.

SAĞLIKLI ŞEHiRLER Mi?
HULUSi ŞENTÜRK

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi.
Bu beyitler Kanuni Sultan Süleyman’a ait olup,
hayli meşhurdur. Halk nezdinde en itibarlı nesnenin
devlet yani iktidar olduğunu ama devletin, iktidarın
bu dünya hayatında bir nefeslik sıhhat kadar bile
değerli olmadığını ifade etmektedir.
Kanuni’nin bu ifadeleri her ne kadar çok vecih
ise de hayatın gerçekleri ile pek de uyuşmamaktadır. Çok uç örnek verecek olursak; iktidar olmak
veya iktidarını korumak için bırakınız hasta olmayı,
ölümü bile göze alan insanoğlu değil midir? Hatta
bırakınız en itibarlı olan iktidar uğruna sağlığından
vazgeçmeyi, çok daha önemsiz, geçici kimi zevkler,
menfaatler için insanoğlu sağlığını bozuk para gibi
harcamamakta mıdır?
Elbette insanın bir nefes sıhhat için her şeyden
vazgeçebileceği anlar vardır ama ne yazık ki bu
anlar, insanın nefes alamadığı, boğulmak üzere olduğu anlardır. O an nefes alabilmek için insan tüm
mal varlığından, sahip olduğu makamlardan vazgeçmeyi kabul eder ancak iş işten geçmiştir.
Bu giriş, aykırı ifadeler olsun da dikkat çeksin
diye yapılmamıştır; aksine yazının devamında yer
alacak olan “Sağlıklı Kent” kavramını daha iyi anlayabilmek içindir.
Sağlık kavramının aslında tarafların uzlaşı sağladığı bir tanımı yoktur. Hasta olmama hali, iyi olma
hali gibi farklı şekilde açıklanmaya çalışılsa da iyi
olma hali nedir, kim, kime göre ve nasıl iyidir? Hasta

kimdir; hastalık nedir? Bu soruları artırmak mümkündür.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ) sağlıklı şehirler
projesi kapsamında sağlığı, “bireyin sadece hasta
veya sakat olmaması değil fiziksel, ruhsal ve sosyal
iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumu
Sözlüğünde de benzer tanım esas alınmış ve ayrıca
esenlik, sıhhat, afiyet kelimeleri de eş anlamlı kelimeler olarak verilmiştir.
Sağlık kavramının anlaşılmasında adeta vazgeçilmez olan hastalık kavramı da “doku ve hücrelerde yapısal ve fonksiyonel ve normal olmayan değişikliklerin yarattığı hal” olarak tanımlanmaktadır.
Öyle ise, “doku ve hücrelerde yapısal ve fonksiyonel
ve normal olmayan değişiklikler varsa bu hastalık
halidir ve dolayısı ile de bu kişi sağlıklı değildir.
DSÖ’nün tanımından hareket edecek olursak,
bu belirttiğimiz sağlıklı olmama hali ayrıca bireyin
bazı uzuvlarının bulunmaması veya bu uzuvların
kullanılamaz veya kısıtlı kullanılıyor olması ile bu fizikli anormallikler ve/veya yetersizliklerin yanı sıra
psikolojik ve sosyal yönden de kişinin anormal şartlarda olması sağlıklı olmadığını göstermektedir.
Sağlıklı Kent:
Aslında sağlıklı Kent kavramının bir tanımı mevcut değildir ve zaten olması da gerekmemektedir.
Kimi çalışmalarda “sağlıklı kent” tanımı olarak verilen ifadeler bulunmaktaysa da bu ifadeler bir tanımdan ziyade, sağlıklı kentlerin sahip olması gereken özellikleri anlatan ifadelerdir.
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“Sağlıklı Kent” her toplumun kültürüne, geleneklerine, değerlerine göre farklı şekillerde ifade
edilen bir kavramdır. Ekonomistlere göre sağlıklı
kent, “kentteki önemli değerleri yenilemek ve yeni
mekânlar yaratmak”, kent plancılara göre, “kentin ulaşımında, konut alanlarında, yeşil alanlarında
yeni, iyi fiziksel karakterler yaratmak”, sosyologlara
göre, “sosyal bütünleşmeyi oluşturmak ve geliştirmek”, eğitimcilere göre, “toplumun gelişmesine
olanak sağlamak”, sağlık koruma plancılarına göre,
“hastanelere ve sağlık servislerine yüksek seviyeli
ulaşılabilirliği sağlamak”, sokaktaki herhangi bir insana göre ise, “yaşama imkânının sağlanması, ailesinin korunması, arkadaşları ile görüşebilmesi, yeme-içme ihtiyacını sağlayabilmesi, güvenli ve özgür
bir biçimde yaşama eylemlerini gerçekleştirmektir”.1
“Sağlıklı Kent” kavramını kullandığımızda aslında biz kenti yaşayan bir varlık olarak kabul ediyor ve
onun sağlık durumundan bahsediyoruz. Bu da çok
doğru bir yaklaşımdır ve “Sağlıklı Kent” kavramı ile
tanımlanmak istenen de zaten bu olmak zorundadır. Çünkü kentler sadece mekândan ve bu mekân
üzerindeki yapılardan oluşan fiziki varlık demek değildir. Aksine bu fiziki varlık, asıl varlığın var olması
için olması zaruri olandır. İnsan ruhunun yaşamını
sürdürebilmesi için bedene ihtiyacı olduğu ve ancak beden ve ruh birlikteliği ile insanın var olduğu
gibi şehirlerimizde mekân ve yapılar ile bu mekân ve
yapıları kullanan insanlar, bu insanların birlikteliğinden, birbirleri ile ilişkilerinden oluşan sosyo-kültürel
değerler ve kurumlar yani şehrin ruhu, hep birlikte
kenti oluşturmaktadır. Yani kentler sadece fiziki değil aynı zamanda sosyo-kültürel varlıklardır. Sosyo-kültürel varlık da kaçınılmaz olarak birçok ilişkiler
dizisi içinde bulunan, değişen, değişebilen, etkilenen ve etkileyen varlıklardır.
Sağlık kavramı açıklanırken kaçınılmaz olarak
“hastalık” kavramına başvurulduğu gibi, sağlıklı
kenti anlayabilmek için “hasta kent” kavramına ihtiyacımız olacaktır ancak böyle bir kavram bulunmamaktadır. Böyle bir kavram bulunmaması şehir
ile hastalığı bir arada düşünemeyeceğimiz anlamına gelmez ve gelmemelidir de. Eğer bugün sağlıklı
şehirlerden bahsediyorsak bunun sebebi aslında
sağlıklı şehir arayışımızdır. Hani argo bir tabir var;
“beni hasta etme” diye ya; işte ne yazık ki şehirler
de bizi hasta etmekte daha doğrusu hastalıklı ya1 BARTON Hugh ve Catherine TSOUROU’dan aktaran: BAŞARAN
İsmail, “Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler
Projesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt
9, Sayı: 3, 2007, s: 213
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pısı sebebi ile bizler de hastalanmaktayız.
Sosyal varlık gibi olan şehirlerin hastalığı da insan hastalığı gibidir; yani sadece doku ve hücrelerde yapısal ve fonksiyonel bozukluklar değil, bunların
yanı sıra sosyal, psikolojik, siyasal yönden de anormallikler görülmektedir.
Şehirlerin hücre ve doku bozukluklarının en temel
sebebi plansız yapılaşma yani çarpık şehirleşmedir.
Ne yazık ki çok sınırlı istisnalar hariç şehir yerleşimleri
önce plansız, programsız gerçekleşmekte ve
ardından planlar yapılarak, var olan düzensizliğe
düzen getirilmeye çalışılmakta; daha doğrusu
çarpık ve yetersiz yapılaşma plana dönüştürülerek
güya planlı şehirleşme sağlanmaktadır!
Şehir planlaması, kentlerin toplumsal, ekonomik
ve kültürel gereksinmelerinin bir uyum içinde karşılanmasına yol gösteren ve bunların fiziksel gelişmelerini biçimlendiren planlamaya verilen isimdir.
Şehir planları, planlı gelişmenin sağlanması için,
yerleşmelerin değişiminde etkili olabilecek mekânsal, sosyal, demografik, ekonomik ve teknik verilerle
estetik, kültürel (tarihi-arkeolojik), doğal/ekolojik
etmenlerin birlikte değerlendirilerek geleceğe yönelik amaç ve hedefler ile uygulama araçlarını ve
süreçlerini tanımlayan çalışmalardır.
Şehir planı tanımını bakıp ardından da
şehirlerimize baktığımızda arada korkunç tezat
olduğu açıkça görülmektedir. Burada şehir
plancılarına kızmanın haklı bir yanı olamaz çünkü
bu planlar ne yazık ki şehrin kurulmasından
sonra gerçekleştirildiğinden tanımda bahsedilen
amaçlara değil, var olanların korunmasına
odaklanmaktadır.
Çarpık yapılaşmanın yetersiz planlanması
ile beraberinde insanların konserve kutusu gibi
binalarda yaşamaya mahkûm edildiği, çoğu güneşe hasret evler; insanı ulaştıran değil araçları
ulaştırmaya odaklanan, ulaşılmaması için her türlü
olumsuz koşulu barındıran yol ağları ve bu yol ağlarında egzoz dumanları arasında, stres içinde ömür
geçirmeye mahkum yolcular.
Kişi başı yeşil alanın adeta yok denecek kadar az
olduğu ve onların çoğu da “numunelik” olduğu için
“lütfen çimlere basmayınız” uyarı levhaları ile korunan, yaşanan değil seyredilen yeşil alanlar.
İşgal edilen dere yatakları sebebi ile her biraz
fazla yağışta sele mahkûm olan yerleşimler. Ama iyi
ki, “son 50 yılın en aşırı yağışı” gibi gerekçeler üret-

mekte pek mahiriz de suçu hemen doğaya atmayı
başarıyoruz. Demirden, çimentodan çalınarak yapılan, statik hesaplamaların gerekli gördüğü kiriş
ve kolonları fazla görerek azaltan müteahhitlerin
veya dükkânı daha rahat olsun diye kiriş-kolon kesenlerin sebebiyet verdiği değil de depremden kaynaklanan tabutluk evlerimiz var bizim! Yüksek riskli
binasını kentsel dönüşüme sokup, var olan bağımsız bölüm sayısı kadar veya ondan biraz daha az
ama sağlıklı bağımsız bölüme sahip olmayı kabul
etmeyerek, daha fazla bağımsız bölüm talebinde
bulunan rant hayranları sebebi ile gerçekleşemeyen dönüşüm projelerimiz var bizin. “Olmaya devlet
cihânda bir nefes sıhhat gibi”, öyle mi?
Arıtma pahalı olduğu için sanayi atıklarını derelere, denizlere dökenlere göz yumulan şehirlerimizde Marmara Denizi de ne demeye “Müsilaj” adı
altında sesiz bir isyana kalkar ki? Ne yani sanayiciler
bir de arıtma maliyetine mi katlansın?
Sulamada damlama sistemi için masraf yapmaya ne gerek var; kullan yeraltı sularını! Efendim
yer altı suları hızla azalıyormuş şehirlerde obruklar
oluşmaya başlamış! Olsun, tarımsal üretim maliyetini düşürelim ki, aracılar çiftçiden yine bir liraya alıp
10 liraya rafları doldursunlar!
Hele bir de yanlış yer seçimi var ki, evlere şenlik!
Sopa diksen ağaç olacak ovaları yerleşime açıp
sonra da bu yerlerdeki zemin sıkıntılarına çözüm
arama gayretlerimiz muhteşem!
Şehrin ormanlarını kesip sonra da yol kenarlarına
yeşil levhalar asarak, “yeşile olan sevgimizi”
göstermemize ne demeli? Aman efendim onlar
egzoz gazlarını emiyormuş! Öyle ise ağaç kesmeye
ve yeşil levhalarla şehrimizi donatmaya devam!
Şehirlerimizin doku ve hücrelerinde yapısal ve
fonksiyonel bozuklukları saymakla bitiremeyiz de şu
sosyal-psikolojik ve siyasal anormallikler ne ola ki?
Zenginlerin lüks gettolara, günümüzde adı plaza
veya benzeri isimlerle anılan şaşalı sitelere yerleştirip
onların hemen yanı başlarındaki sosyal konutlarda
da düşük gelirlerin yaşamasını düzenleyen imar
hareketlerimizin sebep verdiği, vereceği toplumsal
kırılganlıklar, sosyal tepki birikimleri de nereden
çıkıyor sanki? Tabi buradan hareketle ekonomik
olarak alt grupta yer alanlara şehir hayatını
yasaklamak veya onları lüks yapılaşmadan
uzaklaştırmak gibi dahiyane ve Hitler’i mezarında
ters döndürecek öneriler geliştirebiliriz. Sokak
çeteleri de nereden çıktı, ailemizle rahatça yürüyüş

bile yapamıyoruz şikayetlerine çözüm de belli; daha
fazla polis, daha fazla bekçi!
Sokağında geçim sıkıntısı çeken insanlara arkasını dönüp şatafat içinde yaşayan ve bir de bu
arsızlığını sosyal medya üzerinden herkesin gözüne sokan insanlarımız ve bu insanları görerek içinde bulunduğu hale isyan eden, hayata kahreden
insanların olduğu şehirlerde hangi ruh sağlığından
bahsedebiliriz?
Birilerinin evlatları, “babam sağ olsun” diyerek
lüks araçları ile trafikte drift atarken, birilerinin evlatları da okul masraflarını çıkarmak için gece yarılarına kadar, okul sonrası çalışacak ve bu şehirde
sağlıklı nesiller yetişecek, öyle mi?
“Size hükmetmek için değil, hizmetkar olmak için
adayım” deyip, seçildikten sonra modern derebeyi
kesilen, “ben yaptım, oldu” mantığı ile topluma dikte eden yöneticilerin olduğu hangi yerleşim yerinde
“birlikte” olmaktan bahsedebiliriz ki? Birliğin olmadığı yerde “dirlik” beklemek, beyhude bir bekleyişten başka ne ifade edebilir ki?
Biliyorum, içiniz karardı; güzel şeyler duymak istiyorsunuz. Şehrimizde hastane yatak sayısı kaça
çıktı, doktor başına düşen nüfus sayısında iyileşme
ne oranda? Ambulansların çağrıya uyma zamanı
nereye kadar indi? Öyle ya, madem şehirlerimizde
koruyucu sağlık hizmetleri hayal, hiç olmazsa tedavi hizmetlerine yüklenelim. Ancak şehirlerimizin
hastalıklı hali ağırlaşmaya devam ettikçe ne kadar
hastane açarsak açalım ne kadar doktor görevlendirirsek görevlendirelim, sonuç yine hasta şehrin
hasta ettiği insanlar olacaktır.
“Hasta şehrin hasta ettiği insanlar”; çarpıcı ama
yanlış bir ifade. Doğrusu şu ki, bizim hastalıklı yapımız sebebi ile şehirlerimiz de hastalandı. Şimdi hasta ettiğimiz şehir bizim daha fazla hastalanmamıza
yol açıyor. Yani hasta ettiğimiz şehrin hasta ettiği
insanlardan başka bir şey değiliz.
Sahi ya; sağlıklı şehirden bahsedecektik!
Neyse, “bizde bu kafa, bu hırs, bu açgözlülük ve
bu bana necilik olduktan sonra nasılsa sağlıklı şehirler hayaldir ve bir hayal uğruna daha fazla sayfa
harcamayalım.!” diyesim geliyor ama içim elvermiyor. Çünkü bu şehirler sadece bizim değil aynı zamanda evlatlarımıza bırakacağımız en önemli mirasımızdan biri.
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EDEBiYAT ve ORUÇ
Dr. M. MEHDi EKER*

Edebiyat ve Medeniyet ilişkisi bağlamında Ramazan ayında tutulan oruç, başlı başına ele alınabilecek bir başlık.
Din-medine-medeniyet ilişkisi hayatın bir çok
alanında olduğu gibi, ibadet alanında da eserler oluşturmuştur. İnsanın iç alemi ile baş başa kalarak, özel bir irade sınavı ve eğitimden geçmesini sağlayan zorlu ve özel bir ibadet olan oruç,
Müslümanların çoğunlukta olduğu şehirlerde bir
çok alanda olduğu gibi sanat ve edebiyat alanında
da medine-medeniyet bağlamında ayrı bir birikim
oluşturur.
Bir ramazan ayının daha içinden geçiyoruz. Yazılarımızın daha çok şehir-medeniyet-edebiyat çerçevesinde yazıldığını göz önünde bulundurarak bu
yazıda, Edebiyat ve Oruç ilişkisini ve bu ilişkinin ürettiği edebi zenginliği kısaca ifade etmek istiyorum.
İslam dininin temel şartlarından olan oruç
ibadeti, münferid olarak ifa edilmekle beraber,
Müslümanların yaşadığı şehirlerde Ramazan ayında bütün ahali birlikte tutunca oluşturduğu etki ile
ayrıca bir kültüre ve bir yaşam biçimine dönüşür.
İnsanın birey ve toplum olarak benimsediği yaşam biçiminin “ifadesi” olan bu ibadet sözlü ve yazılı
edebiyatta Ramazan ayında tutulan “orucun” oluşturduğu bu kültüre bîgane kalamaz ve katkı sağlar.
Oruç ve oruç ay olan Ramazan üzerine yazılan şiirler bir yana, bu ay’a mahsus ve bu ayın ismi ile anı1 Diyarbakır Milletvekili
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lan Edebiyat çalışmaları ve ürünleri bulunmaktadır.
Bu ürünlerden biri de “Ramazaniyye”lerdir. 15
yy’dan başlayarak sonraki yüzyıllarda Divan Edebiyatımızda özel bir yer tutan Ramazaniyeler giderek
yaygınlık kazanmıştır.
Ramazan ayı geldiğinde Divan Şairleri padişah
ve vezirlere çoğu kaside şeklinde yazdıkları ramazaniyeleri sunarlar.
Bu kasidelerde Nesib (başlangıç) bölümünden
sonra, kasidenin ithaf edildiği, sunulduğu kişinin
övüldüğü bölüm gelir.
En çok ramazaniye yazan şair Enderunlu Fazıl’dır.
Bosnalı Sabit, Nazîm, Edirneli Kâmi, Nedim, Koca
Ragıp Paşa, Şeyh Galip, Enderunlu Vasıf, Sünbülzade Vehbi önemli ramazaniyye şairleri olarak kaydedilmiştir. (TDV-İslam Ansiklopedisi, Mutafa İsmet
Uzun)
Yine, Süleyman Nahifi’nin “Fazilet-i Savm” (Zuhrül-Âhire) adlı 253 Beyitlik mesnevisi orucun özellikleri, faydaları ve dini hükümlerini konu edinir.
Osmanlı döneminde bu kutlu ay’a ait değerler
şiire yansıtılırdı. Sadece bir ibadet olarak orucun
kendisi değil, iftar ve imsak arasındaki, sofra, sahur,
ibadet, eğlence dahil olmak üzere oruç ibadeti etrafında gerçekleşen toplumsal hayat ve kültürün
bütün unsurları “ramazanniye” şiirlerinin konularını
oluşturmuştur.

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren özel olarak
“Ramazaniye”ler yazılmasa da ramazan ve oruç
ibadetini konu edinen şiirler yazılmıştır. M. Akif Ersoy,
Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Arif Nihat Asya, Necip
Fazıl ve Sezai Karakoç bunlardan bazılarıdır.
Klasik Edebiyatımızdaki Ramazan ayı ile ilgili
olarak; Ramazan’ın “oruç” , ibadet mevsimi olması
hasebiyle, bu ay ile ilgili yazılan şiirler muhteva itibariyle, Dini, tasavvufi ve edebi; şekilleri itibariyle
ise mesnevi, kaside, gazel, ilahi ve mani formunda
yazılmıştır.
İslam’ın temel şartından biri olması sebebiyle
oruç ve ramazan, klasik dönem şairlerinin bir çoğunun ilgisini çekmiş ve bu alanda şiirlerin yazılmasına
sebep olmuştur. Öyle ki Padişah şairler de bu alanda şiirler yazmışlardır.
1590-1617 yılları arasında kısacık bir ömür yaşamış (27 Yıl) ancak hem bıraktığı mimari eserlerle
(Sultan Ahmed Cami), hem de başlattığı yeni idari ve siyasi uygulamalarla, saltanatta kardeş katli
yerine, “ekber ve erşed kuralını” getirerek uygulamış, ama aynı zamanda Bahtî mahlasıyla şiirler de
yazmış 1.Ahmed’de oruç ve Ramazanla ilgili önemli
eserlere imza atmıştır:

“On bir aydır gideli biz de çekerdik hicran,
Merhaba etti yine bize şehr-i ramazan”
diyerek, on bir ay çekilen hasretin, oruç ayı ile
bittiğini, ramazanın merhaba dediğini ifade etmiştir.
Ramazan ayının ilk on beş gününde kılınan teravih namazının ertesindeki “tesbihat”ta “merhaba
ey şehri ramazan” son on beş gündeki “tesbihatta”
ise “elveda” denilmektedir.
Şair Bahtî (Sultan 1. Ahmet) Ramazan ayına yazdığı Gazel’in şu beyitlerinde “merhaba” demektedir:

15 nci yüzyılda yaşayan mutasavvıf ve şair
Eşrefoğlu Rûmi bu vedayı şu şiirle dile getirir.
Elveda ey mâh-ı tâbân elveda
Elveda ey mihr-i Yezdan elveda
Elveda ey afitab-ı şer’i din
Elveda ey mah-i tâbân elveda
İsmail Hakkı Bursevi (1653-1715) ramazanı sevinç
ve şükür ile karşıladığını şu mısralarla ifade etmiştir:
Sâye saldı ehl-i îmân üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
Doğdu ol nûr ehl-i irfân üstüne
Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazân
Ziya Paşaya göre Divan Edebiyatının (Şiirinin) en
önemli isimlerinden olan Zâti (1471-1546) oruç ve ramazan ile ilgili:
“Gönderdi Hûda çün bize mihman Ramazan,
Hoş tutmağa niyyet edelim biz dahi”
beytini yazarak, Allah tarafından bize çok kıymetli misafir olarak gönderilen “ramazan”ı ikram ile
hoş tutmamız gerektiğini söyler.
Ramazanın en önemli özelliklerinden birisi de
Kuran-ı Kerimin bu ayda nazil olmaya başlaması ve
Leyle-i Kadir’in (Kadir Gecesi) bu ay içinde bulunmasıdır. Ramazan ayı ve oruç ile ilgili yazılan şiirlerde bu husus da işlenmiştir. Bağdat ve Mekke kadılığı dahil önemli görevlerde de bulunan Şâir Kâmi
(1649-1724);
“Bilelim kadrini savm’un gece kâim olalım,
Olmaya göz göre kadri gözümüzden pinhân”
beytini yazarak, içinde kadir gecesini barındırması sebebiyle, ramazan gecelerinde uyanık olmak
(Kıyamda olmak) gerektiğini o geceyi kaçırmamak
icab ettiğini söyler.
Enderunlu Vasıf (1736-1824)

Merhabâ merhabâ meh-i Ramazân
Merhabâ halka rahmet-i Rahmân
Merhabâ verdi âleme ziynet
Merhabâ ey müzeyyen-i devrân
Gülşen-i mahfel içre methin okur
Merhabâ deyü cümle hoş elhân
Rahmet oldu Muhammed ümmetine
Merhabâ ey refîk-i ehl-i cihân
Edeli Bahtî vasfını tesbih
Eyleyüpdür ana ‘atâ Sübhan
gelişiyle sevinç yaratıp nasıl merhaba dedirttiyse, gidişiyle de hüzün ve hasret habercisi olmuştur.

Yazdığı beyitlerle ramazanın gelişine, rahmet
bolluğu sebebiyle şükrederek sevinir;
“Sad şükür gelen mâh-ı şerifi ramazandır,
Hakk’ın niâm-u rahmeti mebzulî cihandır”
öte yandan, şeytanın bu rahmet ayında hapsedildiğini, zahitlerin ibadet amaçlı olarak rahat bir
şekilde itikafa girebildiğini söyler:
“Çileye vesvesesiz girdi kapandı zâhid,
Haps olur, ta ramazan âhir olunca, şeytan”.
Ramazan ayında şehrin camileri mahyalar-

37

la süslenir, camiler ibadet merkezi olma yolunda,
görsel ziyafet alanı olur. En çok ramazaniyye yazan
şairler arasında yer alan, aynı zamanda Naat-gû
(Naat yazarı) şairler arasında da anılan Nazîm Yahya (1647-1726) Ramazan ayında nurdan sütunlara
benzeyen minarelerin seher vaktine kadar parladığını ifade eder:

“Bir sütûn-ı nurdur kim minâre tâ seher,
Şûle-i kandil-i berk-efşan ile râhşân”.
Esas adı Süleyman Ne’şet olan ve Divan Şairlerinin hocası olarak da bilinan 18 nci yüzyıl şairlerinden
Hoca Neşet (1735-1807) “ehli şikem” olarak tarif
ettiği midesine düşkün insanlara gönderme yaptığı
şu beyti yazar:
“Gündüz çıkarır zevkini rindân ramazanın,
İftar sefasın dahi ehl-i şikem eyler”.
Benzer temayı Valilik ve Sadrazamlık da yapan
Divan Şairi Koca Ragıp Paşa da (1698-1763) başka
bir beyitte dile getirir.
“Tecelli neş’esin ehli şikem idrâk kâbil mi?
Behişt andıkça zâhid eklü şürbün lezzetin söyler”.
Daha bir çok Divan Şairinin zenginleştirdiği “oruç
yada ramazan edebiyatı” on dokuzuncu yüz yıldan
sonra farklı bir mecraya girer, “ramazaniyyeler” yerini, bazı şairlerin “münferiden” yazdığı şiirlere bırakır.
Ramazanın edebiyattaki yeri azalırken, “Ramazan Eğlenceleri” adı ile bu ay da farklı bir eğlence
kültürü ve anlayışta, geleneksel ibadetlerin yanında
boy vermeye başlar.
Necip Fazıl Kısakürek bu duruma içerler ve şu
beyti yazar:
“Karagöz seyri değil, gözyaşı dökme ayı,
Bilinmezi bilirler, bilseler ağlamayı”.
Bağlamından çıkarıldığına inandığı bu ayın gerçek anlamına vurgu yapar.
Yine Necip Fazıl, divan edebiyatındaki “oruç bereketi”ni ve bu ayın “kavuşmaya” olan fırsatını şu
beyitle dile getirir.
“Ramazan mübarek ay, müminlerin balayı,
Hatırla der suyu bal, kaybedilmiş sılayı”.
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M. Akif Ersoy, Ramazan ayının rahmet ve bereketine olan inançla ön önemli sorunların çözünü
için bu ay hürmetine dua etmekte, bu ayın bereketinden yardım istemektedir:
“Ya Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hâil ne ise,
Ya Rab, şu asırlarca süren tefrikadan,
Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se,
Madem ki verdin bize rûh-ı nevin,
Ya Rab, daha bir reha-i teyid insin”
Arif Nihat Asya, orucun kapsayıcılığını adeta bütün tabiatta hissettiğini orucunu “karla” açtığını şiire döküyor:
“Ey karlı köyüm, beyaz köyüm hûr yayla,
Bir gün ki oruçluydu yamaç, dam, tarlaYoldaydım uzakta okunurken ezanın,
Bir dağ tepesinde iftar ettim karla.”
Faruk Nafiz Çamlıbel “bütün ömrün ramazan olmasını” diliyor, bir ümid çağrısı olmasını istiyor orucun:
“Alnımız secde de bulsun bizi her lâhza ezan,
Ve hazin ömrümüzün her günü olsun ramazan,
Zikrimiz arş’ı geçip fecre kadar yükselsin,
Maveralardan ümid ettiğimiz ses gelsin.”
“Ömrümün en mesud anı, iki hamal arasında
kıldığım Bayram Namazıdır” diyerek “Süleymaniye
de Bayram Sabahı” şiirini yazan Yahya Kemal Beyatlı, bir medeniyete duyduğu hüzünlü özlem ile ses
verdiği şiirinde, bir ramazan gününün iftar öncesini
kendi üslubuyla anlatmaktadır:
İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,
Kaç def’a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları
Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;
Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün.
Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,
Bir nurlu neş’e kapladı kerpiçten evleri.
Yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!
Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz.

Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı
Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.
Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime;
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
‘Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;
Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür.’

Vücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibi
Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan
Ten ruhun avuçlarının içinde
Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker
İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer
Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

Son olarak “Biz oruç tutuyoruz oruç da bizi tutmalı, oruç da acıkır” diyen İslam Medeniyet tasavvurunun merhum Şairi Sezai Karakoç, modern imge
şiirinin çağdaş ürpertisiyle ama orucu bir diriliş
muştusu olarak, bir armağan olarak anlatmaktadır:

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı
Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri
Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır
Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden
Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı
Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Oruç ve İnsan

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl
Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına
(Sezai Karakoç)
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Medyada Sermaye Yoğunlaşması

1

Sermaye Yoğunlaşmasını Hazırlayan Gelişmeler
Medyanın demokratik işlevleri medya politikaları ile ilgili iki temel değeri üretmiştir: Toplumsal sorumluluk ve kamu hizmeti. Bu açıdan medya
politikaları üretilirken bu iki temel değer belirleyici
olmuştur. Ancak radyo ve TV’nin iletişim sistemlerine girişine kadar ki dönemde medyanın en önemli
ögesi olma vasfını koruyan gazeteler, müstakil ticari
işletme olma özelliğine sahip kuruluşlardır. Radyo ve
TV yayıncılığına yol açan teknolojik gelişmeler kitle haberleşme araçları içinde önce radyo sonrada
TV’nin belirgin üstünlüğüne yol açtı. Bu yeni durum
kitle haberleşme araçlarının mülkiyet sistemi açısından kamu mülkiyeti sistemini karşımıza çıkardı.
Kamu mülkiyetinin meşruiyet temelini ise toplumsal sorumluluk ve kamu hizmeti kavramları ile açıklamak mümkündü. Özellikle II. Dünya savaşından
sonraki dönem tüm dünyada radyo ve TV yayıncılığında kamu hizmeti anlayışının hakim olduğu, radyo ve TV mülkiyetlerinin devlet tekelinde yer aldığı
dönem olmuştur.
Bu dönem medyanın demokratik işlevlerini siyasal iktidarların partizan tutumları nedeniyle yerine
getiremediği tartışmalarına sahne olmuştur. Her ülkede farklılık gösteren kamu politikaları genel olarak medyayı siyasal iktidarların etkisine açık kıldığı
için demokratik teori açısından temel sorun siyasal
iktidarların müdahale ve etkisine karşı medyayı ko1 Sinop Milletvekili
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rumak ve özerkliğini güvence altına almaktı. Her ne
kadar yayın kurumları idari ve mali özerkliklere sahip
olsalar da zaman zaman hükümetlerin tasarrufları
sonucu bu özerkliklerini yitirme tehlikesi ile karşılaşmış ve siyasal etkiye açık bir görüntü sergilemişlerdir.
Ancak 1980’lı yıllara gelindiğinde kitle iletişim
sistemlerinde köklü değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Bu değişmelerin sonucunu Raşit Kaya “Basından Medyaya Dönüşüm” olarak niteliyor. Medya
sistemlerinde meydana gelen gelişmeler medyayı
sermaye yoğunlaşmasına, büyük şirketlerin mülkiyetine, çok uluslu medya yapılarının oluşmasına,
büyük şirket egemenliklerine açmış ve 80’den sonraki dönemde medyanın mülkiyet yapısında olduğu
gibi yönetim, finansman, fonksiyon ve üretim yapılarında da meydana gelen değişmeler sonucu sınırları hesaplanamayacak kadar büyümüş bir yeni
endüstri olmuştur. (Timisi-Nalçaoğlu,2005:67-68)
Sınırları ulusal sınırları aşan TV yayıncılığından, dergi
yayıncılığına film ve müzik endüstrisine kadar birçok
alanda faaliyet gösteren dev medya şirketlerinin
varlığı karşımıza demokrasi açısından yeni sorunlar
çıkarmıştır.
Bu yeni durumu doğuran etmenler nelerdir? İki
temel etmenden söz etmek mümkündür. Birincisi yaşanan teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin
iletişim olanaklarında doğurduğu niceliksel boyuttur. İkinci temel etmen ise 1980’dan sonra başta
Amerika olmak üzere Avrupa’da da uygulanmaya
başlayan neoliberal ideoloji ve onun bir gereği olarak üretilen, devletin küçültülmesine dönük ekono-

mik politikalardır. Yani biri teknolojik diğeri ideolojik
bu iki yeni gelişme medya sistemleri üzerinde köklü
değişimlere yol açmıştır. Özellikle 80 sonrasının bu
yeni ekonomik ve siyasal anlayışı özelleştirme ve
deregülasyon uygulamalarıyla medya üzerindeki
kamusal tekellerin, medyanın demokratik rolünün
güvencesi olarak üretilmiş bir dizi kamusal önlem ve
müdahalelerin kaldırılmasına yol açmıştır. Bu politik
yaklaşımların sonucu olarak uluslararası girişimciler
için medya mülkiyeti imkanı doğmuş değişen hukuksal düzen ile birlikte medya sektöründe mülkiyet
ve sermaye kompozisyonu da tümüyle değişmiştir.
(Kaya,2009:114-115)
Aslında bu gelişmelerin öncesinde kamu hizmeti
yayın kurumları dört ana başlık altında toplanabilecek nedenlerden dolayı tartışılır durumdaydı.
1. Kamu yayın kurumlarının finansmanı meselesi.
Bu anlamda özerk yapılarına rağmen bu kurumların finansman yapılarının hükümet politikalarından
etkilenmesi hükümetlere bağımlı hale gelmelerine
neden olmuştur. Ayrıca gelirlerinin azalması giderlerin ve maliyet yapılarının artışı da kurumların varlığını tehdit eder bir unsura dönüşmüştür.
2. Kamu hizmeti anlayışının temel handikaplarından biri de medyanın kamu gözcüsü olarak hükümetleri denetleme rolüne karşılık hükümetlerce
denetlenen kurumlar olmasıdır. Bu durum yansızlık,
objektiflik, çok seslilik, özgür ve bağımsız yayıncılık
kamu yararının üstünlüğü gibi bir dizi konuda politize olmuş bürokrasilerin elinde bu yayın kurumlarının
amaçlanan özerkliğe sahip olamayacağı endişesini üretmiştir.
3. Kamu hizmeti kurumlarının meşruiyet temelini
olumsuz etkileyen bir diğer gelişme de iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yeni gelişmeler sonucu
yayın için kullanılan radyo frekanslarının teknik sınırlılığının ortadan kalkması oldu. Yeni teknolojiler yeni
iletişim olanakları yaratmaktaydı.
4. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni iletişim araçları izleyicinin beklenti ve alışkanlıklarını
değiştirmiş ve izleyicilere yeni seçenekler sunmuştur.
(Çaplı,2001:35)
Kamu hizmeti yayıncılık anlayışı bu eleştirel tutumlar ve yeni gelişmelerle zaten tartışmalı bir ortam üretmişti. Bu tartışmaların üzerine yaşanan
teknolojik gelişmeler ekonomik ve siyasal yaklaşımlarda yaşanan neoliberal dönüşümler kamu tekellerinin kırılması ve yayıncılık alanının özel sektöre
açılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu süreci sermaye lehi-

ne sonuçlandıran politik uygulamalar ise deregülasyon ve özelleştirme uygulamaları olmuştur.
Neoliberal politikaların baskınlığı devletin ekonomik etkinliklerinin sınırlandırılması, devletin küçültülmesi, kamu tekellerinin kaldırılması, kamu kurumlarının özelleştirilmesi, sermayenin serbestliği
vb bir dizi ekonomi politik uygulamaya yol açmış ve
Avrupa’daki sağ partiler tarafından belirgin bir şekilde yayıncılık alanındaki tekellerin de kaldırılması
savunulmuştur.
Sağ partilerin açtığı bu siyasal zemin üzerinde
yeni pazar alanlarından yararlanmak isteyen başta yazılı basın grupları olmak üzere çeşitli sermaye
grupları da kamu tekellerinin kaldırılmasını savunmuşlardır. Özellikle yazılı basın grupları ellerindeki
medya gücünü yeni yatırım ve pazar alanı olarak
gördükleri kamu kurumlarının özelleştirilmesini sağlamak için kullanmışlardır.
Öte yandan medyanın gelişimine paralel bir
gelişim çizgisine sahip reklam sektörü de kamu
tekellerinin kaldırılmasını savunan ısrarlı gruplar
içinde olmuştur. Reklamcılar kamu kurumlarının
reklam süreleri, reklam içerikleri ve reklam kotaları
ile ilgili uygulamaları nedeniyle kamu tekelinden
rahatsızdılar. Kamu tekelinin kalkması ile birlikte
reklam sektörü için yeni olanakların doğacağı
ve sektörün yeni bir biçim alacağı beklentisi
reklamcıların deregülasyon ve özelleştirme politikalarının ısrarlı savuncuları olmasına neden olmuştur. (Gürgen, 1996: 422)
Tüm bunların yanında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun da kamu tekellerinin kaldırılması konusunda
doğrudan etkili olduğunu söylemek gerekir. AET’ye
göre yayıncılık önemli bir ekonomik alan olarak
para karşılığı yapılmalıydı ve Avrupa Topluluğu’nu
oluşturan anlaşmanın kapsamında yeralan hizmet
türlerinden biri olarak yer alıyordu. (Çaplı, 2001:42)
Yaşanan tüm bu ekonomik, siyasal ve teknolojik
gelişmelerin sonucunda yayıncılık üzerindeki kamu
tekellerinin kaldırılması deregülasyon ve özelleştirme politikaları ile sektörün özel yatırımcılara açılması sadece mülkiyet yapılarında bir değişime yol
açmamış aynı zamanda, sektörün yapısı, genel
görünümü ve yatırılan sermayenin niteliğini kökten
değiştirmiştir. (Kaya, 2009:138)
Sonuç olarak kamu tekelleri kalkmış özel tekeller oluşturulmuştur. Medyaya hakim olan sermayenin yapısı, hacmi ve hırsı kamu tekelleri döneminde
tartışılan demokratik kaygıların yanında daha bü-
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yük kaygıları tartışılır hale getirmiştir. Kamu tekelleri
kalkmıştır. Ancak medya demokrasi tartışmalarının
ana konuları daha da çeşitlenip büyüyerek yeni sorunlar üretmiştir.
Medya Tekelleri
Temel iddia serbest rekabet ve kar güdüsünün
özgürlükleri sağlayacağı savı idi. Bu sav üzerine kurulan deregülasyon ve özelleştirme politikalarının
sonucu büyük sermayenin medya sektörüne yönelmesi oldu. 80’li yıllardan itibaren ve özellikle de 90’lı
yıllarda büyük şirketler medya sektörüne yöneldi.
Satın almalar veya evlilikler yoluyla medya sektörünün mülkiyet yapısı değişirken bir yandan da sektöre hakim olan şirket sayısı her geçen gün azalıyordu. Ortaya yeni medya tekelleri çıkıyordu. (İrvan,
2009:84)
Medya tekeli isimli kitabın yazarı Bagdakian
sektörde yaşanan tekelleşmeye dönük tespitini şu
sözlerle yapıyor:
“Piyasayı denetimleri altında tutan firma sayısı
1984 yılında elli iken 1987 yılında yirmi altıya, 1990’da
yirmiüçe, 1993’te yirminin altına ve sonunda 1996 yılında ona düşmüştür.”(Kaya,2009:143)
Yaşanan bu yeni tekelleşme durumu karşımıza oldukça düşündürücü sonuçlar çıkartmaktadır.
Avustralyada, 1989 yılında, en çok satan otuz derginin tirajının yüzde 84’ünü iki kişi (Parker ve Murdoch) denetliyordu; 1988 yılında Murdoch, metropollerde yayımlanan günlük gazetelerin tirajının
yüzde 63’ünü, Pazar gazetelerinin yüzde 59’unu ve
banliyölerdeki yerel gazetelerin yüzde 55’ini denetlemekteydi ve üç kişi (Lowy, Bond ve Skase) 1989
yılında ticari televizyon pazarının hemen hemen
tümüne egemendi. İngiltere’de, her medya sektöründeki en büyük beş şirket, 1980’li yılların ortalarında, ulusal gazete satışlarının yüzde 93’ünü, video
kaset kiralamalarının yüzde 66’sını, kaset, plak ve
CD satışlarının yüzde 59’unu, yerel akşam gazetelerinin yüzde 53’ünü, ITV aktarıcı istasyonlarının yüzde
45’ini ve kitap satışlarının yüzde 40’ını denetlemekteydi. ABD’de, üç şirket televizyon pazarının üçte
ikisini denetlemektedir; üç yayımcı ulusal haber
dergisi pazarına egemendir ve yerel basının büyük
çoğunluğu zincirleme tekellerle denetlenmektedir.
(İrvan, 1997:206)
Bu gelişmeler medya sektöründe benzeri görülmemiş yoğunlaşmalar üretmiştir. En yaygını Mur-
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doch’un News Corporation isimli şirketidir. Bu şirket
doğuda Budapeşte’den batıda Boston’a, kuzeyde
Londra’dan güneyde Queensland’a kadar uzanan
bir gazete imparatorluğunu, Triangle ve Harper Collins’i içine alan bir dergi ve kitap imparatorluğunu
ve ABD’de Fox TV ile Twentieth Century Fox’u ve Avrupa’da British Sky Broadcasting tarafından aktarılan beş uydu kanalını da içeren bir televizyon ve film
imparatorluğunu denetlemektedir.
Bu durum kaygı vericidir. Her şey değişmiştir. Kar
maksimizayonu üzerine kurulu bu medya sahipliği
meydanın içeriği başta olmak üzere, her şeyini değiştirmiştir. Tekeller daha ürkütücü bir boyut kazanmıştır. Hegomonyaya dönük endişeler artık ulusal
sınırları aşarak küresel bir nitelik kazanmıştır. Önceleri
medyanın siyasal iktidarların hegemonyalarını
üretmesine yardımcı olduğu iddia edilirken bu yeni
durumda bizatihi medyanın kendisi küresel bir hegomonya üretir olmuştur.
ABD’li akademisyen Bakdekion Medya Tekeli isimli kitabının 2004 yılındaki basımında bu kaygı
verici durumu şu sözlerle ifade etmektedir:
“Sektörde egemen olan bu medya şirketleri bugün sadece bir kitle iletişim aracı (işletimi) alanında
mutlak bir hakimiyet kurmak gibi bir kaygı taşımaktadırlar. Stratejileri gazetelerden film stüdyolarına
kadar uzanan bir çerçevede tüm kitle iletişimi araçları işletiminde büyük/önemli (major) bir pay sahibi
olmak üzerine kurulmuştur. Böyle bir konum, bu beş
kuruluşun her birisine ve bu şirketlerin liderlerine tarihin tanık olduğu tüm despotların ya da diktatörlerin sahip olabildiğinden daha fazla bir iletişim gücü
sağlamaktadır.” (Kaya, 2009:145)
Türkiye’de Değişen Medya Düzeni
Türk medya sektöründe 80’li yıllara kadar tekelleşme ya da ticarileşme olgusuyla karşılaşmak pek
mümkün değildir. Radyo ve TV yayıncılığı devlet tekelindedir. Kapitalizmin ekonomik kuralları piyasayı
bütünüyle kuşatmış değildir. Medya sektörü başka
sektörlerle karşılaştırıldığında yatırım maliyetlerine
oranla karlılığı düşük bir sektördür. Yazılı basında
özel teşebbüs mülkiyeti olmasına rağmen gazeteci
kökenli ailelerin sahipliği söz konusudur. Buna rağmen medya patronlarının medya dışı gelirlerinin
olmadığını söylemek mümkün değildir. Ancak bu
dönemin medya patronları medya dışı sermayeyle
medya sektörüne girmiş değil, medya sektöründen
kazandıkları ile medya dışı ticari işlere yönelmişler-

dir. Mustafa Sönmez’in deyimiyle bu dönemi “medyanın holdingleşmesi” olarak tanımlayabiliriz. (Sönmez,1996:77) Haberleşme, ulaşım, baskı teknolojileri
gibi traj artırıcı gelişmeler ve ekonomik büyümeye
bağlı olarak reklam pastalarının büyümesi medya sektörünün karlılık oranlarını olumlu etkilemiş ve
medya patronlarının medya dışı ticari işler için sermaye oluşturmalarına yol açmıştır.
Dönemin dört büyük gazetesi, dört büyük gazeteci kökenli aile şirketine aittir. Hürriyet Simavilerin, Milliyet Karacanların, Cumhuriyet Nadilerin
Tercüman’da Ilıcaklarındır. Bab-ıali’ye bu dört aile
egemendir. Bu ailelerin aynı zamanda birer dergi
grubu da bulunmaktadır. Simaviler medya sektörünün dışında tavukçuluk ve başka ticari işlerle de
uğraşarak holdingleşmişlerdir. Bu dört ana gazete
tek parti döneminden itibaren ana yapıları, çizgileri ve okuyucu kitleleri itibariyle ciddi değişikliklere
uğramadan 80’li yıllara kadar gelmişlerdir. (Tuncel,
1994:34)
80’den sonraki dönem ise medya dışı sermayenin medyaya yöneldiği ve medyanın mülkiyet
yapısının değişerek ticari medya anlayışının yani
holdinglerin medyasının oluştuğu dönem olmuştur.
Bu dönem, medyanın mülkiyet yapısında meydana
gelen değişimin medya değerlerini de altüst ettiği ve medya siyaset ilişkileri ve demokratik süreçler açısından yeni durumların oluştuğu gelişmelere
sahne olmuştur. Medyanın mülkiyet yapısındaki değişme Aydın Doğan’ın Milliyet’i satın almasıyla başlamış ve müteahhitlikten önemli sermaye birikimi
oluşturan Kozanoğlu – Çavuşoğlu grubunun Güneş
gazetesini kurmasıyla devam etmiştir. Daha sonra
Güneş gazetesi yine bir müteahhit olan Mehmet Ali
Yılmaz’a geçmiş ve arkasından M. Ali Yılmaz gazetesini Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir’e devretmiştir. Asil Nadir birçok basın kuruluşunu satın alarak medyada
tekelleşme tartışmalarını hızlandırmıştır. Bu sürecin
beklide en önemli gelişmesi ise İzmir’de bölgesel
gazetecilik yaparken İstanbul’a gelerek magazin
ağırlıklı Sabah gazetesini çıkaran Bilgin ailesi olmuştur. Tüm bu medya dışı sermayenin medya alanına girişi ve satın almalar Türk medyasının mülkiyet
yapısını bütünüyle değiştirmiştir. (Sönmez,1996:70)
Sonuçta Bab-ı âli’nin dördüncü gücüne yeni
ortaklar çıkmış ve gücün ağırlıklı bölümü bu
ortakların eline geçmiştir.
Türk medya sektöründe yaşanan bu süreç 90’lı
yıllarda TV ve Radyo yayıncılığı üzerindeki devlet tekelini kaldıran fiili durumla başka bir boyut kazan-

mıştır. Özellikle özel TV yayıncılığının büyük sermaye ve yatırım gücü gerektiriyor oluşu zaten gazete
satın almaları ile medya sektörüne yönelmiş medya
dışı sermayenin nihai hakimiyetine yol açmıştır. Bu
dönem gazeteden dergiye, TV’den radyoya hemen
tüm yayıncılık alanında birkaç sermaye grubunun tekelleşme işaretleri verdiği dönem olmuştur.
Artık Türk medyası batılı ülkelerde olduğu gibi asıl
birikimini medya dışı etkinliklerden oluşturmuş ve
hala gelirlerinin önemli kısmını medya dışı etkinliklerin oluşturduğu sermaye gruplarının hakimiyetine
girmiştir. Bu hakimiyetin bir ayağını bankacılık, bir
ayağını holding diğer ayağını ise medya oluşturmaktadır. (Demir,2007:197) Özel TV’lerle beraber
pekişen sermaye hakimiyeti tekelleşmeye dönük bir
dizi adımı da atmaktan çekinmemiştir. Tekelleşme
tartışmalarını güçlendiren ve kaygılara yol açan iki
gelişme ise iki büyük medya grubunun oluşturduğu
reklam ve dağıtım şirketidir. Doğan ve Bilgin grupları birleşerek dağıtım şirketlerini (BBD – Yay – Sat)
Bir-yayı kuruyorlar ve medya dağıtımını tekellerine
alıyorlardı. Bu durum medya için oldukça kaygı verici ve tehlikeli bir gelişme olarak görüldü. Bu girişimle, sektöre yeni girişler engellenebilecek ya da bu iki
grubun yönlendirme, baskı ve tehdidine sektör açık
hale gelecekti. İkinci önemli gelişme ise reklam pastasından en büyük payı almaya dönük olarak Mepaş’ın kurulması oldu. (Sönmez,1996:82) Bu iki büyük
medya grubunun medyanın can damarı olarak
görülebilecek dağıtım kanalı ve reklam pastası üzerinde oluşturdukları tekelle Türk medya sektörü de
tekelleşmenin doğuracağı sorunları tartışır olmuştur. Artık Bab-ı âli yerine ikitelli vardır. İkitellinin gösterişli binaları medya sektörünün geldiği noktayı en
iyi ifade eden göstergelerdendir. Bu dev binalarda
TV, radyo istasyonları, birkaç gazete, birkaç dergi ve
gösterişli yönetim ofisleri ile sermaye medyayı nasıl
dönüştürdüğünü açıklamaktadır adeta.
1980’li yıllardan başlayarak 2000’lere kadar büyük sermayenin medyaya olan ilgisi hiç azalmamıştır. Hatta bu ilgi iktidar ya da siyasetçilerle de
ittifaklar kurarak medya sermaye ve iktidar denklemini üretmiştir. Korkmaz Yiğit’in medyaya girişi,
Güneş Taner’in Korkmaz Yiğit’le ilişkileri, Asil Nadir’in,
Özal’la yakınlığı 1990’lı yıllarda ki sermaye – medya
ve iktidar denklemini ortaya koymaktadır. Başından
beri ifade etmeye çalıştığımız medyanın kamuoyu
ile ilişkisi ve demokratik işlevleri göz önüne getirilirse bu aşkı anlamak zor olmayacaktır. Savaş iktidar
savaşıdır. Hegemonyanın kurulması ve sürdürülmesi
savaşı. Medya ise bu savaşın kadife silahıdır.
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Sermayenin medyaya olan ilgisini Hakan Tuncel
açık bir şekilde sıralamış:
1. Medyanın dördüncü kuvvet olduğu paradigması
2. Siyasal çevrelerde itibar ve hükümetlere baskı
3. Toplumsal denetim
4. Diğer sektörlerdeki mali risklerin azaltılarak
güvencelerin oluşturulması
5. Kredi alımlarında ve devlet ihalelerinde nüfuz
oluşturma
6. Reklam harcamaları yapmak yerine gazete
TV çıkarmak
7. Pazarlama
8. Para ticareti (Finans sektörü için gereken güveni medya sahipliği ile sağlayarak gözde sektör
bankacılığa yönelme, (Tuncel,1994:37)
Bu temel nedenlerle medyaya yönelen medya dışı sermaye 1980-2000 arası Türk
medya sektöründe de tekelleşme tartışmalarını
doğurmuştur. Bu sürecin sonuçlarını tanımlamak
için üretilen “Kartel Medyası” deyimi açıklayıcıdır.
80’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’de yaşanan gelişmeler
hatırlanacak olursa medyanın mülkiyet yapısında
meydana gelen bu değişmenin, yani medyadaki
sermaye temerküzünün sonuçları kaygıların haklı
olduğunu teyit edecektir. T.C.’nin bir hükümeti medya – sermaye – mafya – hükümet arasındaki kirli
ilişkilerin deşifre olması nedeniyle düşmüştür. Medya patronları başbakanları pijamaları ile karşılamış
1990’larda gazete yöneticileri editoryal etkinlik yerine patronlarının iş takipçileri olmuştur.
Sermaye Temerküzü Ve Medya
Kamu Çıkarı mı, Şirket Çıkarı mı?
Medyada oluşan sermaye temerküzünün doğurduğu tartışmanın alanlarından birini medyanın
demokratik işlevlerinden olan kamu yararını üstün
tutma rolünün tehdit ediliyor oluşu oluşturmuştur.
Medya dışı sermayeyi medyaya yönelten etmenlerden birisi medyanın sahip olduğu gücü kullanıp
siyasal iktidarlar üzerinde baskı oluşturarak kamu
ihale ve teşviklerinden yararlanma isteği ve medya
dışı ticari etkinliklerin güvenceye alınıp büyütülmesi
idi. Medyada sermaye temerküzü, mülkiyet sahiplerini potansiyel olarak gücünü kötüye kullanma
imkanını hatırlatmaktadır. Medya sahipleri sahip
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oldukları medya gücü ile hem kendi ticari stratejilerini gerçekleştirme zeminini üretip hem de etkinlik
yürüttükleri pazarlara dönük denetim araçlarına
sahip olmaktadırlar. (İrvan, 1997:78)
1990’lı yıllarda medya sahiplerinin kamu ihaleleri ve teşvik gibi konularda, hükümet ve bürokrasi
üzerinde baskılar oluşturmak suretiyle şirket çıkarları için medya gücünü kullandıklarının sayısız örneğini bulmak mümkündür. Bu açıdan bakıldığında
medyanın kamu çıkarını üstün tutma rolünün yerini
patronlarının çıkarını üstün tutma rolüne bıraktığı
söylenebilir. Burada editoryal bağımsızlık gibi kavramlar tartışılıyor olsa da pratik olarak medyaya
hakim olan sermayenin gazetecilik kökenli medya
yöneticilerini de bu çıkar çarkının içine soktuğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Medya patronlarının çıkarları gazete manşetlerine “ülke çıkarı”, “kamu menfaati”, “milli menfaat”, gibi kavramlarla kamufle
edilerek taşınabilmektedir. Türk medyasında bunun
birçok örneğini bulmak mümkündür. En çarpıcılarından biri Uzan grubunun özelleştirme kanalıyla
satın aldığı ÇEAŞ’la ilgili SPK’nin sözleşmeye aykırılık nedeniyle açtığı davalar üzerine SPK başkanı ve
dönemin başbakanı Çiller ve ailesini hedef alan yayınlarıdır. (Demir,2007:206)
Öte yandan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Ertuğrul Özkök’le, Devlet Bakanı
Güneş Taner arasında geçen bir görüşmenin
tutanaklarında Özkök’ün dönemin başbakanı ile
ilgili her türlü haberi yaptıkları halde talep ettikleri
teşviki alamamış olmalarından ötürü yakınmaları
yer almaktadır.
Bu ve bunlara benzer örnekler 1980-2000 arası medyanın patronlar çıkarına konumlandığını ve
bütün değerler sisteminin tersyüz olduğunu gösteren çarpıcı örneklerdir. Medya kamu çıkarının mı,
şirket çıkarının mı savunusunu yapmaktadır. Şirket
çıkarlarının boyutu seçimlerin manipüle edilmesinden yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin etki
altına alınmasına kadar bir dizi süreci içermekte
midir?
Siyaset Üzerinde Baskı
Medya “Kamu Gözcüsü” olarak hükümetler üzerinde kamu yararına denetim işlevini yerine getirmek
gibi demokratik bir role sahip olması gerekirken, siyaset üzerinde medya patronlarının çıkarları adına
bir baskı aracına dönüşmüştür. Büyük sermaye için
medyayı cazip kılan nedenlerden biri de medyanın

elindeki güçle siyaset ve siyasetçiler üzerinde etki
oluşturmak olduğunu vurgulamıştık. Kamu ihaleleri, özelleştirmeler, teşvikler, yasal düzenlemelerle
devlet medya dışı sektörler için oldukça geniş bir
pazardır. 1990‘larda bu pazarın medya eliyle aynı
medya grubunun medya dışı şirketlerine katılması,
medyanın önemli bir işlevi haline gelmiştir.
1980’lerden önce medyanın demokratik işlevlerinin güvencesini tesis etmek adına, iktidarların
medya üzerindeki denetim ve etki gücünü kısıtlamayı tartışıyorduk. 1990’larda ise medya daha
geniş bir iktidar odağının etki ve kontrolü ile yeni
bir egemenlik aracı haline dönüştü. 1980-2000 yılları arasında medya-sermaye-siyaset ilişkisi medyanın kavuştuğu erişim gücünün ona hakim olan
sermayenin denetimsiz olması halinde kaygı verici
demokratik sorunlara yol açacağını birçok örnek
olayla ortaya koymuştur. Medya üzerinde devlet
tekellerinin kalktığında ve medyanın özel teşebbüsün elinde olduğunda daha özgür, bağımsız, yansız
ve şeffaf olacağı iddiaları 1990’larda yaşanan ilişkiler ışığında görüleceği gibi beklenildiği gibi sonuçlanmamıştır. Ancak medya bu değerler ekseninde
bir gelişme seyri izlememiştir.
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BELEDiYELER ve SAĞLIK

ENDERUN KURUMSAL DANIŞMANLIK
Ülkemizde en önemli yerel yönetim kuruluşu
olan belediyeler, insanı ve şehri ilgilendiren çok
geniş alanda yetki ve sorumluluğa sahiptir. Elbette
ki bu sorumlulukları içinde sağlık konusu da
bulunmaktadır.
Belediyelerin sağlıkla ilgili göre ve sorumluluklarına bakmadan önce “sağlık” kavramının neleri
içerdiğine bakmamız gerekmektedir. Çünkü sağlık
denildiğinde genellikle insan sağlığı ve insan sağlığı
denildiğinde de hastalıklarla teşhis ve tedavi hizmetleri akla gelmektedir. Oysa sağlık kavramı çok
daha geniş anlam içermektedir. 1961 tarih ve 224
sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un 2. Maddesinde sağlık ve sağlık hizmetleri tanımı şu şekilde verilmektedir:
Sağlık: Sağlık, yalnız hastalık ve malüliyetin yokluğu olmayıp bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan
tam bir iyilik halidir.
Sağlık hizmetleri: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış
olanların işe alıştırılması (Rehabilitasyon) için yapılan tıbbi faaliyetler sağlık hizmetidir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, “bireyin sadece hasta veya sakat olmaması değil fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali”, Türk Dil Kurumu da “esenlik,
sıhhat, afiyet” olarak tanımlamaktadır.
İnsanın ruh ve beden sağlığının korunması, sıhhat, afiyet ve esenlik içinde yaşaması sağlığın kapsamında olduğuna göre aslında belediyelerin gö-
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rev ve yetkilerinin hangilerinin sağlıkla ilgili olmadığı
söylenebilir?
İmar planı gibi çok uzak görülen bir görev bile
doğrudan sağlığı ilgilendirmektedir. Eğer bir şehrin
planlamasında bırakınız yeterli sağlık tesis alanlarının planlanmasını, o şehrin planlarında rekreasyon
alanlarının, ulaşım akslarının yetersizliği de doğrudan insanın sıhhat ve esenliğini ilgilendirmektedir.
Kaçak ve kontrolsüz yapılaşma yani imar faaliyetlerinin yetersizliğinin sonucu olarak insanlar her
an hayati tehlike altında ikamet etmemekte midir?
Ya da belediye ilgili birimlerince Pazar, esnaf denetimleri olmasa, insanların sağlıklı gıdaya ulaşmasında önemli bir risk bulunmayacak mıdır?
Sağlıklı içme suyu temininden atık suların toplanmasına, toprağı, havayı, suyu kirleten unsurlarla mücadeleden gürültü kirliliğine kadar her alan
doğrudan insan sağlığını ilgilendirmektedir.
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 20
maddesinde belediyelerin görevleri olarak şunlar
zikredilmektedir:
-İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su
celbi
-Lağım ve mecralar tesisatı.
-Mezbaha inşaatı.
-Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.
-Her nevi muzahrafatın teb’it ve imhası.
-Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.
-Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi
-Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren
amilleri izale.

-Sari hastalıklarla mücadale işlerine muavenet
-Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane
küşadı.
-İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı.
-Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve
tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi
tesis ve idaresi.
-Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.
1219 sayılı Tababet ve Şubatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanun, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği
Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2872
sayılı Çevre Kanunu ile diğer ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerde belediyelere sağlıkla ilgili görevler
verilmiştir.

Ülkemizde sağlık sisteminin gelişmesi ve
yaygınlaşması ile birlikte belediyelerin bu alandaki
görevleri daha çok halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetler yani bireysel ya da toplum olarak
hastalıkların ortaya çıkmasını ya da ağırlaşmasını
engelleyici önlemler olarak ele alınmaktadır. İçme
suyunun ve yiyeceklerin denetlenmesi, ana-çocuk
sağlığı, atıkların denetimi, hayvan hastalıklarının
denetimi, hava, toprak ve su kirliliği gibi hastalık
riski taşıyan çevre şartlarının kontrolü, gayrı sıhhi
müessese denetimi, gıda denetimi ibi faaliyetler
koruyucu sağlık hizmetleri olarak önem arz etmektedir. Ancak elbette bunlarla sınırlı değildir. Kötü
alışkanlıklara karşı mücadele, toplumsal bilinci artırılması, insanların spor ve eksersiz yapma imkanlarının geliştirilesi gibi hizmetler de koruyucu sağlık
hizmetleri kapsamındadır.

Kamuoyunda çok bilinmez ama Numune Hastanelerinin kurulması, belediyelere kuracakları hastaneler için numune olması amacını taşımaktaydı.
Savaştan çıkmış ülkede ciddi sağlık tesis yetersizliği
ardı ve yerelde de sağlık tesisleri kurulması amaçlandığından, 1924 yılında, 2. Abdülhamid döneminde tesis edilen Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas
Gureba Hastaneleri yeniden revize edilerek Numune Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.
1936’da Haydarpaşa Numune Hastanesi açılmıştır. Daha sonraki yıllarda tamamlanan Trabzon ve
Adana Numune Hastaneleri ile Numune Hastanesi
sayısı 7’ ye çıkmıştır. Yerel yönetimler bu hastaneleri iyi örnek yani numune olarak alacak ve ona göre
hastane yapacaklardı.

Günümüz insanının sağlığını tehdit eden en
önemli hususlardan birisi de “hareketsizlik”tir. Belediyeler spor ve eksersiz alanları, tesisleri oluşturarak
bu alanda önemli bir misyonu yerine getirmektedir.
Ayrıca yaşlı bakımı, evde bakım, hasta nakli gibi çok
farklı alanlarda da hizmetler sunulmaktadır.,

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14 maddesi
(1. fıkranın b bendi) yerel yönetimlere sağlık tesisi
kurma yetkisi vermektedir. Buna göre “belediyeler,
mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, sağlıkla
ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.”
5393 sayılı Belediye Kanunu 14. Ve 15. Maddelerinde belirtilen görev ve imtiyazların çok büyük
bölümü doğrudan ya da dolaylı olarak sağlığı ilgilendirmektedir. Aynı Kanunun 38. Maddesinin m fıkrasında da “-belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve
mutluluğu için gereken önlemleri almak” belediye
başkanlarının görevleri arasında sayılmaktadır.
Belediyelerimizin sağlık hizmetleri kapsamında
kimi poliklinik hizmetleri vermekte oldukları görülmektedir. Ancak 1990’lı yıllara kadar önem verilen
bu hizmetler, Aile Hekimliği Uygulamasının yürürlüğe
girmesiyle beraber azalmış, hatta bir çok belediyede
sadece personel sağlığı hizmeti ile sınırlı olmuştur.

Bazı belediyelerimiz, Sağlıklı Kentler Birliği” üyesi olarak, bu alanda iddialı çalışmalar içerisindedir.
2021 yılı itibarı ile ülkemizde Sağlıklı Kentler Birliği”nin
105 üyesi bulunmaktadır. Bu birlik küresel düzeyde
başlatılan “Sağlıklı Şehirler Hareketi kapsamında
kurulmuştur. “Sağlıklı Şehirler Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen
faktörlere çözüm üretmek amacıyla 1988 yılında
başlatılan bir projedir. Sağlıklı Şehirler Ağı günümüzde 5 bölgede 1400 şehrin/belediyenin içinde
bulunduğu güçlü bir ağa dönüştü. Avrupa Bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin/belediyenin içinde
bulunduğu ağı ülkemiz adına Sağlıklı Kentler Birliği
temsil etmektedir.1
Günümüzde toplumun büyük bir kısmının spora
ayıracak vakti yok ya da imkânı bulunmamakta.
Şehirleşmeyle birlikte ticaret alanlarının genişleyip şehrin büyük bölümüne yayılması sonucu, spor
alanlarının kurulması belediyeler için daha önemli bir görev haline geldi. Artık belediyeler yeni spor
alanları oluşturmak ve toplumu spor yapmaya teşvik etmek için daha fazla yatırım yapıyor. Toplum
sağlığı açısından gayet gerekli olan bu hizmetler,
yerel yönetimler tarafından da öncelikli olarak değerlendiriliyor.
1 https:/
/www.skb.gov.tr/birlik-hakkinda/birlik-hakkinda/
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Özellikle büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilen acil yardım ve ambulans hizmetleri,
rehabilitasyon merkezleri ve yaşlı bakımevleri sağlık
hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Öte
yandan bazı belediyeler sosyal güvencesi olmayan
kişilere yönelik sağlık hizmetlerinin yanı sıra, evde
bakım hizmetleri ve kadınlara yönelik sağlık taramaları da yürütmektedir. Tüm bu hizmetler bir bütün olarak ele alındığında belediyelerin hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetlerinde yerel
düzeyde kilit bir rol oynadığı görülmektedir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından belediyeler için hazırlanmış SAĞLIĞI GELİŞTİREN BELEDİYE (SAGEB)2 Rehberi bulunmaktadır. Toplumda fiziksel aktivitenin artırılması ve
desteklenmesi hususunda belediyelere, yapacakları çalışmalarda yardımcı olması amacı ile geliştirilen
bu rehber fiziksel inaktivite riskine karşı belediyelerce alınabilecek çalışmaları içermektedir. Bilindiği
gibi fiziksel inaktivite, Amerikan Spor Hekimliği Kolejine (ACSM) göre; haftada 150 dakikadan daha az
süreli fiziksel aktiviteye katılım olarak tanımlanmaktadır ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün raporlarına
göre fiziksel inaktivite dünya genelinde ölümlere
sebep olan dördüncü risk faktörüdür.
Söz konusu rehber sağlıklı şehir için aktif şehir
anlayışına göre hazırlanmış ve aktif şehirle ilgili şu
tanım yapılmıştır:
“Sağlıklı şehir, belirli bir sağlık durumuna ulaşmış
şehir değildir. Daha ziyade sağlık bilincine sahip ve
onu iyileştirmek için çabalayan bir şehirdir. Gerekli
olan şey, sağlık için bir taahhüt ve bunu başarmak
için bir süreç ve yapıdır. Sağlıklı, aktif bir şehir, sürekli
olarak yapılandırılmış ve sosyal bir çevrede fırsatlar
yaratan ve geliştiren, tüm vatandaşlarının günlük
yaşamlarında fiziksel olarak aktif olmalarını sağlamak için kaynakları genişleten şehirdir.”3
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tivite, aktif yaşam ve spor için yapacakları çalışmalara yardımcı olmanın yanı sıra sürdürmekte oldukları çalışmaların ölçülebilir olmasının sağlanması
amacı ile hazırlanmıştır.”4
Rehber çalışmalarla ilgili yol haritasını ortaya
koymakta, planlama, uygulama ve değerlendirme
ilkelerini belirlemektedir.
Planlama kapsamında şehrin sağlık profilinin
çıkarılmasını ve buna göre faaliyetlerin planlanmasını içermektedir. İçerik olarak demografik yapı,
sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik durum, çevre, kültür-sanat-spor, ulaşım başlıkları altında çok sayıda
alt başlık bulunmakta ve yapılan çalışmalar da 41
gösterge üzerinden değerlendirilmektedir.
Şehir ve Sağlık ile Sağlık ve Belediye denildiğinde
üzerinde durulması gereken çok fazla kon u olmakla
birlikte özellikle son dönemlerde iklim değişikliğinin
nasıl bir tehdit olduğu ortaya çıktığından İklim
Değişikliği ile Mücadele ve İklim Değişikliği Uyum
çalışmalarının önemi daha da anlaşılır olmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adına “İklim Değişikliği” ibaresinin gelmesi ve bu konuda Genel Müdürlük kurulmasından Bakanlıkça belediyelerde
İklim Değişikliği müdürlüklerinin kurulmasının zorunlu hale gelmesi tam da bu önemin farkındalığının
göstergesidir.
Önceleri birkaç belediyece başlatılan Sera Gazı
Envanteri çıkarılması, sera gazuı salınımlarının hesaplanması, İklim Değişikliği ile Mücadele Eylem
Planlarının, İklim Değişikliği Uyum Planlarının ve
“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Planlarının
bir çok belediyenin gündemine gelmesi de sağlık
çalışmaları kapsamında önemli bir gelişmedir.
Değerlendirme

Rehberin hazırlanma amacı şu şekilde açıklanmaktadır: “Ülke genelinde, yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak toplumun hareketli hayat konusunda
teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturulması ve bu
konuda yapılan ve yapılacak olan iyi uygulamaların desteklenmesi ile toplum sağlığının geliştirilmesi,
Sağlık Bakanlığı çalışmalarının ana eksenlerindendir. Bu doküman, yerel yönetimlere, sağlıklı çevreler
oluşturmak konusunda yol göstermek ve fiziksel ak-

Belediyelerimiz şehrin ve şehirlinin emanet edildiği kurumlardır. Emanetim kapsamı ise çok geniştir.
Bugün yaşayanların huzurlu, sağlıklı, esenlik içinde
hayatlarını sürdürebilmeleri ve gelecek kuşaklara
da bu nitelikte şehirlerin miras bırakılması için insan
sağlığından hayvan ve bitki sağlığına, havanın, suyun, toprağın korunmasından insanların sağlıklı binalarda ve sağlıklı alanlarda yaşamasına kadar çok
geniş alanda görev ve sorumluluklar bu emanetin
kapsamındadır.

2 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-haberler/sagligi-gelistiren-belediye-sageb-uygulama-rehberi-yayimlanmistir.html
3 a.g.r.

4 a.g.r.

Ali HOCA’NIN OSMANLI TOKADI
AHMET SORGUN*

Bin dokuz yüz yetmişli yılların ikinci yarısında,
ru’yeti hilal/hilalin görülmesi mevzu çok tartışıldı.
Hatta 1978 Eylül’ünde İstanbul’da, İslam Konferansı
Teşkilatına bağlı olarak Ru’yeti Hilal Konferansı toplandı. Amaç İslam ülkelerinin aynı gün oruca başlamaları, aynı gün bayram yapmaları idi. Değişik İslam
ülkelerinde üç güne kadar çıkan farklı zamanlarda
Ramazan orucuna başlanıyor, buna bağlı olarak
da bayram farklı farklı zamanlarda kutlanıyordu.
Bütün bu tartışmalar: “Hilali görün oruç tutun, hilali
görün bayram edin.” Hadisi Şerifine dayanıyordu.
1

Takvim mi esas alınacaktı, yoksa çıplak gözle
görülen hilal mi? Yıllarca çatılardan, önünde ufka
engel bulunmayan yüksek tepelerden hilal gözlemi
yaptık. Birkaç defa da, oruca bir gün erken başlayıp, bayramı erken yaptık. Hatta bir keresinde Meram Pamukçu’da, diğer seferinde ise Saraçoğlu Aslım’da bir gün önce bayram namazı kıldık. Bayram
namazlarını Musa Gün ve Ali Küçük Hocaların kıldırdığını, traktör römorku üzerinde bayram hutbesi
okuduklarını hatırlıyorum.
Genellikle haberler kulaktan kulağa yayılır, daha
çok Suud, Mısır ve Avrupa kaynaklı olurdu. Duyma
haberlere çok itibar etmez, yabancı radyoları bizzat kendim takip ederdim. Kulaktan kulağa haberlerin çoğu zaman asılsız olduğunu görüyordum. Bir
defasında takvime uymanın isabetsiz olduğuna
bizzat gözlerimle şahit oldum.
Çok eskilerden, hilalin Meram/Yatağan civa1 Konya Milletvekili

rından gözlendiğini, orada hilal gözleme havuzları
bulunduğunu merhum İsmail Kaya Hoca anlatırdı.
Erken oruca başlama, erken bayram yapma
tartışmalarının çok hararetli olduğu günlerdeydi.
Karaman Caddesi, Ayna civarındaki un dükkanımızın önünde oturuyorduk. Bir Ramazan günüydü.
Tarih hocam Ali Gümrah bisikletiyle, evine giderken
bize uğradı. Biz de Osmanlı döneminde İslam coğrafyasında ruyeti hilal konusunun nasıl halledildiğini sorduk. Hoca konuyu tarihi olarak anlatmaya
başlamadan; o civarda oturan, çok da samimiyetimiz olmayan Demirelciliği ile maruf bir amca da
sohbete dahil oldu. Ali Hoca; İslam coğrafyasının
çok geniş olduğunu, hilalin farklı günlerde görülmesinin normal olduğunu, Osmanlı döneminde de
farklı günlerde oruca başlanıp, farklı günlerde bayram yapıldığını, bu konunun çok büyütülmemesi
gerektiğini, Müslümanlar arasında bir fitne sebebi
olmaması icap ettiğini, o tatlı, samimi ve yumuşak
üslubuyla anlatıyordu ki, bizim Demirelci: “Dinin de
anasını yaptınız...” demesin mi. Adam sözünü bitirir
bitirmez Ali Hoca, adamın suratına bir Osmanlı tokadı yapıştırdı ki olsa o kadar. O yumuşak huylu, tatlı
dilli Ali Hoca, konu dine hakaret olunca adeta bir
aslan kesiliverdi. Adam neye uğradığını şaşırdı. Biz
de şaşırdık. Ali Hoca haklıydı.
Adam: “Ben sana sordururum, gösteririm…” diye
söylenip yürümeye başladı.
Ali Hoca ise: “Sözünü geri al, gel sen de benim
yüzüme vur.” diyerek adama doğru dönüp bekledi.
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Hoca bu sözünü birkaç kez tekrarladı. Ama adam
söylene söylene yoluna devam etti. Ali Hoca’yı yolundan alıkoyup, bu olaya sebep olduğum için çok
üzüldüm, hocadan özür diledim. Ama nafile.
Olan oldu bir kere.

KAZANIN KAZASI
CHP deyince milletin aklına yokluk, kıtlık, kuyruk
gelmesi boşuna değil. Tek parti dönemlerinin yokluk
ve kıtlıklarını, yasaklarını babalarımızdan dinledik.
Sonrasını ise bizzat bizim nesil ayne’l-yakin yaşadı.
1980 öncesi, yine bir Ecevit Hükümeti zamanıydı. Piyasada çay, sigara, tüp gaz ve petrol sıkıntısı vardı.
Bir paket sigaraya veya 100 gramlık bir paket çaya
tam bir gün amelelik yapanlar oluyordu. Akaryakıt
ise hak getire.
İstanbul’dan Konya’ya giderken Bolu Dağında
otobüsümüzün yakıtının bittiğini, 8-10 saat
beklediğimizi bugün gibi hatırlıyorum. Yaşıtlarımızın
her birinin hafızasında o günlere dair onlarca örnek
vardır.
İşte böyle günlerden birindeydi. Hem yurtta,
hem de okulda kaloriferler yanmıyordu. Pazartesi
mi, perşembe mi tam hatırlayamıyorum. Nafile bir
oruç tutuyordum. O dönem okulumuzda “tek” “çift”
numara uygulaması vardı. Biz tek’ler öğleden sonra
okula gidiyorduk. Hazırlandım, yurdun mescidinde
öğle namazını eda edip çıkacaktım. Ama beni
bir titreme tuttu, sanki sıtma tutmuş gibi dişlerim
birbirine vuruyordu. Namazı zar zor eda ettim. Çıkışta
titrediğimi gören M. Ali Hardal: “Niye titriyorsun?
Ne bu hal?”, diye sordu. Ben de: “Üşüyorum ondan
titriyorum.”, cevabını verdim. “Git bir şeyler giy”, dedi.
“Ne giyeyim, her şeyi çifter çifter giydim.” “Şu anda
üstümde tam on kat yiyecek var.” dedim. Aç mısın?
dedi. Evet açım dedim. Git karnını doyur dedi. Ben
de oruç olduğumu söylemedim ve gidip kantinde bir
güzel karnımı doyurdum. Bizim nafile oruç gitti. Kaza
etmem gerekiyordu gününe gün. Nafileyi kendimize
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vacip hale getirmiştik. Ama havalar biraz ısınmadan
asla kaza orucunu tutmaya hiç niyetim yoktu.
Bahar geldi, havalar güzelleşti. Artık borcun
kazasını yapabilirdin. Okul çıkışında Hüsnü (Tuna),
Mustafa’ya (Akın) takıldı; bize hiç tatlı ısmarlamıyorsun diye. O da işi ciddiye aldı, haydi gidelim, dedi.
Ben oruç olduğumu hiç söylemedim. Söylersem onlar da vazgeçer, onlara mani olmayayım düşüncesiyle. Beyazıt’tan yöneldik Laleli’ye. O zamanlar Laleli’de meşhur iki tatlıcı vardı: Seyidoğlu, Habeşoğlu.
İkindinin dar vaktiydi. Akşama yarım saat veya kırk
dakika kadar bir zaman vardı. Garson sipariş almaya geldi. Onlar siparişi verdiler. Ben almayacağım,
dedim. Sebebini sordular. Tatlıyı ne kadar sevdiğimi
biliyorlar. Ben de oruç olduğumu söylemek zorunda kaldım. Sen yemezsen biz de yemeden kalkarız,
dediler. Bir taraftan son saatine geldiğim orucu düşündüm. Bir taraftan arkadaşların yemesine mani
olmayı düşündüm. Tabi benim de canım o saatte
tatlıyı nasıl çektiğini söylemeye gerek bile yok.
Eh olan oldu. Bizim oruç yine bozuldu. Bozulmasına bozuldu da ben şimdi iki oruç mu tutacağım,
yoksa bir oruç mu?
Hafta sonları Fatih Caminin kütüphanesinde
Mehmet Savaş Hoca’nın fıkıh derslerine gidiyoruz Fethi’yle. El-Hidaye okutuyor. Dersin bitiminde,
katılanların fıkhi sorularını cevaplandırıyor. Ben de
bizim bozulan oruçların nasıl kaza edileceğini soracağım: “Bir kimse nafile oruç tutarken bozsa, onu
kaza ederken de bozsa, iki gün mü yoksa bir gün mü
oruç tutacak?” deyince, hoca gülmeye başladı. O
bir kimsenin ben olduğumu hemen anladı. Bir gün
oruç tutacak, dedi.
Nihayetinde üçüncü defada, bir gün oruç tutarak kazanın kazasını ifa edebildim.
Ha bu bana ders olsun!

TUZLA BELEDiYESi SAĞLIK HiZMETLERi

TUZLA BELEDiYESi
Tuzla Belediyesi bilgi (informasyon) ve iletişim
(komünikasyon) sistemlerinde altyapısını en ileri
seviyelere taşımış bir belediye olarak, uzun zaman
önce Acil Buton Uygulaması ile Akıllı Sağlık Uygulamasını kısmen hayata geçirmiştik. Tam anlamıyla
akıllı şehir uygulamaları olmasa da vatandaş odaklı
hizmet anlayışımızın bir gereği olarak sağlık alanında birçok projeye imza attık. Öte yandan Sağlık
Bakanlığımızın ürettiği hizmetlerin halkımıza daha
iyi ulaştırılabilmesi için bir takım çalışmalar içinde
olduk. Halkımızın, Sağlık Bakanlığımızın hizmetlerine
en hızlı ve en güvenli şekilde ulaşması için çalışmalarımızı titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
Tuzla Devlet Hastanesi’ne ek bina yapılmasını
sağladık. Yeni hastanenin yapımı sırasında gerekli
olan tüm desteği (planlama, mülkiyet ve ihale aşaması vs) verdik. Ayrıca binanın tamamlanmasından
yerleşimine kadar her türlü katkıyı sunduk.
Acil 112 istasyonlarının konumu ve ilçenin her
noktasından ulaşılabilir olması için gerekli olan tüm
düzenlemeleri yaptık. İlçenin her noktasından ulaşma süresini, en kısa zamanın altına indirmek için 6
istasyon inşa ederek bu alandaki hedefimize ulaştık.
ASM’lerdeki standartların artırılması ve niteliksiz
ASM olmaması için gerekli olan tüm çalışmaları icra
ettik ve bu sahadaki hedefimize ulaştık.
Toplum sağlığı hizmetlerinde en üst noktada işbirliği ile bireysel sağlık dışında toplum sağlığı
hizmetlerinde bakanlıkla ortak çalışmalar yaptık.
Ayrıca gerekli tüm araç ve gereçlerin temini

sağladık. Bölgemize ağız ve diş sağlığı merkezi kurulması için bakanlıkla işbirliği girdik; standartlara
uygun bina ve donanım teminini gerçekleştirdik.
Bölgemizde 4-5, Türkiye’de ilk defa aile hekimliği
hizmetiyle özel ASM yapımını, Marmara Üniversitesi
ile birlikte gerçekleştirdik.
Bütün bunların dışında bazı önemli hizmetlerimizi şöyle sıralayabiliriz:

EVDE SAĞLIK HİZMETİ
Tuzla Belediyesi olarak sağlık hizmetlerinde Türkiye’de örnek olmuş birçok yeni projeye imza attık.
Bunların en bilineni «Evde Sağlıkta Tuzla Modeli»dir.
Kamu-Kamu İşbirliği (Tuzla Belediyesi-Tuzla Devlet
Hastanesi) sisteminde hastaların tedavileri, ilaç raporları, pansumanları yerinde yapılmaktadır. Projenin başladığı 2012 yılında aylık ziyaret sayısı 80-120
arasındayken bu yeni modelde ev hastası ziyaret
sayısı aylık 1200’lere kadar çıkmıştır. 10 yılda ziyaret
edilen hasta sayısı 98.00 dolaylarındadır.
Takdir edileceği üzere ağır KOAH, alzheimer,
kanser, böbrek yetmezliği, SVO (Serebro Vaskuler)
vb. gibi sorunları olan hastaların hastaneye transferleri, hastanede işlemlerinin yapılması, ilaç ve bez
raporlarının çıkartılması, hasta ve yakınları için çok
büyük bir zorluktu.
Tuzla Belediyesi olarak tüm bu işlemleri hastaların evlerinde yapmaktayız. Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine giderek hafta sonları ve bayramlarda da
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kesintisiz hizmete devam etmekteyiz. 2021’de 9648
kişiye mükerrer ”Evde Sağlık Hizmeti” verilmiştir.
Bunların içinde Covidli hastaların sayısı azımsanamayacak ölçüdedir.

YAŞLILAR MERKEZİ
Toplamda 9 dönüm alan içinde kurulu olan Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, 65 yaş üstü ağır kronik
rahatsızlığı bulunmayan büyüklerimize hizmet vermektedir. 1200 kayıtlı yaşlımız merkezimizden hizmet
almaktadır. Günlük randevular ile evlerinden servisle alınan büyüklerimiz, gün içindeki faaliyetlerinden
sonra tekrar evlerine bırakılmaktadırlar. Merkezimizde sosyologlar, psikologlar, geriatri teknikerleri,
ilahiyatçılar, grup terapsitleri, uğraş terapistleri ve
gönüllülük ruhuyla çalışan yardımcı personelimizin
görev yapmaktadır. Bunların yanı sıra büyüklerimize, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğreticileri
kanalıyla okuma-yazma ve Kur’an-ı Kerim kursları,
kuaför ve podoloji (el, ayak, tırnak bakımı) hizmeti
verilmektedir. Öte yandan zaman zaman şehir içi
ve şehirlerarası günlük geziler düzenliyor, büyüklerimizin hayatına renk katıyoruz. Genç ve yaşlı buluşmaları ile Tuzla’daki başta ilk-orta- lise ve dengi
okullardan olmak üzere üniversitelerden ve hatta
anaokulu öğrencilerinden gelen ziyaretçilerle büyüklerimizi buluşturup kaynaştırıyoruz.
Profesyonel ekiplerimizle tıbbi, psikolojik veya
sosyal desteğe ihtiyaç duyan büyüklerimize hizmet
sunuyoruz. Özellikle “değerlisiniz, üretiyorsunuz, bizlerin hafızalarısınız” gibi söylemlerle onları motive
ediyor, değerli olduklarını hissettiriyoruz.
Merkezimiz bahçesinde ziraat mühendisi ve ekibinin tarım uygulamalarıyla ürettiği ürünleri büyüklerimizle paylaşıyor; kendilerine ayrılan hobi bahçelerinde kendi çabalarıyla ürün elde etmelerine
fırsat veriyoruz. Bu onların mutlu olmalarına vesile
olduğu gibi hayata daha sıkı tutunmalarına da kapı
açıyor.
Güne hareketle başlayan (spor ve egzersiz) büyüklerimiz gün içinde uğraş terapileri, zihinsel ve
fiziksel oyun aktiviteleri, okuma ve dinleme saatleri, hobi bahçesinde geçirdikleri verimli bir günün
sonunda mutlulukla merkezimizden ayrılıyorlar. Bu
süreçte pek çok büyüğümüz hayata bakışındaki
pozitif gelişmeyle gereksiz depresyon ilaçlarından
kurtulmuşlardır.
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Merkezimizde büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz
uğraş terapileri, zihin oyunları, bilgi yarışmaları ve
el sanatları ile özellikle Alzheimer’a karşı eğlence ile
karışık önlemler almaktayız.
Merkezimizi birçok il ve ilçe belediyesinden
yöneticiler ziyaret etmekte ve uygulamada model
almaktadırlar.

AMBULANS HİZMETİ
Evden hastaneye, hastaneden eve yatağa bağımlı hareket kısıtlılığı yaşayan randevulu
hastalarımızın nakillerini 3 ambulansımız ile
7/24 esasına göre gerçekleştirmekteyiz. 2021
yılında, pandemi şartlarında 2404 hasta nakli
gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte birçok ilçede görülen
Covidli hasta nakil sıkıntıları Sağlık İşleri Müdürlüğü
ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ortak çalışmaları neticesinde sorunsuz gerçekleştirilmiştir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ
Altı uzman psikoloğumuzla 2021 yılında 4096
seans görüşme yapılmıştır. Psikologlarımızın aile,
ergen, çift ve cinsel terapideki uzmanlıkları birçok merkez ile yarışır seviyededir. Psikologlarımız
833 danışana hizmet vermiş ayrıca kurum içi ve
kurum dışı onlarca eğitici seminer düzenlemiştir.
Seanslarda adli, idari, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığını ilgilendiren (Kadına Şiddet, Çocuğa
Şiddet, Cinsel İstismar, Ensest İlişki) konulara rastlanılması durumunda derhal harekete geçilerek ilgili
mercilerle müdahale sağlanmaktadır.
Evde Sağlık, Ambulans ve Dezenfeksiyon gibi
hizmetler pandemi sürecinde de aksatılmamıştır.
Bu hizmetler esnasında ihtiyaç sahiplerine yerinden
hizmet verilmiş; psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik hizmet ise online terapi şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Sağlık Müdürlüğümüz belediyemizin kurumsal
kimliği ile beraber ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşlarıyla çalışmaktadır. Hatay Kırıkhan
merkezli HAYAD (Hatay Yardımlaşma Derneği) ile
birlikte 10 yıldır binlerce mülteciye Kırıkhan’da geçici göçmen sağlığı merkeziyle yüzbinlerce birinci
basamak sağlık hizmeti verilmektedir. 20’ye yakın
doktor ve hemşirenin çalıştığı merkez daha sonra
Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

Kırıkhan’da hali hazırda 20’nin üstünde yetim
evi, yaralı evleri, dul evleri, lojistik yardım dağıtım
merkezi, gıda bankacılığı, aşevi ve psikolojik destek birimleriyle binlerce mültecinin yaşam şartları
kolaylaştırılmaktadır. Böylece kamu üstündeki yük
hafifletilmekte, uyumla ilgili problemler azaltılmakta, mülteci fobi aleyhinde çalışmalarla toplumsal
huzura katkı sunulmaktadır.

günlük 3000 kişilik iftarlarla mülteci kardeşlerimizin

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde (Afrin ve Cinderes) 5. yılına giren yardım faaliyetleri kapsamındaysa Muhammediye kampına bir tıp merkezi kazandırılmış olup işletmesi Yeryüzü Doktorları tarafından
yapılmaktadır. Afrin ve Cinderes merkezde yapılan
iki ayrı tıp merkezi de Dünya Doktorları tarafından
işletilmektedir.

nalarda yaşayan binlerce insana temiz içme suyu

Kış döneminde günlük 1000-1500 kişilik sıcak
çorba-ekmek çıkarılmaktadır. Ramazan Ayı’nda ise

hayatları kolaylaştırılmaktadır. Ortalama her Ramazan Ayı’nda 90.000-100.000 kişiye iftar paketleri ulaştırılmakta; 10’dan fazla ülkeden uluslararası
yardım dernekleri ile çalışılmaktadır.
Yine Kızılay Tuzla Şubesi ile Belediyemizin katkılarıyla temin edilen Temiz Su Tankı ile metruk bisağlanmaktadır. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın küçük bir modeli olan Dr. Şadi Yazıcı Hayır
Mağazası Afrin Cinderes’te yerel meclisten gelen
özellikle dul ve yetimlerin okul ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bölgedeki tüm faaliyetler AFAD,
valilik ve devletin diğer kurumlarıyla bilgi paylaşımı
içinde ve kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.
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KENT YAŞAMINDA GÜRÜLTÜ KiRLiLiĞi:
ETKiLERi ve GÜRÜLTÜ KiRLiLiĞi iLE MÜCADELE
Dr. KEMALKAYA*

1

ÖZET

Gürültü kirliliği dünya kentlerinin en yoğun
biçimde ilgilendiği alanlardan biridir. Buna rağmen,
kentlerimizdeki kirleticilerinin yoğunluğu her yıl on
binlerce erken ölüme ve gürültü kirliliğine dayalı
hastalıklara yol açıyor. Aynı zamanda zararlı gürültü
kirliliği seviyeleri gittikçe artıyor.
Kent yönetimleri bir yandan daha sağlıklı çevre
ve gürültü kirliliği ile mücadele amacıyla alternatif ulaşım sistemlerini teşvik ederken öte yandan gürültüyü azaltmak amacıyla önemli adımlar
atıyorlar. Dolayısıyla kent planlamasının önemi
daha da önemli bir unsur olarak gündeme geliyor.
Ancak gürültü kirliliği gibi çevresel tehditler için yerel
yönetimler tek başlarına hareket etmeleri yetersiz
kalmaktadır. Bu nedenle yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde ulaşım, sanayi, nakliye, gibi temel konularda topluca mücadele kaçınılmaz oluyor.
Kentsel alanlarda gürültü kirliliği ve kaynaklarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın amacı,
özellikle kentlerde oluşan gürültü kirliliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, gürültü kirliliği kaynaklı zararları azaltmak, hatta durdurmak
amacıyla yapılan çalışmaları araştırmak ve yapılabilecek faaliyet ve projeler konusunda değerlendirmelerde bulunmaktır. Öte yandan gürültü kirliliğinin
oluşturduğu zararların bilinmesini sağlayarak, ülkelerin, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve bireylerin
üzerlerine düşen sorumlulukları hatırlatmaktır.
1 Pendik Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, kkaya14@gmail.com, https:/
/
orcid.org/0000-0002- 8741-7516
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Anahtar Kelimeler: Çevre, gürültü, gürültü kirliliği,
halk sağlığı, kentsel planlama,
SUMMARY
Noise pollution is one of the areas of greatest
concern for cities around the world. However, the
concentration of pollutants in our cities causes
tens of thousands of premature deaths and noise-related illnesses each year. At the same time,
noise pollution is increasing.
The municipalities are taking important steps to
reduce noise, promote alternative transportation
systems for a healthier environment, and combat
noise pollution. Therefore, the importance of city
planning comes to the fore as an even more important factor. However, it is not enough for local
governments to act alone against environmental
threats such as noise pollution. This inevitably leads to collective struggles on basic issues such as
transportation, industry, local, national and international transportation.
The purpose of this study, aimed at investigating urban noise pollution and its sources, is to raise awareness of how to combat noise pollution,
especially in urban areas, to mitigate or prevent
damage from noise pollution, and to carry out activities. Is to evaluate. Executable project. On the
other hand, it aims to remind the national, local
government, private sector and individuals of their
responsibility in ensuring that the harm caused by

noise pollution is known.
Keywords: Environment, noise, noise pollution,
public health, urban planning,
GİRİŞ
Hızlı kentleşmenin kentlerde yarattığı birçok sorun vardır. Öteki bir ifade ile kentlerde yaşayan yerleşik ortamlardaki hızlı değişime bağlı sorunlar aşırı
biçimde yoğunlaşmıştır.2 Örneğin; çevre, güvenli
barınma, içme suyu ve atık su, ulaşım, enerji sistemleri, beslenme, istihdam, eğitim ve sağlık hizmetlerinin görülmesini zorlaştırması. Ayrıca, kentlerde artan nüfus yoğunluğu, hızlı sanayileşme gibi etkenler
kentlerde yoğun çevre sorunları ortaya çıkarmıştır.
Çevredeki ana kirlilik türleri şunlardır: Hava kirliliği, su
kirliliği, kara kirliliği, endüstriyel kirlilik, kanalizasyon
kirliliği, radyasyon kirliliği ve gürültü kirliliği.3 Gürültü kirliliği, dünyadaki kentlerde önemli bir sorundur.
Gürültü, istenmeyen ses olarak tanımlanır. Modern
yaşam tarzları, yeni bir kirlilik biçimine, gürültüye sebep olmuştur.
Çağdaş toplumda, ulaşım, endüstriyel üretim ve
teknoloji gibi günlük faaliyetler nedeniyle gürültü
kalıcı bir unsur haline gelmiştir.4 Kalabalık kentler,
mekanik ulaşım araçları, yeni eğlence ve eğlence
araçları, sürekli gürültüleriyle atmosferi kirletiyor.
Gürültü kuşkusuz yaşamın normal bir olgusudur ve
insanın fiziksel ortamındaki en etkili alarm sistemlerinden biri olarak türetilmiştir. Ancak insan huzurunu
sürekli olarak bozmaktadır.5
Gürültü kelimesi, istenmeyen ses veya hoş olmayan veya beklenmedik ses, yani, yanlış yerde, yanlış zamanda yanlış ses olarak tanımlanabilir. Ciddi
bir çevre sorunu olan gürültü kirliliği farklı şekillerde
gruplandırılmaktadır: Gürültüler doğal ve yapay
olarak ikiye ayrılır. Doğal gürültüler; örneğin, yanardağ patlamaları, şimşek, rüzgâr vb. gürültüler beklenmeyen gürültülerdir.
Yapay gürültüler; insan kaynaklı olarak çevrede
oluşturulan çeşitli gürültülerdir. Örneğin, eğlence
kaynaklı gürültüler, mekanik gürültüler, uçak gürültüsü, yapay patlayıcı gürültüleri, motorlu taşıtların
2 Vijayalakshmi, K.S., 2003. Noise Pollution. Proceedings of the 3 r d
International C o n f e r e n c e o n Environment and Health,
December 15-17 , 2003, C h e n n a i , I n d i a , p p : 597 - 6 0 3 .
3 Oyedepo, O. Sunday. “ Noise Pollution in Urban Areas: The Neglected
Dimensions”, Environmental Research Journal · 6(4): 259-271, 2012. https://www.researchgate.net/publication/269647878, (12.04.2022)
4 https://eartheclipse.com/pollution/causes-of-noise-pollution.html,
(12.04.2022)
5 https://www.embibe.com/exams/environmental-pollution/, (13.04.2022)

gürültüleri ve sanayi vb. kaynaklı gürültülerdir.6 Gürültü kirliliği yaratan öteki kaynaklar arasında; yüksek sesli alarmlar, acil durum sirenleri, meskenlerde
kullanılan ev âletlerinin gürültüleri, fabrika üretim
hatlarındaki makine sesleri, yüksek sesli hoparlörler,
stadyum ortamları dahil edilebilir.7 Gürültü, genelde yüksek düzeyli karmaşık ses toplulukları olarak
da tanımlanmaktadır. Öteki bir ifade ile gürültü,
canlılar üzerinde olumsuz etki yaratan rahatsız
edici ses topluluğu olarak tanımlanabilir.8
Kentsel gürültü kirliliği ve bunun çevre ve insan
sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalara gereksinim duyulması, birçok araştırmacıyı bu soruna yöneltmiş ve gürültünün kentsel alanlarda baskın ve
en yaygın olduğu anlaşılmıştır.
Gürültünün olumsuz etkileri:
Dünya Sağlık Örgütü gürültüyü, önemli bir çevre
kirleticisi, hava ve su kirliliğinden sonra en tehlikeli
kirlilik türü olarak kabul etmektedir.9 Avrupa’da hava
kirliliğinden sonra en büyük ikinci çevresel hastalık
yükü olan gürültü kirliliği nedeniyle her yıl 1,6 milyon
sağlıklı yaşam yılı kaybediliyor. Araştırmalar Avrupa’daki gürültü seviyelerinin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilenlerin çok üzerinde olduğunu
göstermektedir.10
Gürültünün yoğunluğu ondalık veya dB cinsinden ölçülür. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ses seviyelerine göre, maruz kalma
ne kadar tutarlı olursa olsun, 70 dB’nin altındaki
ses seviyeleri canlı organizmalara zarar vermez.
Bir insan kulağının duyabileceği en kabul edilebilir
ses 1dB’dir. 85dB’nin üzerindeki sabit seviyede 8 saatten fazla sese maruz kalmak tehlikeli olabilir. 85
dB seviyesi yoğun bir karayolundaki trafiğinin gürültüsüne kabaca eşdeğerdir. 85 dB’nin üzerindeki
ses seviyelerinde oluşan hasar, ses basıncı(dB) ve
maruz kalma süresi ile ilgilidir. Çevrede yaprakların hışırtısından(20 ila 30 desibel) gök gürültüsüne
(120 desibel) ve bir siren sesine (120 ila 140 desibel)
kadar birçok ses vardır. 85 desibel eşiğini aşan ses
kaynakları arasında elektrikli çim biçme makineleri
(90 desibel), metro trenleri (90 ila 115 desibel) ve
6 Kaypak, Şafak. Assam uluslararası hakemli dergi 13. Uluslararası
kamu yönetimi sempozyumu bildirileri özel sayısı, 2019.
7
https:/
/tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCr%C3%BClt%C3%BC_
kirlili%C4%9Fi#cite_ref-Rosen_3-0, (21.03.2022)
8 Kurra, S. Çevre gürültüsü ve yönetimi. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Cilt I, İstanbul, 2009.
9 WHO, 2005. United Nations Road Safety Collaboration: A Handbook of Partner P r o f i l e s .
10 http:/
/www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/
noise-guidelines-eng.pdf, (13.04.2022)
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yüksek sesli konserler (110 ila 120 desibel) gibi tanıdık
sesler bulunur.11 130 dB’lik ses şiddeti, işitme eşiğinin
üst sınırıdır ve bunun ötesinde kulağa zarar verebilir.
Gürültü Kirliliği insan kulağına zarar verir ve tansiyon
yüksekliğine, kalp rahatsızlıklarına, strese vb. neden
olur.
Bu sağlık sorunları başta çocuklar olmak üzere her yaş grubunu etkileyebilir.12 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, gürültü kirliliğinin oluşturduğu işitme bozukluğu, gürültü kılavuzu belgesinde; İşitme
bozukluğu tipik bir odyometri ile klinik olarak değerlendirildiğinde işitme eşiğinde bir artıştır. İşitme
kaybı, travma, ototoksik ilaçlar, enfeksiyon ve kalıtım
kaynaklı çeşitli öteki nedenlerden de oluşabilir. 70
dB’den daha düşük ses seviyelerine maruz kalmanın, maruz kalma süresinden bağımsız olarak işitme
hasarı oluşturmadığı konusunda genel bir fikir birliği
vardır. Gürültülü havaalanları veya sokakların yakınında yaşayan birçok çocuğun stres, hafıza, dikkat
düzeyi ve okuma becerisinde bozulma gibi başka
sorunlardan muzdarip olduğu görülmüştür.13
Gürültü seviyelerinin öngörülen sınırların üzerinde olduğu göz önüne alındığında, sadece yoğun
basınçtaki ses dalgaları insan kulağına ulaştığında
meydana gelir ve ses titreşimleri nedeniyle vücut
kaslarını bile etkileyebilir.14
Gürültü kirliliği sorununun karmaşıklığı ve
büyüklüğü ile mücadele amacıyla etkili ve iyi planlanmış önlemler gerekmektedir. Gürültünün insan
sağlığı üzerindeki etkileri değişik şekillerde kendini
gösterir. Bu durum insan sağlığı ve davranışını etkileyen yönde olabilir.
Öteki bir ifade ile gürültü olarak adlandırılan her
türlü ses insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak
da etkiler. Rahatsızlık yaratan bu sesler, sinir, saldırganlık, hipertansiyon, stres, kulak çınlaması, duyma
kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç doğurabilir.15 Burada, stres ve hipertansiyon ciddi sağlık
sorunlarına sebep olabilirken, kulak çınlamaları da
unutkanlık ve ruhsal problemlere neden olabilir.16
Gürültü ölçüm birimi desibeldir(dB). Desibel, in11 https:/
/www.nationalgeographic.org/encyclopedia/noise-pollution/, (13.04.2022)
12 https:/
/www.embibe.com/exams/noise-pollution/, (12.04.2022)
13 https:/
/www.nationalgeographic.org/encyclopedia/noise-pollution/, (13.04.2022)
14 https:/
/eartheclipse.com/pollution/causes-of-noise-pollution.
html, (12.04.2022)
15 J.M. Field, Effect of personal and situational variables upon noise
annoyance in residential areas, Journal of the Acoustical Society of
America, 93: 2753-2763, 1993.
16 Karl D. Kryter, The Effects of Noise on Man , Academic Press, 1985.
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san kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek
dereceli ses frekanslarının vurgulandığı bir değerlendirme birimidir.17

Gürültü Kirliliği ile Mücadele:
Kentlerimiz, Covid19 pandemisi nedeniyle karantina zamanları süresince olağandışı bir sessizlik
dönemine tanık oldu, ancak pandeminin etkilerinin
azalmasıyla birlikte gürültü kirliliği yeniden artmakta ve bazı durumlarda kriz öncesi seviyelerden bile
daha kötü durumda olduğu söylenebilir. Yerel Yönetimler, bisiklete binen ve yürüyen insan sayısındaki
artıştan yararlanarak, bu durumun artmasını ve
sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni önlemler alıyorlar,18 ancak ön araştırmalar, bir geri tepme etkisinin kentlerdeki araba hacminde çarpıcı bir artış
görülebileceğini ön görmektedir. Pandemi sonrası
kentlerimiz uzun vadeli değişimi gerçekleştirmek
amacıyla, Yerel Yönetimler, kendi aralarında, Yerel
Yönetim Birlikleri ile ve Merkezi Yönetim ile işbirliğine
ihtiyacı olduğu gerçektir. Bu çalışmalar gürültünün
oluşturacağı zarar, tüm gayretlerin merkezinde olmalıdır.19
Öte yandan “Yeşil Dönüşüm” çalışmaları, trafikle
ilgili gürültü kirliliğinin sağlık üzerindeki ciddi etkilerini öncelikli olarak ele almalıdır. Toplu taşıma, temiz
ve sağlıklı ulaşıma güçlü destek sağlanmalıdır. Bu
destek, alternatif ulaşım modelleri için kent planlamasını iyileştirmek, gürültü ve hava kirliliği problemlerini bir arada önlemek amacıyla gereklidir.
Bu modeller sürdürülebilir kentsel hareketlilik politikalarının uygulanmasını güçlendirmelidir.
Yerel yönetimlerin mümkün olan en kısa sürede
kent planlamasında daha sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım modellerine geçişi başlatmak amacıyla,
kalıcı ve güvenli alternatif ulaşım modellerini geliş17 https:/
/www.tech-worm.com/gurultu-kirliligi-nedir-gurultu-kirliligini-azaltmanin-yollari-nelerdir/, (21.03.2022)
18 By repurposing streets ‘for the people’ creating the largest carfree zones in Europe and expanding city-wide cycling and walking
infrastructure https:/
/www.euractiv.com/section/economy-jobs/
opinion/reclaiming-thefuture-for-cities-after-covid-19/ 37
19
https:/
/www.itf-oecd.org/sites/default/files/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf, (13.04.2022)

tirmesini, başarıya ulaşmasını ve ideal olarak ötesine geçmesini desteklemek amacıyla mevcut hibe
programları daha da genişletilmelidir. Dolayısıyla,
hibe programları kalıcı bisiklet ve yürüyüş altyapısını
desteklemenin yanı sıra kamu araçlarının sıfır emisyonlu, gürültüsüz otobüsler, çöp toplama kamyonları, belediye araçlarından edinilmesi için de genişletilmelidir. Bu temiz araçlar, kentlerdeki gürültü ve
hava kirliliği seviyelerini hızla azaltmaya yardımcı
olacaktır.
Giderek artan sayıda kent, insanlar için daha iyi
yaşam kalitesi için kent merkezlerinin bazı bölümlerini yayalaştırma kararı alıyor. Bu eğilim, ulaşımın
neden olduğu hava ve gürültü kirliliğini azaltmak ve
sessiz alanlar yaratmak için hayati önem taşımaktadır. Ancak bu, öteki kaynaklardan kaynaklanan
gürültü kirliliğinin artması gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin; Restoranlar, kafeler ve
konser salonları gibi trafiğe kapalı alanlarda artan
ekonomik faaliyetler, yüksek düzeyde rahatsızlığa
neden olabilir. Bunun yanında, kentsel alanlarda
hızları 10 km/s azaltmak, gürültü seviyelerini 2-3 dB
azaltabilir.20 Aynı zamanda, gerçek zamanlı tehlikeleri azaltmanın yanı sıra, araç hızını azaltmak, olası
bisikletçilerin hissedebilecekleri algılanan tehdidi
de azaltabilir.21 Bu nedenle, hızın azaltılması, kendi içinde gürültü kirliliğini daha da azaltacak olan
daha sürdürülebilir ulaşım türlerinin alımının artırılması teşvik edilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün
yönergeleri, tüm gürültü kaynaklarından maruz
kalmanın genel olarak azaltılmasının teşvik edilmesi
gerektiği konusunda açıktır.22 Dolayısıyla, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin inşası için, öncelikle
tespit edilen zorlukların çözümüne yönelik önerilerin
de içerisinde yer aldığı imar planlarının yapılması,
devamında ise kentlerin geleceğinin bu imar
planlarına göre şekillendirilmesi gerekmektedir.
Goines ve Hagler “çağın vebası” olarak adlandırdıkları gürültü kirliliğinin sebeplerini, sonuçlarını
ve mücadele yöntemlerini içeren çalışmalarında şu
önerileri bildirmişlerdir: “Dünya tarihi hastalığa neden olan etkenleri tanımakta başarısızlıklarla doludur. Öte yandan sebepleri fark edildiğinde, isteksizce, yavaş ve çoğu zaman yetersiz bir biçimde yanıt
verildi. Örneğin, sigara dumanının tehlikeleri ile hastalık arasındaki ilişki fark edilmeden önce, kendini
20
https:/
/www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048969714001934 (18.03.2022)
21
https:/
/ecf.com/what-we-do/road-safety/reducing-vehicle-speeds(18.03.2022)
22 http:/
/www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/
noise-guidelines-eng.pdf, sayfa 105, (18.03.2022)

sigaranın zararları konusuna adamış kişiler tarafından uzun yıllar süren lobi faaliyetleri yürütüldü.
Tüm bu faaliyetler sonucunda yasalar çıkarıldı ve
davranışlar buna göre değişmeye başladı. Buradan
hareketle, gürültünün birçok tıbbi, sosyal ve ekonomik etkilerine dair kanıtlara rağmen, toplum olarak
aynı ataletten, değişmeye karşı aynı isteksizlikten
dolayı hastalıklara muzdarip olmaya devam ediyoruz. Şimdi, tüm kanıtlara ve kentlerimizin giderek
daha fazla gürültüyle kirlendiği gerçeğine rağmen,
gürültü yapanlar ve onları destekleyen etmenler, sigara içenler kadar kötü alışkanlıklarından vazgeçme konusunda isteksizdir. Gürültü, işitme kaybına,
uyku bozukluğuna, kardiyovasküler hastalığa, sosyal engellere, azalan üretkenliğe, düşük öğretim ve
öğrenime, devamsızlığa, artan uyuşturucu kullanımına ve kazalara yol açabilen önemli bir halk sağlığı sorununu temsil eder. Kişilerin anti sosyal davranışların sıklığını artırır. Gürültünün yerel yönetimler
tarafından denetimi çoğu zaman başarılı olamamıştır. Bu durum, halkın eğitimini, bilinçlendirilmesi,
mevzuatın ve gürültü yönetmeliklerinin yerel yönetimler tarafından aktif olarak uygulanmasını içeren gelişmiş dentim yöntemlerine duyulan ihtiyaca
işaret etmektedir. Çözümün önemli bir kısmı, yerel
yönetimlerin çabalarını desteklemeyi gerektirir.”23
Ayrıca Çevre Mühendisleri Odası, Haziran 2018 de
hazırladığı “Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu”nda
yer alan notunda; “Gürültü Kirliliğinin nedenlerinden
en önemlileri eğlence yerlerinin ve işyerlerinin yerleşim yerleri içinde kalması, otoban ve çevre yollarının
artan nüfus artışı ve kentleşme ile kent merkezinin
içinden geçmesidir. Kirliliğin önlenmesi için turizm
tesisleri, eğlence yerleri ve sanayi bölgeleri için özel
alanların yapılması, yalıtkan malzemelerinin kullanılması veya ses düzeyi için bir sınırın bir standardın
olması gerekmektedir. Yerleşim yerlerinin yapılacağı
yerin iyi planlanması, yerleşim yeri otoban ve çevre
yollarının yakınlarına yapılacak ise yalıtım yapılması
gerekmektedir. Gürültünün kent planlama ölçeğinde ele alınması, gürültü haritaları ve gürültü eylem
planlarının hayata geçirilmesi günümüzde yasal ve
temel bir gereksinimdir.” tavsiyesine yer verilmiştir.24
Yerel yönetimler, insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için gürültü kirliliğini azaltmada önemli
bir role sahiptir. Ancak, yerel çabaları desteklemek
23 Goines, Lisa. Louis Hagler, “Noise Pollution: A Modern Plague”,
Southern Medical Journal, Volume 100, Number 3, March 2007,
https://docs.wind-watch.org/Goines-Hagler-2007-Noise_pollution__a_modern_plague.pdf, (08.04.2022)
24 Tmmob çevre mühendisleri odası, Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu, Haziran 2018, https:/
/www.cmo.org.tr/resimler/ekler/706bcdeaf887efa_ek.pdf?tipi=72&turu=X&, (13.04.2022)
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amacıyla merkezi yönetim düzeyinde eyleme gereksinim vardır. Gürültü kirliliği sebebiyle halk sağlığı sorunlarıyla mücadele çok önemlidir. Bu nedenle gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan
mevzuat çalışmaları şu şekildedir: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 56. maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir.” hükmünün yer aldığı görülmektedir. Bu
hüküm uyarınca devleti oluşturan organlara sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması konusunda sorumlulukların verildiği açıkça görülmektedir.
Öte yandan, Çevre Kanunu’nun 14. maddesinde
«Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak biçimde ilgili yönetmeliklerle belirlenen
standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika,
atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi
amacıyla faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.” hususlarına yer verilmiştir. 04.06.2010
tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiş ve halen yürürlükte olan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği” 28. Madde, “ç” bendinde “Çevre
Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama
İmar Planlarının hazırlanması aşamasında alanda
akustik planlamanın yapılabilmesi ve yerleşim
alanları içindeki sakin alan ve açık arazideki sakin
alanların oluşturulması için gürültü haritaları ve
eylem planlarının plan eki olarak istenmesi ve plan
kararlarına esas olması zorunludur” ifadesine yer
verilmiştir.
Öte yandan, mekânsal planların yapımına ve
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla düzenlenen, Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 21. maddesinin 5. bendinde “İmar planlarında,
planlama alanının niteliğine göre mevzuatta öngörülen sağlık koruma bantları, güvenlik bölgesi ve
benzeri koruma kuşakları gösterilir. İmar planları,
varsa stratejik gürültü haritaları ve eylem planları
gö önüne alınarak hazırlanır ve planlarda bu konuda gerekli tedbirler alınır.” ifadesi yer almıştır.25
25 Öner İbrahim, Sesli F. Ahmet “İmar Planlarının Trafik Gürültü
Değerlerinin Etkisi Açısından İncelenmesi, Samsun Atakum Bölgesi
Örneği” Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, Cilt: 11 Sayı: 3, 2018.
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Gürültü kirliliğini önleme, ya da azaltma
önerileri:
• Gürültü önlemeye dönük yasal düzenlemelerin
agresif uygulanması,
• Gürültü haritalarının hazırlanması,
• Karayollarından kaynaklı gürültünün azaltılması için yolların yüzey dokularının daha iyi tasarlanması. Araştırma ve yenilik uygulamaları, asfalt,
kauçuk, elyaf ve polimerlerin yeniden kullanımı
atıkların azaltılmasına yardımcı olurken, gürültü ve
hava kirliliğini azaltmak için ortak faydalar sağlayan yol yüzeylerinin tasarlanmasında umut verici
sonuçlar göstermektedir.26
• Yoğun araç trafiği olan yollara gürültü bariyerleri yapılması,
• Kent içinde araç hızlarının sınırlandırılması,
• Motorlu taşıt sürücülerinin gereksiz korna çalmalarının engellenmesi,
• Araç lastiklerinin gürültüye karşı daha iyi tasarlanması,
• Elektrikli araç alımının teşvik edici hale getirilmesi,
• Kent planlaması yapılırken gürültü etkeninin
göz önünde bulundurulması,
• Binalara ses yalıtımı yapılması,
• Yerleşim alanı ile aşırı gürültülü bölgeler arasına bir ayrım sağlamak için bitki örtüsü dikerek kentsel alanlar imar edilmeli,
• Yerleşim yerlerinde yüksek sesle müzik yayınının
engellenmesi,
• Hava alanlarının ve sanayi bölgelerinin yerleşim yerlerinden uzağa kurulması,
• Evlerde radyo, televizyon ve müzik aletlerinin
yüksek sesle dinlenmemesi,
• Gürültü konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarının artırılması,
• İnsanların gürültünün zararları konusunda
bilgilendirilmesi,
DEĞERLENDİRME
Günümüz dünyasında çevresel gürültü, hava kir26 https:/
/www.nereideproject.eu/en, (13.04.2022)

liliğinden sonra ikinci büyüklükte bir hastalık yüküne
yol açmaktadır. Hava kirliliğinin bir türü olan çevresel gürültü kirliliği, sağlık ve esenlik için bir tehdittir.
Nüfus artışı, hızlı kentleşme ve giderek daha güçlü ve
çeşitlenen gürültü kaynaklarının kullanımı ve buna
bağlı olarak gürültünün büyüklüğü artmaya devam
edecektir. Gürültü kirliliği çoğunlukla kentlerin belirli
bölgelerinde meydana gelir; havaalanları, endüstriyel bölgeler ve fabrikalar, karayolları, demiryolları
ve bazı halka açık alanlar çevresel gürültünün ana
kaynaklarıdır. Kentsel alanlarda motorlu taşıtların
kullanımının azaltılması teşvik edilmeli ve insanlar, daha sağlıklı bir yaşam için toplu taşımayı kullanmaları özendirilmelidir. Böylece trafik, hava ve
gürültü kirliliği sorunları çözülebilir veya en azından
azaltılabilir.
Sonuç olarak, insan ve çevre sağlığının korunması konusunda uygun yaklaşımlar geliştirmek
önemlidir. Ayrıca, çevre kirliliğine ilişkin mevcut
yasaların, politikaların ve yönergelerin agresif bir
biçimde uygulanması, gürültü kirliliği sorununun ele
alınmasında mesafe kat edecek, sürdürülebilir çevrenin öneminin kavranmasını beraberinde getirecektir. Gürültü kirliliği ile insan sağlığı ve sürdürülebilir kent arasındaki bağlantı hakkında kamuoyunun
aydınlatılması, eğitimi ve duyarlılığı sağlanmalıdır.
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ŞEHiR SAĞLIK PROFiLi

ABDÜLKADiR COŞKUN*
Günümüz modern kentleri için vazgeçilmez
bileşenleri içerisinde planlı yapılaşma, tüm şehri kapsayan ulaşım ağı, çağdaş nitelikte altyapı
gibi fiziki unsurlarla beraber zengin kültürel yaşam,
güçlü sosyal dayanışma gibi sosyal unsurlar yer almaktadır. Huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunan kentler için fiziki ve sosyal boyutlarıyla kent yaşamının
ahenk içinde sürdürülmesi ve geliştirilmesi noktasında sağlık kavramı büyük önem kazanmaktadır.
Kent sakinleri açısından kent sadece modern yapı
kümeleri, düzgün asfaltlanmış yollar ve kültür sanat
merkezlerinden ibaret değil, aile fertleri ile huzurlu
ve mutlu bir yaşam sürmelerine yönelik imkânlar
sunan ve ömür boyu sağlıklı yaşamı vaat eden
bir yapıyı ifade etmektedir. Bu noktada sağlıklı
kent kavramı modern yaşamın değer kazanan
unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır.
1

Sağlıklı Kent sadece sağlık yatırımları ile medikal anlamda sağlık kapasitesi yükseltilmiş, modern
hastane ve nitelikli sağlık personeline sahip olan
bir kent değil; toplumsal ve bireysel boyutta daha
sağlıklı, huzurlu, yaşanabilir kent olmak için gerekli
yapısal değişiklikleri ile süreci başlatmış ve çalışmalarını bu yönde kararlılıkla yürüten kenttir.
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi sağlık kent olgusunu kent yaşamına göre dizayn etmek
ve hayata geçirmek için sosyoloji, sağlık, kent planlaması, politika, halkla ilişkiler, çevrebilim, ekonomi
gibi birçok farklı unsurları bir araya getirerek sağlık
kavramına çok boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla
1 Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü
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ele almak adına önemli araçlar sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi şehir sağlık profilleridir. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Faz 7’da (2019-2024) tüm
şehirlerin bir şehir sağlık profili oluşturması şartı
belirtilerek göstermektedir. DSÖ ağa yeni katılacak şehirlerden şehir sağlıklı profillerine yönelik rehberlere uygun bir şekilde yeni bir profil oluşturması
istenmektedir. Ayrıca daha önceki fazlarda üye olmuş şehirlerin profillerini güncellemesi gerekmektedir.
Şehir Sağlık Profili şehirde yaşayanların sağlığının ve sağlıklarını etkileyen faktörlerin nicel ve nitel
bir açıklamasıdır. Kent sağlığını etkileyen faktörler
hakkında çok değerli bilgiler sunan ve şehir içerisindeki sağlık sorunlarının anlaşılmasını olanak sağlamaktadır.
Bir şehir sağlığı profilinin amaçları şu şekilde sıralanmaktadır;



Şehir sakinlerinin sağlığı ile ilgili olarak
doğru, güncel, tarafsız ve bağımsız bilginin
sağlanması

 Bu bilginin analiz edilerek sağlığın geliştirmeye yönelik amaçlar ve bunlara bağlı hedef ve
faaliyetlerin tanımlanması ve izlenmesi
 Toplumun sağlık planlamasına katılıma
davet edilmesi
 İlgili tüm grupların sağlığın geliştirilmesi ile
ilgili faaliyetlerde bulunması için teşvik edilmesidir.
Şehir sağlık profilleri kent sağlığı ile doğrudan ve

dolaylı olarak ilişki kavramları belirlenmesi ve buna
ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ile kentteki mevcut ve olası sorunları tanımlar, sağlıklı kent olgusunun gelişimi için öneriler
de yardımcı olmaktadır.
Şehir Sağlık Profili;



İçerdiği
göstermeye

bilgiler

sağlık

sorunlarını

 Sağlık konusunda ortaklıklarını kurmaya ve
sağlamlaştırmaya


Ortakları çözüm bulmak için bir araya ge-

tirmeye



Profilin sunumu halkının ve medyanın ilgisini
uyandırmaya

 Sağlıkla ilgili konulara ilişkin farkındalık yaratmaya katkı sağlamaktadır.
Şehir Sağlık Profil tek sefere mahsus hazırlanan
bir belge değildir. Sistemli ve planlı bir çalışma olan
DSÖ’nün, “Herkes İçin Sağlık” stratejisini gerçekleşmesi için temel adımlardan biridir. Düzenli aralıklarla güncel profil versiyonlarının yayınlanması planlanmalıdır.
Oluşturulan Şehir Sağlık Profili’nin kentin sağlık konulu strateji ve amaçlarını içeren Şehir Sağlık
Gelişim Planı’na temel oluşturacağı ve “Sağlık Kent”
olgusuna ulaşmada rehber olacağı göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple bu çalışmaların bir bütünlük

ve sistem anlayışı içerisinde yapılması elzemdir.
Şehir Sağlık Profili oluşturma çalışmaları ilk
aşamada sağlık profili çerçevesinin belirlenmesi
başlamaktadır. Bu aşamada kentin sosyo-ekonomik, coğrafi, kültürel ve beşeri şartları göz önüne
alınarak DSÖ ve SKB çalışmaları incelenerek sağlık profilinin çatısı niteliğinde olacak temel alanlar
şekillendirilmektedir. Ardından sağlık profilinde yer
alacak veriler tespit edilmelidir. Şehir Sağlık Profili’nde kıyaslanabilirlik ve erişilebilirlik açısından analizlere katkı sağlayacak göstergelere yer verilmelidir.
Bu göstergeler DSÖ belirlediği 32 temel göstergeyi
kapsamalıdır.
Sonrasında ise sağlık paydaşların belirlenir ve
veri temin edilir. Paydaşlardan gelen veriler istatistiksel metotlarla analiz edilerek raporlama yapılır.
Raporlama aşamasında önceden belirlenen sağlık göstergelerinin hesaplanır ve farklı referanslarla
(Türkiye düzeyine il-ilçe verileri, dünya ortalamaları vb.) kıyaslaması yapılır. bu kıyaslama sonucu ise
kentin sağlık göstergeleri yönünden standartlar
ya da referans değerler açısından üstün ve zayıf
yönleri SWOT analizi ile ortaya konur.
Bir kentin şehir sağlık profili o kentin adeta röntgeni gibidir ve kentle ilgili kritik bulguları karar vericilere sunarak kentteki sorun alanları konusunda
önemli ipuçları sunmaktadır. Şehir sağlık profili sonrasında hazırlanacak olan şehir sağlık gelişim planı
için hazırlık çalışmasıdır. Bu yönüyle kent yönetim
stratejilerinin belirlenmesine önemli katkılar sunan
bir araç olacaktır.
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SU ve ATIKSU iDARELERiNDE YERLi TEKNOLOJi
STRATEJiLERi ve BUNLARIN iHRACAT POTANSiYELi
ADEM ESEN*

¹Özet
İthal sanayi ürünlerini yerlileştirilmek ve orta gelir
tuzağını aşmak için sanayi katma değerini 10 yılda
iki katına çıkaracak sektörler hükümet tarafından
belirlenmiştir. Bu kapsamda 4734 sayılı yasa ve ilgili
yönetmeliklerle yerli üretimlere fiyat avantajı sağlanmıştır. Bu kapsamda ilgili bakanlık tarafından
orta ve yüksek sanayi ürünleri listesi yayınlanmaktadır.
Türkiye, Avrupa Birliği uyum sürecini takip etmektedir. Bu çerçevede çevre ve kamu alımları fasılları açılmıştır. Dolayısıyla yerlileşme konusundaki
hükümet kararları ile bu fasıllar arasında bazı çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır.
Bu çalışmada su ve atıksu sektörlerinde yerli ürün ve teknoloji çalışmalarında İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) öncülüğünde yapılan
iki ürün yerlileştirme çalıştayı ele alınmaktadır. Bu
çalıştaylarda su ve atıksu sektörlerinde kullanılan
kimyasal, plastik, elektrik-elektronik, makine elemanları ve teknolojilerinin milli imkanlarla üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca Türkiye’nin bu alandaki potansiyelinin
Arap ülkelerine aktarılması ile ilgili görüşlereyer verilmiştir.
1. GİRİŞ
Sanayileşme sürecinde yerli üretim konusunda
¹ Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi adem.esen@
istanbul.edu.tr; İSKİ Yönetim Kurulu eski Üyesi
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belirli dönemlerde önemli adımlar atılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sanayi planları, 60’lı yıllardan
sonra takip edilen ithal ikameci politikalar ve 1970’li
yılların şartlarında ortaya konulan amacı fabrikalar
kuran fabrikaların kurulmasını amaçlayan Ağır Sanayi Hamlesi belli başlı adımlardır. Ayrıca uzun yıllar
okullarda yerli malı haftası kutlamalarıyla yerli ürün
kullanımı eğitimi yapılmış olmakla beraber, uzun süreden beri bu hafta kutlanmamaktadır. Son günlerde ürünlere “yerli malı” damgası yapıştırılması
teşvik edilmektedir.
Son yıllarda yerli üretimle ilgili en önemli yatırımlar savunma sanayiinde yapılmaya başlanmıştır.
Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) savunma
sanayii alanına ilişkin olarak dışa bağımlılığın devam ettiği belirtilmiştir. Savunma sanayii ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli payın artırılması amacıyla ülkemizde savaş gemisi, helikopter, tank, insansız
hava aracı ve uydu tasarımı ve üretimi projeleri yürütülmektedir. Ayrıca sanayi odaları, THY, TAİ, TUSAŞ
gibi kuruluşlar bu konuda çalışmalar yapmaktadır.
Başka bir stratejik sektör enerjidir. Enerji güvenliği ithal çözümlerle sağlanması çok güçtür. Milli bir
skada sistemi kurulması, Enerji Bakanlığı bünyesinde tamamen yerli bir takım oluşturulması üzerinde
durulmaktadır. Enerji Bakanlığı YEKA Yenilenebilir
Enerji Kaynak Alanı (YEKA), “Endüstri Bölgeleri” ile
birlikte yenilenebilir enerji politikaları alanındaki
önemli bir stratejidir.
Kamu alımlarında uygulanan yerli ürün fiyat

avantajı yerli üretim için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Çünkü kamu alımları, önemli bir iktisat
politikasıdır. Destek ve teşviklerle teknolojik gelişme
alanları kamu alımları ile desteklendiğinde finansman sorununu azaltan sanayi, üretim kapasitesini
ve pazarını genişletmektedir.
Şehirleşme ve
sanayileşme
ile
birlikte
kamunun su sektörü içindeki payı önemli ölçüde
artmaktadır. Dolayısıyla kamunun (bunun içinde
yerel yönetimlerin) bu sektöre yatırım yapması
kaçınılmazdır. Milli gelire yatırım harcamaları çarpan
etkisi, transfer harcamaları ise hızlandıran etkisi ile
etkilemektedir. Çarpan etkisinin hızlandıran etkisine
göre milli gelir üzerinde etkisi çok daha fazladır.
2. AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ
Yerli üretim politikaları ile AB süreci çatışması
gündeme gelmektedir. AB uyum sürecinde Çevre
ve Kamu Alımları Fasılları konumuzu ilgilendirmektedir.
Çevre Faslı: Türkiye’nin, AB üyeliği ile ilgili ön
şart olan AB çevre müktesebatına uyum sağlamak
ve mevzuatın etkin biçimde uygulanması amacıyla ihtiyaç duyulan teknik ve kurumsal altyapının
yapılması, zorunlu çevresel iyileştirme ve düzenlemeler Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES), 2007-2023
yer almaktadır. Türkiye’de AB’ye uyum kapsamında
çevrenin iyileştirilmesi için endüstri, tarım ve kentsel altyapılar dahil yapılması gereken yatırımların
maliyeti 59 milyar Avro’dur. Çevre alanında ihtiyaç
duyulan yatırımların yüzde 80’inin kamu sektörü,
yüzde 20’sinin ise özel sektör tarafından yapılması
beklenmektedir. Yatırım maliyetlerinde en fazla pay
sahip 33 milyar 969 milyon Avro ile su ve atıksu sektörüdür.

ve sivil offset gibi kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması,
bütçe ve harcamalarda proje yönetimleri üzerinde
durulmaktadır. Kamu alımları mevzuatı ile AB mevzuatı arasındaki uyumsuzlukların kaldırılması önerilmektedir. Son 2018 Yılı İlerleme Raporunda Kamu
Alımları İnceleme Kurulu oluşturulması önerilmiştir.
3. YERLİLEŞME MEVZUATI
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 63ncü maddesi
yerli istekliler hakkındadır. Buna göre, mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15
oranında fiyat avantajı sağlanmıştır. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl
ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede
yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden
istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Bu kapsamda Bakanlık
tarafından oluşturulan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmaktadır.
İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi için Bakanlık tarafından odak sektör tespiti ve orta gelir
tuzağını aşmak için sanayi katma değerini 10 yılda
iki katına çıkaracak 5 sektör belirlenmiştir. Bunlar:
kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtlarıdır. Daha sonra buna bilişim ve yazılım sanayi
dahil edilmiştir. Yerlileştirmeye destek verilecek ürün
kriterleri şöyledir:
• Orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda yer
alması,
• Türkiye’nin üretim yetenekleri,
• 2016 yılı 20 milyon Dolardan fazla ithalat payı,

Kamu Alımları Faslı: İlerleme raporlarında
faslın başlangıç cümleleri şöyledir: “AB kuralları,
tüm üye devletlerde kamu sektörünün mal, hizmet
ve yapım işi alımlarının ayrımcılık yapılmaksızın eşit
muamele temelinde AB şirketlerinin tamamına açık
ve şeffaf olmasını temin eder”. Raporda Türkiye’nin
kamu alımları alanında, AB müktesebatına uyum
konusunda hâlâ önemli eksiklikleri bulunduğundan,
kısmen hazırlıklı olduğu ifade edilmektedir. 2016
İlerleme Raporunda kamu alımlarının yolsuzluğa
açık olması vurgulanmıştır. Yine yerli fiyat avantajı

• Son on yıllık dünya ithalat trendinde pazar büyüklüğü,
• Teknoloji düzeyi.
Bu amaçları yürütmek üzere, 2018/1 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle bakanlar düzeyinde Yerlileştirme Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kamu alımlarında
4734 sayılı kanun kapsamında fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan ürün listesi Kamu İhale Kurumu
tarafından yayınlanmaktadır.
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4.1. İSKİ SU VE ATIKSU SEKTÖRÜNDE YERLİ
ÜRÜN ÇALIŞTAYLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bu
konudaki ilk çalışması “Su ve Atık Su Sektöründe
Yerli Ürün Çalıştayı”dır. 08 Mart 2017 tarihinde Yeşilköy WOW Otel’de İSKİ ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve MÜSİAD üyesi firmalar
ve akademisyenler katılım sağlamıştır. Söz konusu
çalıştayın amacı, su ve atık su sektöründe İSKİ tarafından kullanılmakta olan kimyasal, plastik, elektrik-elektronik makine ekipmanların ve teknolojilerin
milli imkanlarla üretilmesi ve yerli teknoloji üretme
kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak kurumun
yeterli katkıyı verebilmesini sağlamaktır. Makine ve
Ekipmanları, Arıtma Kimyasalları, Plastik ve Türevleri ve Elektrik-Elektronik olarak 4 farklı sektörde eş
zamanlı oturumlar gerçekleşmiştir. Kapanış oturumundan sonra Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma
Tesisi’ne teknik gezi düzenlenmiştir. Çalıştay’a makine sektöründen 57 firma temsilcisi, elektrik-elektronik sektöründen 65 firma temsilcisi, kimya sektöründen 8 firma temsilcisi, plastik sektöründen 8 firma
temsilcisi ve diğer sektörlerden 55 firma temsilcisi
olmak üzere toplam 91 firma 193 temsilci ile katılım
sağlamıştır. 12 akademisyen, 72 Ekonomi, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlıklarından 72 katılımlarla bu sayı
277 olmuştur. Çalıştayda özellikle üzerinde durulan
İSKİ verileri itibari ile su ve atıksu sektöründe ithalata bağımlılık yaklaşık oranları (2016 Yılı) şöyledir:
Atıksu Arıtma Tesisleri ekipman ve donanımlarında
%70; Su Arıtma Tesisleri ekipman ve donanımlarında %30; Su isale/şebeke malzeme ve teçhizatında
%50; SCADA/otomasyon donanım ve yazılımlarında %100 ve Su/atıksu arıtma ve kimyasallarında
%70. İSKİ bünyesinde Yerli Teknoloji Ofisi kurmuştur.
Çalıştay sonucunda İSKİ’nin önerileri şöyle
olmuştur:
• Sektörel kümelenme çalışmaları yapılması,
• Yerli imalatçıların oluşturduğu online ulaşılabilir
ve tarama/sorgulamanın yapılabildiği veri tabanı
oluşturması,
• Sektörde ar-ge çalışmalarının artırılması.
04 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Grand Cevahir
Hotel ve Kongre Merkezi’nde II. Su ve Atıksu Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı düzenlenmiştir. Yine İSKİ’nin ev sahipliğinde yapılan çalıştaya İSO, İTO ve
MÜSİAD destek vermiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İstanbul Bü-
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yükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlar ve ülke genelindeki su ve kanalizasyon idarelerinden yöneticiler
ile İSO, İTO ve MÜSİAD yetkilileri ve bu kuruluşlara
üye firmaların temsilcileriyle beraber 556 ziyaretçi gelmiştir. Makine, Elektrik – Elektronik ve Plastik
– Kimyasallar olmak üzere 3 farklı sektörde 42 firma sunum yapmıştır. Bu sayede yerli üreticiler ülke
genelindeki su idareleri ile doğrudan bağlantı kurma ve bu idarelere yerli ürünlerini tanıtma fırsatını
bulmuştur. Firma sunumlarından sonra yapılan kapanış oturumunda ise her moderatör kendi oturumundaki sunumları değerlendirmiş ve sektörle ilgili
düşüncelerini dile getirmiştir.
Bu çerçevede pekçok sektörel firma ile birebir
görüşmeler yapılmıştır ve çalışmalar sürmektedir.
Bu görüşmeler sonucunda birçok tesiste farklı ürünler yerli üretim yapan firmalardan sağlanmıştır. İSKİ,
2017 yılında, yaklaşık 1.03 milyar TL’lik mal ve hizmet
alımı yapmıştır. Bu miktarın yaklaşık 260 milyon TL’lik
kısmını ithal alımlar oluşturmaktadır. Bu rakamlara
göre, İSKİ’nin 2017 yılında yaptığı alımların yaklaşık
%75’i yerlidir.
4.2. İSKİ’DE YERLİ ÜRETİM
İSKİ’de hazırlanan teknik şartnamelerde yerlilik
ve millilik kapsamında başta İBB Başkanı, İSKİ Genel Müdürü seviyelerinde olmak üzere ciddi üst
yönetim desteği verilmektedir. Örnek olarak, Avrupa Yakası İçme Suyu Tüneli II inşaatı kapsamında
3087 metre uzunluğunda Ø2000 çaplı yeni bir tünel
açmak için %97 oranında yerli üretim olan TBM
makinesi kazı yapmaya başlamıştır. Söz konusu tünel Kazlıçeşme’den başlayıp Bahçelievler’de son
bulacaktır. Çalıştay’dan sonra, bugüne kadar Yerli
Teknoloji Ofisi (YTO) kapsamında 34 firma ile birebir
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde;
tesislere yerli blower, difüzör, membran, pompa ve
birçok yerli ürünler alınmıştır.
Su teknolojileri için önemli bir gelişme yerli
membran üretimidir. İTÜ Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) yerli
ve milli teknoloji geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
İSKİ’nin desteği ile birçok Ar-Ge projesi başlatılmış,
içme suyu arıtımı ve arıtılmış su geri kazanılması ile
ilgili çalışmalar sürmektedir. Nitekim İSKİ Ağva tesisleri yerli teknoloji ile donatılmıştır.
Avrupa Yakası İçme suyu Tüneli II İnşaatı kapsamında 3.087 metre uzunluğunda Ø 2000 çapında
yerli tünel açma makinesi TBM % 97 yerlidir. İSKİ

arızaları “Hot-Tapping Stoople” sistemi ile canlı
boru hatlarında basınç altındaki boru hatlarında
özel geliştirilmiş ekipmanlarla delik açma yöntemi
olup, bu sistemde kullanılan malzemelerin yüzde
yetmişi, fitinger ise yüzde yüz yerlidir.
Su ve atıksu üretiminde son yıllarda ciddi gelişmeler olmuş ve % 55-80 bandına yerleşmiştir. Zaten
bir şeyin yüzde yüz yerli olması beklenemez. Yerli
malların tedarikçileri de artmaktadır.
İSKİ atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanların yerli ve yabancı menşe oranları
tespit edilmiştir. Kullanılan ürünler orta ve ileri teknoloji nitelikleri belirlenmiştir. Kullanılan ekipmanlar
içinde (2016 yılı) ithal ekipmanlar içme suyunda %
35, atıksuda % 65 oranı tespit edilmiştir. 2017 yılındaki 1.03 milyar TL tutarındaki mal ve hizmet alımının 260 milyon TL ithaldir, dolayısıyla İSKİ’nin alımlarının % 75’i yerlidir.
Ayrıca, bu sektörde yerli üretim yapan bir şirket
çalışmaları dipnotta yer almaktadır.1
1 Buradaki bilgiler su yönetimi projeleri gerçekleştirmek ve ileri teknoloji sistemlerini yerli olarak üretilmek amacıyla kurulan TBM
Endüstri Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından derlenmiştir.
(Şirket yetkililerine destekleri için teşekkür ederim.) Şirket, marka tescilini 2012 yılında tamamlayarak, yaptığı her Ar-Ge faaliyeti sonucu
elde edilen ürünü “SCADASU” markası altında kullanıma sunmuştur.
Çalışmalarının tamamı sadece su yönetimi ile ilgili olup, bu alanda
Ar-Ge yapan ve sonucunda ülkemize yerli sistemler kazandıran tek
firma olma özelliğini koruyan TBM Endüstri bugüne kadar 4 başarılı
Ar- Ge projesi tamamlamıştır. Örnek olarak bu şirketin yerli üretim
çalışmaları şöyledir:
İçilebilir su kaynaklarının verimsiz kullanılması nedeniyle azalması ve
suya olan ihtiyacın artması başlıca neden olarak görülmektedir. Su,
kaynağından alınarak evlerdeki musluklara ulaşana kadar birçok
aşamadan geçmekte ve her aşamada değer kazanarak, kaliteli ve
maliyetli bir hal almaktadır. Bütün bu sürecin tamamlanması için
teknolojiden faydalanılmakta ve insan kontrolü giderek ağırlığını
yitirmektedir. Günümüzde elektronik kontrol sistemleri sayesinde su
kaynağı, isale hatları, arıtma tesisleri ve su şebekeleri uzaktan takip
edilebilmekte ve otonom bir yapıda işletilebilmektedir. Bu sayede
verim artmakta ve işletme daha da kolaylaşmaktadır.
Su yönetimi için başta SCADA sistemleri olmak üzere, Coğrafi Bilgi
Sistemleri, Varlık Yönetim Sistemleri ve su kayıplarının kontrolünde
zorunlu bir yöntem olan Basınç Yönetim Sistemleri kullanılmaktadır.
Bahsedilen sistemler yüksek teknoloji içeren yazılım ve donanımlardan oluşmaktadır. Son 15 yıllık dönemde ülkemizde devletin bazı
kurumları üzerinden (Kalkınma Ajansları, KOSGEB, TÜBİTAK vb.) yerli
üretimin gelişmesi amacıyla ar-ge ve üretim destekleri verilmeye
başlanmıştır. SCADASU ürünleri, teknik kapasite, genişleyebilirlik (extendibility) ve gerçek zamanlı (online) haberleşme konularında da
ithal sistemlerden daha üstün olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda
ekonomik açıdan, ithal sistemlere göre yarı yarıya daha uygun maliyetlerle pazarlanmaktadır. Servis/Bakım ve destek konularında ise
yurtdışı ürün satan firmaların sunamayacağı kadar hızlı ve geniş bir
destek imkânı sunulmaktadır. Hatta standardın dışında idarelerin
ihtiyaçlarına özel olarak revizyonlar yapılabilmekte ya da yeni tasarım ürünler geliştirilebilmektedir. Bu esneklik mevcut sistemlere
entegrasyon anlamında idarelere büyük kolaylık sağlamaktadır.
Sektörün en büyük ihtiyacı vana, debimetre, pompa gibi saha enstrümanlarını uzaktan izleyecek ve kontrol edecek elektronik sistemlerdir. TBM Endüstri bu alandaki ihtiyaçlara yönelik yerli ürün geliştirme ve üretim çalışmaları şunlardır:
SCADASU-PRM (Elektronik BKV Kontrolörü): Su kayıplarının azaltılmasında en etkili yöntem olan basınç yönetimi uygulamasının

5. SEKTÖRDEKİ YERLİ ÜRETİMİN EKONOMİK
ETKİSİ
Ekonomi üzerindeki etkileri bakımından sürdürülebilir büyüme için endüstriyel üretim vazgeçilmezdir. Türkiye cari açık veren bir ülkedir. Örneğin, 2017
yılı toplam ithalat 233,8 milyar Dolar olup, bunun
171,5 Milyar Doları (yani toplamın % 73,3’ü) ara malı
ithalatıdır. Bunlarda da orta-yüksek ve ileri teknoloji ürünleridir. Ülkemizde cari açığın azaltılması ve
uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için ileri
teknoloji girdilerin ithal edilmesi yerine bunların ülke
içinde üretilmesi önemli kazançlar sağlayacaktır.
Yerli üretimin gelişmesi, ürün çeşitliliğinin çoğalması, yabancı markalar ile rekabete katkı sunmaktadır. Ülkemizde, su sektöründe gerçekleşen
projelerde yerli ürün kullanılması hem yurtdışı döviz
borçlanma yükümüzü azaltmakta hem de kamu
kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı
sağlamaktadır. Elektronik kontrol sistemleri, özel
prosesler için dizayn edildiğinde gömülü yazılım
algoritmalarının değeri nedeniyle mekanik sistemlerden daha maliyetli hale gelmektedir. İçlerinde
çalışan yazılım algoritmalarının ciddi mühendislik
hesaplamaları ve know-how (bilgi birikim) sayesinde oluşturulduğu düşünüldüğünde bu ürünlerin mali
vazgeçilmez bir parçası olan “Elektronik BKV Kontrolörü” ülkemizde
üretilen yerli kontrol sistemidir. Çift yönlü online çalışabilme özelliği
bakımından dünyada tek ürün olma özelliği bulunmaktadır. Sahaya
gitmeden uzaktan her türlü ayar parametresinin değiştirilmesi imkânı bulunmaktadır. Aynı zamanda sahada yaptığı ölçümleri anlık
olarak sistem merkezine iletmektedir. Birden farklı çalışma modu
bulunan cihazın ara yüz ve yazılımları tamamen Türkçe olarak dizayn edilmiş olup talep üzerine farklı dil opsiyonu sunulmaktadır.
(http:/
/www.tbmendustri.com/scadasu_prm.html)
SCADASU-DLG (Veri Kaydedici): Şebeke üzerine ihtiyaç duyulan
noktalardaki debi ve basınç bilgilerinin kayıt altına alınması ve
sistem merkezindeki veri tabanına ulaştırılmasını sağlayan veri
kaydedicidir. İhtiyaca göre birden fazla debi veya basınç ölçümü
için giriş kanalı bulunmaktadır. Dahili GSM modemi ile uzaktan ayar
parametresi değiştirilebilmektedir. (http:/
/www.tbmendustri.com/
scadasu_dlg.html)
SCADASU-RTU (Uzak Terminal Birimi): İçmesuyu ve kanalizasyon
şebekelerinin uzaktan izlenmesi ve kontrolünün yapıldığı Scada
sistemlerinde izleme, kontrol ve haberleşme işlemlerinde kullanılan
cihazdır. Su kuyularında ve terfi merkezlerinde pompaların otomatik
kontrolü, depolarda seviye takibi ve klorlama gibi diğer sistemlerin
otomatik çalıştırılması ve scada merkezinden izlenmesi ve
kontrolü, şebeke üzerinde bulunan vana, debi, basınç ve klor ölçüm
noktalarının scada merkezine dahil edilmesi gibi işlemleri bu cihaz ile
kolaylıkla yapılmaktadır. Modbus protokolü ile dahili GSM modemi
vasıtası ile haberleşmektedir. Üzerinde dijital ve analog giriş ve
çıkışlar bulunmaktadır. Her türlü su prosesinde uygulanabilmektedir.
(http:/
/www.tbmendustri.com/scadasu_rtu.html)
SCADASU-AMR (Uzaktan Sayaç Okuma): Mekanik su sayaçlarının
değiştirilmeden mevcut haliyle uzaktan okunmasını sağlayan cihazdır. Piyasada değişik yöntemlerle uzaktan sayaç okumaya yarayan sistemler bulunmaktadır. Fakat Scadasu-AMR sistemi manipüle
edilemeyen bir sistem olup, sayaç üzerinde bulunan endeks numaratörünün görüntüsünü merkeze iletmektedir. Her türlü marka ve
model sayaca uygun tasarlanmıştır. (http:/
/www.tbmendustri.com/
scadasu_amr.html)
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değerinin artması normal görülmektedir. Örneğin
ortalama özellikteki bir akıllı telefonun kg fiyatı yaklaşık 20.000,00 TL civarındayken, 1 kg DN150 basınç
kontrol vanasının kilosu 180,00 TL dolaylarındadır.
Görüldüğü gibi, işin içerisine yazılım kodlama, mikroişlemci kontrolü gibi faktörler girince işin değeri
daha da artmaktadır. Ülke olarak yurtdışına tonlarca kömür satmak yerine birkaç kilo yüksek teknoloji içeren ürün satarak aynı kazancı elde edebiliriz. Örnek olarak; X Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü, su kayıplarının azaltılması projesi
kapsamında gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 120
adet elektronik bkv kontrolörü ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu projelerde eğer ithal ürün kullanılsaydı
elektronik bkv kontrolörlerine yaklaşık 5.500.000,00
TL para harcanacaktı. Bu da yaklaşık 1 milyon Euro
yurtdışı borçlanma anlamına gelmektedir. Bu idare, yerli ürün tercih ettiği için bu projeler kapsamında 3.000.000,00 TL gibi bir tasarrufa gitmiş ve yerli
üretime de ciddi anlamda katkı sağlamıştır.
Olumsuz bir örnek ise başka bir Su ve Kanalizasyon İdaresinde yaşanmıştır. A ilçesi su kayıplarını
azaltma projesinde yaklaşık 4.000.000,00 TL değerindeki kontrolör cihazlarını yerli ürün seçeneği olmasına rağmen ithal tercih etmiştir. Böylece
yerli imkanlarla sağlanabilecek mal ve hizmet alımı
ithalatla sağlandığından ulusal ekonomide kayba
neden olmuştur.
6. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Kanunu uygulamada yetersizlikler: Yerlileştirmenin yaygınlaşması için Kamu İhale Kanununda yerli
ürüne teşvik için bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun
her ne kadar yerli ürüne teşvik etse de kamudaki uygulayıcıların bu konudaki tavırları önemlidir. Bürokrasinin bu konunun stratejik önemi konusunda bilinç
sahibi olması gerekir. Yerli üretimin geliştirilmesinin
ülke kalkınması ve dışa bağımlılığın azaltılmasında
büyük katkı sağlayacağı konusunda eğitimler düzenlenmesi önerilir. Nitekim idareler bu konuda yerli
ürün tercihinden kaçınmak istediklerinde, işin türünü değiştirerek farklı alım yöntemleri ile yine ithal
ürün alımı yapabilmektedir. Mesela su idarelerinde
sıklıkla karşılaşılan bir sorun, su kayıplarının kontrolü projelerinin paket olarak ihale edilmeleri ve kısmı
teklife kapalı tutulmalarıdır. Bu tip projeleri genelde
inşaat işi yapan yükleniciler almakta ve proje dâhilinde bulunan teknolojik sistemlere uzak kalmaktadır. Yabancı firma temsilcileri bu gibi durumlarda
pazar paylarını korumak için yerli üreticilerin reka-
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bet edemeyecekleri rakamlara fiyat düşmektedir.
Eğer projelerde yerli ürün teklif edilmesi durumunda
kısmı teklif tercih edilirse yerli firmalar proje dâhilinde bulunan teknolojik ürünlere fiyat teklifi verebilecekler.
İhalelerde teknik şartnameleri hazırlamada belli
başlı ithalat firmalarının etkinliği genellikle yabancı
ürünlerin esas alındığı şartnamelerin örnek alınması ve idarelerin bunu taklit etmeleri de çokça görülebilmektedir. Hatta yabancı malları almak için
çeşitli çarelerine başvurulduğu da görülmektedir.
Bürokratlar satın alımlarda bir üründen başka bir
ürüne geçerken tereddütlü davranmaktadır.
Bu konuda EKAP (Elektronik Kamu Alım Platformu) incelendiğinde, yerli ürün mevcut olduğu halde
bazı kamu idarelerinin yabancı ürünleri tercih ettikleri görülmektedir.
6085 sayılı Kanuna göre Sayıştay, TBMM adına
“kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık esasları çerçevesinde, kamu idarelerinin
etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak
çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaç,
hedef, kanunlar ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması için” denetim yapma yetkisine sahiptir. Bu
denetimde yerlileştirme çalışmalarının da dikkate
alınması gerekir.
Bürokraside Karşılaşılan Sorunlar (İdarelerin
Yaklaşımı): Yerli üretimle ilgili sunumlar idarelerde
olumlu karşılanmakta “Bir de yerinde inceleyelim”
talebi neticesinde üretim yerinin taşra olduğu söylenince, ilgili idare personelinin tavrı değişebilmektedir. Normalde yurtdışından ithal edilen sistemleri
kullanmaya alışmış olan idareler bu sistemlerin incelenmesi ve kabulü için üretim yerlerine yani yurtdışı ziyaretlere gitmektedir. Dolayısıyla üretim yerinin yurtiçinde olması yerli üreticilere karşı bir tavır
değişikliğine yol açmaktadır. Bazı yerli üreticilerin
iddialarına göre, bazı satın alımlarda düzenlenen
şartnameler tamamen ithal ürünleri ve temsilci firmaların işi alabilmelerine yönelik düzenlenmekte, ürünler mümkün olduğunca proje dışında
tutulmaktadır.
Firmaların kamu projelerinde tespit ettiği eksiklikleri bildirdiklerinde ya da ortaya çıkardıklarında
ile idareler ile aralarındaki ilişki olumsuz yönde etkilenmektedir. Hatta çoğu idare bu bildirimi yapan
firmaları kara listesine alarak bir daha iş vermeme
yoluna gitmektedir.

Devlet Malzeme Ofisi’nde satılan bazı yabancı
cihazların (gaz dedektörü gibi) yerli ürünlere göre
daha pahalı olduğu halde devletin bunları satması
çelişkisi bazı sanayiciler tarafından dile getirilmektedir. DMO Tekno Katalog uygulaması ile buna uygun çözüm bulmaya çalışmaktadır.
TSE’nin uluslararası akreditasyon kurumu haline
gelmemesi veya böyle bir uluslararası kurumu olmaması nedeniyle ciddi döviz kaybı olmaktadır.
Kurumların yerli ürünleri yabancı sertifikalarla istemeleri, çoğu zaman yerli sertifikaları kabul etmemeleri de önemli bir olumsuzluktur. Bazı durumlarda
yerli sertifika verecek kurum da bulunmamaktadır.
Yerli üreticiler bir araya gelerek kendilerini ifade etmekte yetersiz kalmaktadır. Nitekim ENOSAD
(Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) çok
zayıf olmakla beraber, bazı üyeleri de yurtdışında
üretim yapan şirketler olduğu belirtilmektedir. (Söylemez, Ertan. s.35)

ürünleri tercih etmektedir. Bazı idarelerin ise “Siz
küçük firmasınız, bugün varsınız yarın yoksunuz.”
şeklinde bir yaklaşım sergilemektedir. Yerli üretim
teknoloji geliştiren firmalar, bu işler için deneyimli
bir teknik ekip istihdam etmeleri gerekir. Burada en
büyük sorun teknik birimlerde çalışan idare personellerinin mesleki olarak yetersiz kalmalarıdır. Ülke
ne kadar çok yüksek teknoloji üretir ve sahada uygularsa ve ihracat yapılırsa o kadar hızlı bir şekilde
refaha kavuşur.
Ancak burada yerli ürünlerde karşılaşılan sorunları da ihmal etmemek gerekir. Zira bürokratların
yerli ürün tercih etmeme sebepleri veya uygulamada karşılaşılan problemler içinde yerli ürünün kalite/
kalitesizliği gözardı etmemek gerekir. Çünkü uygulayıcı için en önemli husus ürünün sorunsuz iş görme
veya sık sık arızalanmamasıdır. Bu çerçevede hem
üreticilerin hem de sektörün bu konuda hassas olmaları gerekir.

Teknik Yetersizlik: Çoğu zaman su idareleri ve
belediyelerde çalışan teknik personelin alanındaki
yetersizliği, yurt dışı firmalar tarafından bir avantaj olarak kullanılmaktadır. Yabancı ürün temsilcisi
firmalar, pazarladıkları sistemlerin neredeyse dünyadaki en iyi sistemler olduğunu ve bu sistemlerin
ülkemizde üretilmesinin mümkün olmadığını anlatmaktadırlar. Bu anlatımları yaparken olabildiğince
teknik lisan kullanarak kafa karıştırma yoluna gitmektedir. Oysa teknik kapasite bakımından yeterli
ve kendini geliştirmiş olan kamu personeli bu firmaları dinledikten sonra gerçekleri görebilmektedir. Bu
olumsuz yönlendirmenin önünün kesilebilmesi ve bu
teknolojilerin ülkemiz tarafından da üretilebildiği
gerçeğini anlayabilmeleri için, kamuda çalışan teknik kadroların alanları ile ilgili bilgilerinin sürekli güncel tutulması gerekmektedir. Örneğin B idaresinde
gerçekleşen bir ihalede önceki alımlarda ortalama
2500 Euro gibi bir birim fiyattan satın aldığı cihazları, ihaleye yerli teklif verileceğini duyan ithal ürün
temsilcisi firma 560 Euro’ya indirmiş, ihale sonucunda 480 Euro’dan satmıştır. Firma ile daha sonraki
görüşmede “Biz pazarımızı kaybetmemek için gerekirse 1 Euro bedelle ürünlerimizi vermeye razıyız”
denilmiştir. İdareler eğer yerli ürünlerin gelişmesini
ve bu anlamda ülkemizin kazanmasını istiyorlarsa
bu gibi durumlarda önlemler almaları gerekmektedir.

Ar-Ge Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar: Ülke
kalkınmasında büyük etkisi olan ar-ge çalışmaları
bu anlamda özel firmalar için yeri geldiğinde altından kalkılması zor birer yük haline gelebilmektedir.
Çalışmalar süresince karşılanması gereken personel, makine/teçhizat, patent gibi maliyetler çalışma öncesi kesin olarak öngörülemediğinden, proje
takvimi esnasında tahmin dışı harcamalar bu yükü
daha da arttırmaktadır. Proje başlangıcında sadece tahmine dayalı bir takvim ve masraf tablosu
oluşturulabilmektedir. Çoğu işletmenin bu belirsizlikler ve finans sorunları nedeni ile ar-ge çalışması yapmaya cesaret edememesi ya da başladığı
çalışmayı sonlandıramadan projeden vazgeçmesi
hem zaman hem de para kaybına neden olmaktadır. Devletin bazı kurumları aracılığıyla birçok
alanda araştırma ve geliştirme desteği programı
sunmaya başlaması ve sağladığı teşvikler ar-ge
yapan firmaları büyük oranda rahatlatmıştır. Fakat
uygulamada her şey planlandığı gibi gitmemekte
ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu alanda en büyük
destekler TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla sunulmaktadır. Her iki kurumun da destek paketi uygulama şartları birbirine göre farklılıklar göstermektedir.
Örneğin KOSGEB üzerinden alınan destek paketinde işletme sahipleri için herhangi bir maddi destek
bulunmazken, TÜBİTAK desteklerinde projede aktif
olarak bulunan işletme sahiplerine de proje süresi
boyunca maddi destek verilmektedir.

Yerli Üretim Konusundaki Bilinç Eksikliği: Birçok
idare yerli firmalara ve ürünlerine karşılık yabancı

Yerli üretim istihdamı artırmakta, ayrıca başka
alanları da etkilemektedir. Bu kapsamda malzeme
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ve ekipmanların ulusal ve uluslararası standartlara
uygun üretim yapması sağlanmaktadır. Bu amaçla
muayene, deney ve belgelendirme için akredite bir
laboratuvar kurulması gerekmektedir.
Yabancı ülkede üretilen teknoloji yerli üretimlere
göre çok pahalı olmaktadır. Nitekim bazı şehirlerde
yapılan metroların sinyalizasyonu tek firmaya bağlı
olduğundan yeni hatların yapılması halinde normalin üzerinde para istemekte (tekel etkisi) veya
başka bir firmanın yapımına izin verilmemektedir.
7. ORTADOĞU SU SEKTÖRÜ VE ARAP SU HAFTALARI
Ortadoğu bölgesi dünyanın en fazla su sıkıntısı
çeken yeridir. Bölge ülkeleri dünyanın en çok su kıtlığı
çeken ilk veya ikinci grup ülkeleri arasındadır. Ürdün,
Filistin gibi bölgeler dünyada en fazla su kıtlığının
olduğu yerlerdir. Türkiye, su zengini bir ülke olmayan
“su fakiri” olmaya aday bir ülkedir. Ortadoğu’da su,
atıksu ve çevre sorunları dünyanın diğer bölgelerine göre biraz daha fazla gözükmektedir. Bölgesel
ihtilaflar ve çatışmalar, tarımda yanlış su kullanımı, çevre sorunları da eklenince sorun daha da
büyümektedir. Bu nedenle su kaynaklarının verimli
yönetimi, suyun bölgesel barış ve işbirliği için fırsat
olarak görülerek ortak projeler geliştirme amacıyla
Arap Ülkeleri Su Hizmetleri Birliği (The Arab Countries Water Utilities Association-ACWUA) ve benzeri
kuruluşların çalışmaları önem taşımaktadır.
ACWUA Arap Bölgesinde su sektöründe bir kâr
amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak
2006 yılında kurulmuştur. Derneğin ilk toplantısı Eylül 2006’da Kahire - Mısır’da yapılmış, 2009’da Amman-Ürdün’de resmen ilan edilmiştir. Dernek kuruluşundan beri, Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik
ve Sosyal Komisyonu (UN-ESCWA) ve Alman Teknik
İşbirliği’nin (GTZ) desteğini almıştır. Birliğe üye su ve
atıksu alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör,
akademik kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin olduğu
ülkeler; Mısır, Yemen, Ürdün, Lübnan, Filistin, Kuveyt,
Uman, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Moritanya,
Suriye, Somali, Kıbrıs ve diğer ülkelerdir. (Kanada, Sri
Lanka, UNESCO himayesinde Regional Centre on
Urban Water Management –RCUWM)
ACWUA’nın düzenlediği Arap Su Haftası (The
Arab Water Week-AWW) uluslararası ve Arap bölgesinde karar vericilerin, su yönetimi uygulayıcılarının ve profesyonel kuruluşların hitap ettiği uluslararası ve bölgesel bir etkinliktir. İlk olarak Aralık
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2010’da Ürdün Amman’da başlatılmış, sonra her iki
yılda bir düzenlenir hale gelmiştir. Düzenleyiciler, Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı (MWI) ve Arap Devletleri Birliği - Arap Bakanlar Su Konseyi (LAS- AMWC)
ile ACWUA’dır. AWW, Arap bölgesinde, bölgedeki su
ve atık su konularında yenilikçi ortaklıklar ve işbirlikçi
çalışma platformları kurarak su yönetimi meselelerini ele alan tek önemli uluslararası etkinliktir. Bu
çerçevede Arap Su Fuarı düzenlenmektedir.

19-23 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen 4. Arap
Su Haftasının teması, ‘Arap bölgesindeki kırılgan
ortamlarda su sistemlerinin yönetimi’ (managing
water systems within fragile environments in the
Arab region) idi. Haftaya davet edilen İSKİ, burada
stand açarak sektördeki deneyimini paylaşmıştır.
Bu faaliyetin sonunda;
* ACWUA – İSKİ arasında iyi niyet protokolü imzalanması,
* ACWUA üyesi Su İdarelerinin İdaremizi ziyaretleri ve İSKİ Akademi’de eğitim görmelerinin teşvik
edilmesi,
* ACWUA üyesi Su İdareleri nezdinde İSKİ’NİN tanıtımı,
* Söz konusu Arap bölgesinde yer alan kamu
kurumu ve şirketlere verilecek danışmanlıklarla ve
Eximbank kredi destekleri ile yüklenicilerinin ve yerli
sanayicilerimizin pazardan pay almalarının sağlanması,
* Su temini ve yönetimi, su kayıplarının azaltılması v.b. sorunlarının çözümleri ile ilgili SUEN işbirliğiyle ACWUA üyesi su İdarelerine projelerle açılım
sağlayarak lobi çalışmalarına ağırlık verilmesi,
* Bu tip fuarlara ülkemizdeki yüklenici ve ilgili STK’lar ile ortak standlar açarak tanıtımın
artırılması, üzerinde durulmuştur.
İki yıl sonra yapılan 5. Arap Su Haftası ve Kazısız
Teknolojileri
Konferansı
05.03.2019
tarihinde
Ürdün-Ölüdeniz’de (Lut Gölü) gerçekleştirilmiştir.
Programın paydaşları arasında Türkiye’den İSKİ ve
AKATED (Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği) ile
sponsorlardan PLATFORM ve KUZU Grup firmaları
yer almıştır. Fuara İSKİ ve İTO’dan yetkililer katılmış
olup, fuarda SİBORT alt yapı teknolojileri A.Ş firması
ile TBM Endüstri Firması stant açmıştır. Program
içinde İSKİ faaliyetleri, Türkiye’de kazısız teknoloji ile
ilgili çalışmalar ve Suriyeli sığınmacılara verilen su ve

atıksu hizmetleri sunulmuştur. Bazı Türk firmalarının
sektördeki çalışmaları sergilenmiştir. Özellikle kazısız
teknolojide kullanılan ilk “yerli robot” dikkat çekmiştir.
Türkiye bölge ülkeleri arasında su, atıksu ve çevre
sektörlerinde tecrübeli personel, yatırım ve teknoloji bakımından en gelişmiş ülke durumundadır. Bu
sebeple tecrübelerini çevre ülkelere aktarmasının
sürmesi gerekir. Mesela yabancı bir ülkedeki sektördeki ihaleyi alabilmek için bir şirketimizin, büyük bir
su ve kanalizasyon kuruluşundan referans mektubu
alması istenmiştir. Oysa yasalar böyle bir çalışmaya
izin vermemektedir. Bir siyasi liderin aracılığı ile sadece bir tavsiye mektup yazılabilmiştir. Ancak geçen süre içinde bu boşluk giderilmeyip, yerli kamu
şirketlerinin gerektiğinde resmi danışmanlık yapmalarının önü açılamamıştır.
Konunun önemi ve yöntemi bakımından dünyadan iki örneğe bakmakta yarar vardır: Almanya,
su sektöründe yabancı müşteriler için Alman Su İşbirliği (German Water Partnership) adıyla bir koordinasyon merkezi kurmuştur. Bu merkezin sloganı
“Güvendiğiniz çözümler” ve “Made in Germany”dır.
Oluşumda, su yönetim sektöründeki farklı alanlardan kurumlar ve şirketler yer almaktadır. Bunlar; bilimsel enstitüler, mühendislik danışmanlık şirketleri,
işletmeci şirketler/su idareleri, yapım şirketleri (müteahhitler), arıtma tesisleri işletenler, malzeme üreticileri/sağlayıcıları, kamu kurumları, kalkınma işbirliği örgütleridir. İlgili beş bakanlığın paydaşlığında
çeşitli ölçeklerde 232 (şimdiki sayı) paydaş tek bir
çatı altında fuarlara katılmaktadır. Bu merkez, tek
bir noktadan hizmet (one-stop shop) anlayışı ile
sanayileşmiş ülkeler yanında gelişmekte olan ülkelere ve piyasalara ihtiyaçları olan konularda yenilikçi çözümler üretmektedir. Dünyanın 14 farklı bölgesi üzerinde tarımsal sulama, su ve enerji, su 4.0,
endüstriyel su yönetimi, yenilikçi ve bilimsel işbirliği,
işletme ve kapasite gelişimi çalışma grupları vardır.
(www.germanwaterpartnership.de)
Başka bir örnek Seul Büyükşehir Belediyesine
bağlı Su İdaresi’nin (Arisu) ülke dışı faaliyetleridir.
Kore hükümeti 2010 yılından sonra su sektörünün
yurtdışına açılmasını teşvik etmiş ve destek olmuştur. Kore Çevre Bakanlığı Su endüstrisi Tanıtım
Stratejisi ile ülkeyi su endüstrisi etkin gücü yapmayı hedeflemiştir. Böylece su endüstrisinin ülke içindeki değerinin 2.6 milyar wona çıkarılması; 38,000
yeni istihdamın oluşturulması; 10 ilgili Kore şirketinin
küresel ölçekte rekabete girmesi ve su piyasasında 8
milyar dolar ihracat yapılması (küresel payın % 1’ine

ulaşılması) hedeflenmiştir. Hükümetin girişimiyle,
Su Şebeke Ofisi (Waterworks Office), özel sektörün
yabancı piyasalarda işletmecilik tecrübelerini ve
ileri teknolojiyi kullanmasında destekleyici kararlar
alınmıştır. Yine bu ofis, yabancı şehirlere teknik bilgi ve tecrübelerini öğretme taleplerini karşılamak
üzere küresel ağını ve mübadelesini genişletmeye
başlatmıştır. Önceden özel şirketler yabancı piyasalara girmekte zorlanırken, bu ofisin çalışmalarıyla
artık kolayca girmeye başlamıştır. Ülke içindeki su
altyapı projeleri bittiğinde, işletmelerin büyümesi olmamaktadır. Oysa dışa açılımla yeni işler ve
finansal genişlemeler olmaktadır. Bu politikadan
önce, Güney Kore küresel su piyasasında sadece
% 2.1’lik paya sahipken, dışa açılımla Seul teknik bilgilerini ve politikalarını diğer ülkelerle paylaşmakta
ve rekabetçi üstünlüğünü güçlendirmektedir. Böylece Arisu; yabancı ihalelere özel sektör ile birlikte
katılmakta, kendi fonu olan Ekonomik Kalkınma
İşbirliği Fonu kullanarak kalkınmakta olan ülkelerdeki su arzı sistemlerine katkı sağlamakta, yabancı
projelerin fizibilite çalışmalarına katılarak ilgili ajanlardan fonlamalara katılmakta ve bu alanda uluslararası genişleme için ortak ağ kurmaktadır. Kore
Metropoliten Yönetimi yabancı ülkelere bu konuda
ihracat yapan ilk yerel yönetimdir. Yerel yönetim kar
amacı gütmeyen bir idare olduğundan bu kapsamda bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Japonya özel sektörle ortak bir düzenleme ile ODA
yardımı da sağlamakta, böylece önemli kazançlar
elde etmektedir. (https://arisu.seoul.go.kr)
“Mavi altın” endüstrisi diye bilinen küresel su sektörü, yıllık % 6.5 oranında büyümektedir. 2018 yılında
bu sektörün büyüklüğünün 689 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu sektörde amansız
bir mücadele vardır. Ortadoğu şehirlerinde ciddi
olarak su sorunları yaşanmaktadır. Savaşlar dolayısıyla pek çok şehrin su ve kanalizasyon altyapısı tahrip olmuştur. Diğer pek çok şehir su ve atıksu
konusunda önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Mesela,
Amman şehrine yüzlerce kilometre öteden yeraltından alınan su haftanın belirli günlerinde verilebilmekte, aynı zamanda buradaki kayıp kaçak da
makul olmayan oranda seyretmektedir. İSKİ, buradaki Türk yatırımcılarına referans olarak istenmiştir.
2560 sayılı İSKİ kanununa göre “…Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek
ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere …” kurulmuştur. SUKİ’lerin görev alanı, belediye
sınırlarıdır. Dolayısıyla kanunda belirlenen görevler
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arasında resmi kuruluşlar dahil danışmanlık hizmeti
vermek, yurtdışına proje hazırlamak veya başka
faaliyetlerde bulunmak gibi görevleri yoktur, buna
izin de verilmemektedir. Dolayısıyla yukarıdaki iki
örnekte olduğu gibi, 2560 sayılı kanunda değişiklik
yapılması gerekmektedir. Ya da kamu kurumlarının
yurtdışında su ve kanalizasyon hizmetleri
yapabilmeleri için özel düzenleme yapılabilir.
İSKİ, İstanbul’da pek çok su altyapı projesini
tamamlamıştır, şimdi ise işletmecilik yönü ön
plana çıkmıştır. Bunun gibi KOSKİ, Konya’da kırsal
kesimde önemli tecrübelere sahiptir. Diğer su ve
kanalizasyon idarelerinin de üstünlükleri vardır. Özel
kesimdeki inşaat ve işletme firmaları da önemli
tecrübelere sahiptir. Bu alanda çalışan özel sektör
yapımcılarına yeni iş alanların açılması ancak ülke
dışında mümkün olabilecektir.
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin tecrübelerinin
yakın coğrafyaya aktarılması önem taşımaktadır.
Türkiye su ve atıksu sektöründe çevre ülkelere göre
fazla sayıda teknik eleman, birikim ve rekabet gücüne sahiptir. Bu sektördeki yerli üretimin ihracat
için önemli avantajları vardır. Ancak bu potansiyeli
bir araya getirecek sivil toplum oluşumları yetersizdir. Ayrıca süreklilik arz eden politikalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Nitekim seçimlerde siyasi parti veya
belediye başkanı değişikliği ile öncelikler kolayca
değişebilmekte, bu da pek çok tecrübenin kaybolmasına sebep olmaktadır.
Su ve atıksu sektöründeki tecrübenin paylaşılması ve ülkemizin rekabetçi gücünün geliştirilmesi
açısından SUKİ’ler, merkezi su teşkilatı, bilimsel kuruluşlar ve özel sektörün işbirliği ile Ortadoğu piyasasında yer almasının gerekliliği ortadadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 63ncü maddesi yerli istekliler hakkındadır. Buna göre mal alımı
ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %
15 oranında fiyat avantajı sağlanmıştır. Yerli üretim
politikaları ile AB süreci çatışması gündeme gelmektedir. AB uyum sürecinde Çevre ve Kamu Alımları Fasılları konumuzu ilgilendirmektedir.
Yerlileştirmenin yaygınlaşması için Kamu İhale
Kanununda yerli ürüne teşvik için bazı değişiklikler
yapılmıştır. Kanun her ne kadar yerli ürünü teşvik
etse de kamudaki uygulayıcıların bu konudaki tavırları önemlidir. Bürokrasinin bu konunun stratejik
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önemi konusunda bilinç sahibi olması gerekir.
Yerli üreticiler desteklendiği ve ürünlerini sattıkları sürece de bu alanda gelişecek rekabetten
dolayı maliyetler düşecek bu da ürün fiyatlarına
yansıyacaktır. Bu sayede ülkenin ithalat bağımlılığı azalacak ve rekabet gücü artacaktır. Yerli üretimin ekonomik etkisi değerlendirilirken, çalışmalar
süresince elde edilen bilgi-birikim, istihdam, bakım-onarım ve yedek parça avantajı, projeye özel
ergonomik ürün kullanımı, ar-ge çalışmalarında
sürdürülebilirlik sağlanması, patent sayısının çoğalması gibi etkenler iyi analiz edilmelidir. Türkiye’de
312 Organize Sanayi Bölgesi, 968 ar-ge ve tasarım
merkezi, 72 teknoloji geliştirme bölgesi ve yüksek nitelikli emek potansiyeline sahiptir.
Ülkemiz Avrupa Birliği sürecinde su ve atık
su sektöründe 50 milyar avrodan fazla yatırım
yapacaktır. Bu sektörde bir yılda gerçekleşen
projelerde kullanılan ürünlerin yerli tercih edilmesi
durumunda en az %50 oranında ekonomik avantaj
sağlanacağı kesindir. Belediyelerin ve su idarelerinin
yıllık bütçelerinden bu projeler için harcadıkları
paralar analiz edilirse bu avantajın rakamsal değeri
de ortaya çıkacaktır.
Kurumlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı
bu alandaki önemli bir konudur. Türkiye su ve atıksu
sektöründe çevre ülkelere teknoloji ihracatı yapacak seviyededir. Nitekim bu sektördeki birçok yerli
firma sayıları 70’e yaklaşan ülkeye ihracat yapmaktadır.
Kalkınmada kilit rol oynayan yerli teknoloji üretimi, öncelikle devletin tüm kadroları tarafından
kabul görmelidir. Bu bilinç en alt kademe memura
kadar yayılmadıktan sonra yukarıdan gelen bütün
destekler uygulama seviyesine indikçe zorlaşmakta
ve faydasını yitirmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki gibi
teknoloji üretimi yapabilmek ve hatta bu ürünleri dünyaya pazarlayabilmek elbette zahmetli süreçler içermektedir. Ancak bu konu önce zihinlerde halledilmesi gereken bir meseledir. Devletin en
üst makamından en alt kademe memuruna kadar
bütünlükle kabullenilmesi ve hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Sorunların önemli kısmı bu bilincin
yerleşmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer
herkes bu konuda devletin yanında yer alırsa, yerli ve milli düşünen teknoloji geliştiricilerin önündeki
engeller yavaş yavaş kalkacak ve kalkınma süreci
hız kazanacaktır.
Devlette yerli üretim bilincinin yerleşmesi me-

seleyi tamamen çözmeye yetmez. Aynı şekilde yerli
üretim yapan firmaların da geliştirdikleri ve ürettikleri sistemlerin arkasında durmaları gerekmektedir.
Devletin bu anlamda sağladığı teşvikleri, devleti
dolandırmak için bir fırsat gibi gören firmalar da
azımsanmayacak kadar çoktur. Burada yine devletin kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kalitesiz ve iş görmeyen ürün ve sistemler
bu kontrol mekanizmaları sayesinde elenmeli ve iyi
iş çıkaran, kaliteli ürün geliştiren firmalar bu sayede
ön plana çıkmalıdır.
Yerli teknoloji üretilemediğinde çevrenin korunması zorlaşmaktadır. Bu nedenle çevre koruma
tedbirleri önemli ölçüde yerli teknolojinin gelişmesine bağlıdır.
Teoride karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre,
her ülke karşılaşmalı üstün olduğu sektörde uzmanlaşmalıdır. Ancak sektörlerin birbirlerinin gelişmesini
teşvik ettiği gerçeğini gözardı edilmemelidir.
İSKİ sektörde iki yerli ürün geliştirme çalıştayı
yapmıştır. İTO, İSO ve MÜSİAD’ın katılımıyla yapılan
çalıştayların amacı, su ve atık su sektöründe İSKİ
tarafından kullanılmakta olan kimyasal, plastik,
elektrik-elektronik makine ekipmanların ve teknolojilerin milli imkânlarla üretilmesi ve yerli teknoloji üretme kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak
kurumun yeterli katkıyı verebilmesini sağlamaktır.
İSKİ’nin 2017 yılında yaptığı alımların yaklaşık %75’i
yerlidir. Yerli ürün kullanma atık su sektöründe biraz
düşüktür. Ayrıca kurumda orta ve ileri teknoloji nitelikli ürünlerin geliştirilmesi için başta İTÜ ile ortak

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların devamı
gerekir.
Ayrıca Türkiye su-atıksu teknolojilerini başta
çevre ülkelere ve diğer pek çok coğrafyaya ihraç
edecek potansiyele sahiptir. Nitekim bunun örneği
de yukarıda yer almaktadır.
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EMiN BELDE
DEMOKRASi ve KUTSAL

Prof. Dr. BÜLENT SÖNMEZ

Demokrasiden Ne Anlıyoruz
Demokrasi tek kişi ya da bir zümrenin egemenliğine karşı çoğunluğun egemenliğini esas alan yönetim biçimidir. Demokrasi dendiğinde temelde
anlaşılan şeyin ötekine saygı olduğu söylenebilir.
Yönetim sistemi olarak da çoğunluğun tercihlerinin
üstte olduğu bir anlayışı işaret eder.
“Çoğunluk kötü üzerinde ittifak yapmaz” önyargısı temeli oluşturur. “Çoğunluğun aldatılması
mümkün değildir” anlamına gelir bu. Büyük ölçüde
de doğrudur bu yargı.
Çoğunluğu esas alırken de, tek kişiyi esas alırken
de, bir zümrenin egemenliğini esas alırken de insan
olarak hep bir iyiyi hedefler, ya da öyle görünürüz.
Aslında bu durum insanlığın ortak hedefinin iyiyi
gerçekleştirmek olduğunu ortaya koyar. İyinin gerçekleşmesi noktasındaki yönelimlerimiz farklı da
olsa hepimiz iyiyi istemekteyizdir.
Hepimiz iyiyi istesek de iyiden anladıklarımız
farklı olabilir. O halde “iyiyi belirleyen şey nedir” sorusunu da cevaplamadan bu meselede ortak bir
anlayışa ulaşamayız.
En temelde iyinin mutlak olması gerektiğini
söylemek durumundayız. Yani iyi öznel olmamalı ve
belli bir zaman dilimi ile kayıtlı; sınırlı olmamalıdır.
Eğer mutlak olmazsa biz rasyonel veya bilimsel
teorilerden ürettiğimiz ideolojik çıkarımlarla iyiyi
sadece belli bir zümreye, ırka, sosyal guruba
hapsederek iyiden kötü bile devşirebiliriz.
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O Halde Ortak İyinin Metafizik Temeli
Ne Olabilir?
Bu temel “insanlığın -aslında tüm yaratılışınaynı varlık zeminini paylaşmasıdır. İçsel birliğimiz
etik bağımızın temelini oluşturur. Ayırt edici kalpte
bulunan ruhsal zekâmız, bu uyumlulaştırma ilkesini
doğal bir engel olarak sezer. “Allah Sevgidir” (1 Yuhanna, 4:8) ve “Rahmeti Kendi üzerine farz kılmıştır” (En’am Suresi, 6:54) nedeniyle, ayırt edici kalp,
uyum ilkesini sevgi, şefkat ve merhamet olarak bilir.
Akıl ise onu ölçü ilkesi olarak tanır. Bütünlük yoluyla
(gerçekte ve sevgide yaşamak, varlığın temeli olan
bütünlüğe uygun olarak) uyum ve denge içinde yaşayabiliriz. Bu, Polonius’un Laertes’e verdiği öğütte
gizlidir: ‘Her şeyden önce şu: Kendi nefsin için doğru olmalı, Ve bu yolu takip etmelisin, geceyi takip
eden gündüz gibi, O zaman hiçbir insana yanlış
olamazsın› (Hamlet, I: 3, 78-81)
Kendimize ve dolayısıyla başkalarına karşı dürüst olmakla, insanlığımızı azaltmıyoruz, aslında
onu geliştiririz. İnsancıl olmakla, aslında gerçek insanlığımızı ifade ederiz. Kwame Anthony Appiah’ın
da belirttiği gibi, ‘Konu ilgi ve şefkatimize gelince,
insanlık bir bütün olarak çok geniş bir ufuk değildir.’
Farklı bir ifadeyle, ortak insanlığımız bireysel hak ve
özgürlükleri, onları inkâr etmeye değil, uyumlu hale
getirmeye çalışan daha geniş bir toplumcu çerçevenin yönleri olarak gören kozmopolit ideali haber
verir. Bu manevi genişliğe günümüz dünyasında giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Appiah’ın iddia ettiği gibi, ‘ortak insanlığımızı

çeken kozmopolit dürtü artık bir lüks değil; bu bir
zorunluluk haline gelmiştir.’”1
O halde çoğunluğun en üstün iyiye ulaşması, ortak insani temel ekseninde mümkün olacaktır. Emin
Belde bu yüzden çoğunluk, azınlık, tek kişi eksenli
yönetim anlayışlarının ötesinde insani yaşama iradesinin kabulüne yaslanır.
İnsanlığın Ortak Hedefleri Olabilir Mi?
Elbette olabilir. Aristoteles her insani eylem bir
iyiyi hedefler demektedir. İyileri de dış iyiler, bedene
ait iyiler ve ruha ait iyiler olmak üzere üçe ayırır. Asıl
iyilerin ruha ait olan iyiler olduğunu çünkü bu iyinin
evrensel ve mutlak olduğunu belirtir.2
Kötü insan doğasına aykırı bir durumdur. Bile bile
kötülük yapılamaz. yani kötülüğün kötülük olduğunu
bilerek yapar insan. Ya kötü olanı iyi zannederek
yapar ya da kötü olduğunu bildiği halde sırf anlık
yönlendirmelerle daha az kötüyü seçer. 3 Her iki durumda da insan iyiyi bilir. Pişmanlıkların sebebi budur. İnsanların birbirlerine bakışı da hakikate ulaşma noktasında problemler üretebilir.4
Öteki ile ilişki bağlamındaki (ahlaki boyutuyla)
değer hepimizin ulaşmak istediği iyidir. İyinin değer
olması onun genel geçer olmasına bağlıdır. Haz
ve fayda da iyidir ancak öznel oldukları için buna
ahlaki anlamda bir değer diyemeyiz. Ahlaki anlamda herkes için iyi olana değer diyebiliriz. Örneğin
herkes adaleti ister. Çünkü adalet bir değerdir ve
mutlak iyidir. En zalim insan bile adaletin bir değer
olduğunu kabul eder; özellikle kendisi sözkonusu olduğunda onu ister. Bu durum, değerin genelgeçer
ve mutlak olduğu anlamına gelir. Bütün insanlar
tarafından kabul edilen değerlerin benimsenmesi
ötekileştirmek değildir. Çünkü bütün insanların kabul ettiği şey herkese aittir. Bu öteki bütün insanların kabul ettiği bir öteki olmakla bütün insanların
ontik inancına ve ontik yargılarına uygundur. Adaleti vurgulamak ötekileştirmek değil, başkasını benimsemek onu da bir değer olarak algılamaktır.
O halde sağlam inanç evrensel iyiyi esas alan ve
ötekileştirmeyen inançtır. Bu inanç ancak sağlam
bir gelecek kurulmasına önayak olup bütün insanlı1 -Lakhani M. A, Political Correctness And Pluralism Ali, SACRED WEB 44
2 -Aristoteles Nikhamakhosa Etik, Saffet Babür, I. Kitap, Ank.1998
3 -Platon, , Protagoras, çev. Teoman Aktürel, 358-d
4 -“Dostlar tartışır hasımlar ise çekişir” diyor Sokrates. Hasım olmak
ötekine karşı kendini kilitlemek demektir. Bu yüzden hasımlar doğruyu aramak yerine birbirlerini yıpratmayı seçerler. Düşmanca yönelim
insanın algısını bozabilir.

ğı kucaklayan bir yapının oluşmasına katkı sunabilir.
O halde hoşlanmadığımız ve bize fayda sağlamayan meseleler olsa bile hepimizin iyi istenci bulunmaktadır. Yani bize faydalı olmadığı ortada olsa
bile; biz faydalıyı tercih etsek bile yine de iyiyi arzularız. Adalet, eğer biz suçlu isek bize anlık bir fayda sağlamayacaktır. Bunu bilmekle birlikte hepimiz
adaletin gerçekleşmesini isteriz. Bu da iyi istencinin
bize rağmen değil, bizle birlikte olduğunu göstermektedir. Değer denilen şey de buradadır. 5
Bu yaklaşımlar ışığında yönetim sistemi açısından meseleye eğildiğimizde; mutlak iyi yoksa çoğunluk ya da azınlık yönetimi arasında fark yoktur
sonucuna varabiliriz.. Çoğunluk da azınlığı ezebilir.
Azınlık gücü ele geçirince çoğunluk üzerine tahakküm kurabilir. O halde bütün siyasal eğilimlerin
ötesine geçerek iyi temeli üzerine bir siyasal anlayış
inşa etmek durumundayız. Demokrasi çoğunluğun
iyi istenci olarak algılanırsa ancak sağlıklı bir anlayış
olarak değerlendirilebilir.
“Kuşkusuz, bütün insanlık için ortak bir takım çıkarlar bulunmakta. Şimdilik siyasal eylemi belirlemeye
yetmiyor onlar. Belki ileride yetecek. Egemen devlet
bulundukça yetmeyeceği kesin. Genel çıkarı izlemenin
en güç yanı birbiriyle çatışan karşılıklı özel çıkarlar arasında uyuşuma varmak olacak o zaman bile.”6
“Doğruluk” bu nedenle eleştirel bir temel, etik bir
ölçüt, bir ölçü ilkesi gerektirir. Hükümetler veya kurumlar, indirgemeci zihniyetler veya göreceli bakış
açıları lehine orantılı ve temel normlardan vazgeçtiğinde, zararlı olabilirler. “Kuruluş” idealleri, meşruiyet iddia etseler de, bazen ölçülemez ve ilkesizdir;
özellikle başkalarına ağır bir şekilde dayatıldığında,
yönetici sınıfın tiranlığını oluşturabilir. Tarih
göstermiştir ki, en baskıcı hükümetlerden bazıları,
amaçlarına ulaşmak için insan onurunu feda
ederken ortak çıkar için faaliyet gösterdiğini iddia
etmiştir.
(Oysa)evrensel idealler, belirli olanı basitçe
gölgede bırakamaz, ancak çeşitliliğe değer
veren ve insan onurunu koruyan yollarla onunla
uyum sağlamaya çalışmalıdır. Benzer şekilde,
toplumu baskı altına alan ve kamplaştıran hizipsel
veya bireysel çıkarlar arasındaki çatışmalardan
5 -Özellikle yeniçağda yanlış yorumlanmasına ve yanlış uygulamalara bakarak değer’e toptan karşı çıkılması insanlığın büyük felaketlerine sebep olmuştur. F.Bacon’un dediği gibi “kabızlıktan kurtulmak için müshil alıp ishalden ölmek” gibi bir sonuç doğmuştur.
6 - Russell, Batı Felsefesi Tarihi Türkçesi: Muammer Sencer, C.I, s.217,
İst. 1994
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kaçınmaya özen gösterilmelidir. (Çünkü) hak ve
özgürlükler mutlak olmayıp bir ölçü ilkesine tabidir.
Bu göz ardı edildiğinde, hizip gruplarının tiranlığına
yol açar: Tipik bir örnek, siyasi baskının birinin
özgürce konuşma, sadece bir fikir ifade etme veya
bir bakış açısı hakkında sivil bir tartışma yürütme
hakkını reddetmesidir; bu, yasadışı olmasa da,
muhalif bir azınlığa hakaret olarak kabul edilebilir.”
Burada, ilkesiz siyasi tarafından iddia edilen belirli
bir “hak”, onunla bir “konuşma” ve adil görüşlü
diyalog yoluyla ilişki kurmaya çalışmak yerine,
evrensel ifade özgürlüğü hakkını baltalamaktadır.
‘Politik doğruluk’ ifadesindeki ‘politik’ sıfatı, altta
yatan sorunu vurgular: evrensel ve özel olanı, ortak
iyiye ve bireysel özgürlüklere karşı sorumluluğu uyumlu
hale getirmek için siyasi süreçler nasıl kullanılmalıdır?
Bu, filozofların çağlar boyunca boğuştuğu bir
problemdir. Gerçek, yalnızca bir fikir birliği meselesi
değildir, ancak fikir birliği, sürdürülebilir bir siyasi
praksis için hayati öneme sahiptir. Hakikat – nesnelliğe
bağlılık – parti hiziplerine veya bağlılıklarına veya salt
siyaset süreçlerine tabi değildir. C. S. Lewis’in belirttiği
gibi, “Kontrol edilmezse İnsan’ı ortadan kaldıracak
süreç, Faşistler arasında olduğu kadar Komünistler ve
Demokratlar arasında da hızla devam etmektedir.”
İnsan kusurlu ve kararsızdır. Yine de saygınlık, zekâ
ve özgürlük, siyasi düşünceye sahip yetişkinlerin
büyük ölçüde siyasi sorumluluk üstlenmelerini,
bilinçli yurttaşlık söyleminde bulunmalarını ve
kamu yararına katkıda bulunmalarını zorunlu kılar.
Platon’un belirttiği gibi demokrasi, iyi bir yönetim için
en sağlam süreçler olmasa da, bu amaca ulaşmak
için mevcut tüm pratik alternatifler arasında belki de
en az itiraz edilebilir olanıdır. Yine de, burada Lewis’in
uyarıcı sözlerini hatırlamak gerekir: “Etik, entelektüel
veya estetik demokrasi ölümdür. Gerçekten
demokratik bir eğitim -demokrasiyi koruyacak olankendi alanında acımasızca aristokrat olmalıdır..’4
Bunun nedeni, nesnel gerçeğin çoğunluk kuralının
basit hesabına indirgenememesi, ancak Jefferson’un
“doğal aristokrasi” idealini çağrıştıran Hakikati, İyiliği
ve Güzelliği ideallerine kendilerini adayanların giriştiği
sağlam bir ahlaki akıl yürütme süreci olmasıdır.”7
Sorumluluktan bağımsız bir özgürlük her zaman
problemlidir.
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Çoğunluğun ve azınlığın buluştuğu ortak nokta
iyi olmalıdır. İyi yoksa iyi esas alınmıyorsa demokrasi bir siyasal durum değil, bir inançsal durum olarak karşımıza çıkacaktır. Adını ne koyarsak koyalım
insanlığın ortak hedeflerini esas almayan hiçbir
yönetim biçimi, hiçbir siyasi anlayış, hiçbir ideoloji
meşru değildir.
İlkçağ filozoflarının demokrasi tartışmalarında
demokrasiyi
reddetmelerinin
sebebi
azgın
çoğunluğun azınlık üzerine baskı kurmasının
korkunçluğu eksenindedir. Onlara göre dizginsiz
bir halkın her dediğinin yapılması korkunç sonuçlar
doğuracaktır.8 Çoğunluk salt başına bir anlam taşımamaktadır. Aslolan ilkesel olmaktır. Bu bağlamda
gücün, çoğunluğun, paranın, yeteneğin kullanılacağı yön ve zemin önemlidir. Tıp bilgini olmak ile iyi
insan olmak aynı şey değildir. İyi insan yoksa bütün
herşey kötüye hizmet eden bir hale dönüşebilir.
Tıp ilmi insanlar üzerine hegemonya kurmaya,
yetenekler insanları aldatmaya aracı kılınabilir.
Kazanç değil hak edilmiş kazanç önemlidir.
Bütün insani faaliyetler değer etrafında şekillenir. İnsani faaliyetlerin zeminindeki değeri devre dışı
bıraktığımızda; yani iyi ve kötü yargılarını devre dışı
bıraktığımızda O zaman ne haktan-hukuktan ne de
insanlık değerlerinden sözetmek mümkün olabilir.
Aristotelese göre insanların çoğu bilge kişiler
olmadıkları için haz ve fayda ekseninde hayata
bakacaklar ve onların hazlarına ve çıkarlarına
hizmet edenlerin peşinde gideceklerdir. Bu yüzden
ülkeyi; (halkı) bilgelerin yönetmesi esas olmalıdır.
Bilgeler derken erdemli olmaktan sözetmektedir.
Erdem ise salt entelektüel düzeyde rasyonel bilgi
sahibi olmak değildir.
Şöyle ki; ,
Ayrıca bir de yönetenler açısından meseleye
bakılmalıdır. Yönetim erkini elinde tutan kişilerin,
gücü ele geçirenlerin haz peşinde gitmelerine ne
engel olabilir? Ötekinin hakkını neden savunmalıdır
gücü elinde tutan kişi…

Çoğunluk Ya Da Azınlık Tek Başına Ölçü
Olabilir Mi?

Yani birarada yaşamaktan söz edenlerin çatışan
çıkarları önlemenin yolunu da ortaya koymaları gerekmektedir. Platon ve Aristoteles’e göre insanlar ancak bilgelik ile bunu aşabileceklerdir. Çünkü bilgeler
varlık zincirinin en üst kısmındaki idealara daha
yakın kişilerdir. Diğer insanlara göre idealardan daha
fazla pay almaktadır. Ancak bu salt bilişsel düzeyde

7 -Lakhani M. A., a.g.y

8 - Bkz.Platon, Gorgias, 481d, Devlet 565a

değil hayatta da maddeyi değil madde ötesini
tercih etme ile de ortaya çıkan pratik bir durumdur.
Sokrates’e “ilahi Sokrat” denmesinin anlamı da
sanırım dünyevi amaçlara sahip olmayışı ile ilgilidir.
Bu açıdan bakıldığında bilgeliğin en önemli yanının
ahlaki yapı olduğu ortadadır.
Peki, o zaman bilgeliğin yolu nereden geçmektedir? Bilge insan nasıl yetiştirilecektir? Gerek Platon’da gerek İslam dünyasında Farabi’de öne çıkan
“Erdemli Şehir” kavramı bu güçlüğü aşmaya dönük
devlet teorileri olarak öne çıkmaktadır. Bu devlette
yöneticiler bilge kişilerden oluşacaktır. Neyin doğru
neyin yanlış olduğunu ancak bu kişiler bileceklerdir.
Erdemlilerin Devleti Söylemi Ve Demokrasi
Tusi’nin dediği gibi “Kişi başkasına adil oldukça
yönetici olmayı hak eder.” Yani fazilet(erdem) hayat
içinde şekillenen bir durum olarak öne çıkar. Bir
yanda erdemliler öbür yanda erdemsizler diye iki
sınıf varsaymak bu yüzden problemlidir.
Yani Erdemli olmak insanın güç ve zenginlikle
karşılaşması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.
Bu yüzden erdemlilerin yönetmesi teklifi içinin
doldurulması çok da mümkün olmayan soyut bir
kavramdır. İnsanın kalitesi hayattaki ilişkilerine bağlı
olarak ortaya çıkar. Bu yüzden erdemliler ya da
erdemsizler diye iki ayrı yapı mümkün değildir. Hayat
içindeki duruşumuz ve ilişkilerimizdeki etkileşimlerin
doğruluk ilkesinden sapması erdem eksenli
doğamızın direncine bağlıdır. Gücü ele geçirenlerin
haz peşinde gitmelerine ne engel olabilir? Ötekinin
hakkını neden savunmalıdır gücü elinde tutan kişi.
Oysa Demokrasi bu bağlamda daha ayakları yere
basan ve ölçüsü şöyle ya da böyle belli olan bir
siyasal anlayıştır.
Siyasi Kimlikler Ve Emin Beldenin Sosyal Zemini
“Appiah, modern siyasi kimliği beş gruba ayırır.
İnanç, ülke, sınıf, renk ve kültür. Her biri insanlığı
birbirine bağlamak için olduğu kadar kolayca
bölmeye hizmet edebilir. Bunları “bağlayıcı
yalanlar” olarak adlandırır. Ancak, yanlışları pratikte
düzeltmek için stratejik ittifaklara ihtiyaç duyulsa
da, kimliği bu şekilde kutuplaştırma konusunda
temel bir yanlış anlama var. İnsanlar, aynı politik
alt küme içinde bile birden fazla kimliğe sahiptir.
Feminist olarak biri kadın, heteroseksüel ve siyah

olabilirken diğeri erkek, gey ve beyaz olabilir.
Cinsiyet politikası üzerinde anlaşabilirler, ancak
ırk ve cinsel kimlik konusunda değillerdir. ‘Kimlikler’
uyumlu bir ilke bulamadıklarında çatışmaya meyledeceklerdir. Gelenek, bireyin ahlaki normları ihlal
etmeden insanla meşru bir şekilde çatışamayacağını öğretir. Bunun nedeni, “birey”in insanlığın bir
“üyesi” olmasıdır. Lewis’in belirttiği gibi, “Hıristiyan,
bireyciliğe değil, mistik bedene üyeliğe çağrılır.”7
Lewis, “üye” terimini yalnızca birimler anlamında
değil, terimin Aziz Paul tarafından kullandığı şekilde
kullandığını açıklar. Ki O, organlar derken özünde
birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan şeyleri
kastediyordu.
Bireysellik, ortak insanlığımızın üyeliği içinde yer
alan içsel insanlığa karşı çıktığında, insan olmaktan
çıkar ve ya sınır tanımayan ya da bencil hale gelir.
Kimliklerimiz ve içinde yaşadığımız mekânlar, diğer
kimlikler ve onların mekânları pahasına varolamaz.
Bireysel kimliğimiz – her birimize bahşedilen benzersiz özellikler dizisi – bu nedenle, hem bireyselliğimizin hem de insanlığımızın bir ifadesidir. Bu yüzden
O çevre ile uyumlu hale getirilmelidir. Yalnızca dışsal
olarak karşıt kimliklerimizi ifade etmek için değil,
aynı zamanda tüm yaratılışa ve insanlığa hizmet
etmek için de kullanılmalıdır.. Kur’an-ı Kerim’den
aşağıdaki sık alıntılanan pasaj, temelleri açıklar ve
...Her biriniz için bir şeriat ve bir yol kıldık. Ve Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat size
verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için [aksini diledi].
Öyleyse hayırlarda birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır ve O, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size
haber verecektir.9
Ayet, farklılıklarımızın daha derin bir bağlantının temeli olduğunu açıklar. Bireysel yeteneklerimizi
erdemli, cömert, şefkatli, insanca kullanmaya sevk
etmemiz konusunda bizi ‘denemek’ için verilen bir
tür sınavdır. Bu nedenle, ‘iyi işlerde birbirimizle rekabet etmeye, bireysel güçlü yönlerimizi düşmanca
rekabete dayalı olarak değil, işbirliğine dayalı olarak kullanmaya teşvik ediliriz. Farklılıklarımızı ortak
insanlığımızın tamamlayıcı yönleri olarak görerek,
kimlik siyasetinin bireyci veya kabileci hizipçiliğinden kaçınabiliriz.
Bizi insan olarak meşgul eden konular, kim olduğumuza ve neye değer verdiğimize dair kavrayışlarımıza meydan okur. Birçok sorun kolay çözümler sunmaz. İlkeli cevaplar için çaba göstermemiz,
9 -Ma’ide, (5):48
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ancak dar kimliklerimizi ve sınırlı bakış açılarımızı
aşarak ve aynı zamanda bireysel ve kolektif insanlık onurumuzu teyit ederek olabilir. Bu nedenle
fikirleri politik olarak yanlış olmakla suçlamak veya
kimlik siyasetine girmek her zaman yapıcı değildir.
Bu yöntemler genellikle bölücüdür. Bunun yerine
ihtiyaç duyulan şey, çoğulculuk etiği aracılığıyla
kimliğimize ve aidiyetimize aracılık etmenin yaratıcı yollarına, farklılıklarımızı ruhsal akrabalığımıza,
ortak insanlığımıza, dolayısıyla ortak insanlığımıza
uygun yollarla uyumlaştırmaya çalışan adil bilinçli sivil katılım süreçlerine bağlılıktır. Sınırlarımızda,
bizi birleştiren aşkın bir bağın alçakgönüllülüğünü
ve farklılıklarımızda ortak iyi için bir kaynak olarak
bireyselliğimizi olumlayan tamamlayıcılığı ve gücü
görebiliriz.”10
Din ve Demokrasi, Kutsal ve İktidar
Başkasını da meşru görme, ona da yaşama
hakkı; kendini ifade etme hakkı tanıma dinin yüzyıllar boyu vurguladığı gerçeğin ifadesidir. Demek
oluyor ki demokratik söylem dini söylemin oluşturduğu zemin üzerine oturmaktadır. Russele göre
“Zenginlerin, eski inançları yıkıp belki demokrasiyi
ortadan kaldırmaya çalıştıkları için çok kez haklı
olarak dinsiz ve ahlaksız oldukları varsayılıyordu.”11
Ayrıca “Sundurmacılar (stoikoslar) erdemli yaşantıyı
yurttaşın devletle olan ilişkisinden çok, tinin Tanrıyla
olan bağlantısı biçiminde düşünmekteydiler.”12
“Sundurmacıların öğretisinde zaten içkin, fakat eski çağın genel tinine yabancı olan önemli
bir kanıyı yaymıştır. Hıristiyanlık Kişinin Tanrıya karşı
görevinin devlete karşı görevinden daha buyurucu
olduğu kanısını”13 Hatta daha ileri giderek “Tanrılar eğer bir halk teşkil etseydi onların hükümeti demokratik olacaktı. Öylesine bir hükümet insanlar
için değildir.”14 denilebilmiştir. Burada dikkat çekilen
nokta insanın hayat içinde zayıf yanlarının ötekine
tahammül ve saygı gibi Tanrısal özellikleri kaldıramayacağına olan inançtır.
Bu yüzden demokrasinin mümkün olmadığını söyleyenler olmuştur. İnsanın kaba güç ve zenginlik ile
daima öteki üzerinde baskı kuracağı varsayılmıştır.
“Demokrasi adı verilen rejim, kölelik kurumunu kaldırmadı. Zengine özgür kentliyi baskı al10 -Lakhani, a.g.y
11 -Russell, a.g.e, s.185
12 - Russell, a.g.e, s.95
13 - Russell, a.g.e,s.96
14 -Russell a.g.e, c.III, s.42
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tında tutmaksızın varlığından yararlanma olanağı
sağladı” 15 Ötekine saygının ancak Tanrısal bir durum olduğu ortaya konarak insana güvensizlikten
Demokrasinin imkânsızlığına varılmıştır.
“İnsanlara yasalar koymak için Tanrılar gerek”16
“Bir şey niçin iyidir, niçin düzene uygundur? İnsan
alışkanlıkları dışında doğaya uygun olduğu için. Her
türlü adalet tanrıdan gelir; adaletin kaynağı yalnız
O’dur. Ama biz adaleti bu kadar yüksekten almasını bilseydik, ne hükümete ihtiyacımız olurdu,ne de
yasalara..”17
“Uluslara uygun gelecek en iyi toplum kurallarını
bulup çıkarmak için insanların bütün tutkularından
geçtiği halde hiçbirine kapılmayan, insan doğasını
adamakıllı bildiği halde onunla hiçbir ilişkisi olmayan üstün bir zeka gerekir.Öyle bir zeka ki ,mutluluğu
bizimkine bağlı olmamakla birlikte mutluluğumuz
için çalışmayı istesin ve zamanın akışı içinde uzak
bir onur payıyla yetinsin; bir yüzyılda çalışıp, bir başka yüzyılda keyif edebilsin.İnsanlara yasalar vermek
için tanrılar gerek...”18
Tarih boyunca Devlet dinin, tanrı insan arasındaki ilişkisi çerçevesinde şekillenmiş bir örgütlenme
biçimi olmuştur. Devlet özü itibarıyla Tanrı-insan
ilişkisini, yöneten/yurttaş (yönetilen) biçimine dönüştürmüştür. Bu yüzden yönetim mekanizmasını
ele geçirenler genellikle kendilerine tanrısal sıfatlar
vermekten kaçınmamışlardır. Bu çerçevede devlet
insanın tanrıyla ilişkisini bozan, insanla tanrı arasına
giren bir yapı olmuştur çoğu kere..
Kilisenin çözülmeye başladığı dönemlerde “Tanrıya karşı görevle devlete karşı görev arasındaki çatışma, kilise-kral çatışması biçimini almıştır.”19
Ancak Emin Belde İnsanı Tanrı karşısına koyan
ve insanı küçülttüğünde Tanrıyı büyüttüğünü zanneden algının ötesinde bir anlayıştır. Başkasına
saygıyı Tanrıya atfedenler tarih içinde iki şekilde ortaya çıkmıştır. Birincisi Tanrı adına yönetme yetkisini
ellerine alarak kendi insani zaaflarını Tanrı adıyla
gizleyip her türlü zulmü ve haksızlığı meşrulaştırmış,
diğerleri de başkasına saygının kutsal dünyaya ait
olduğunu söyleyerek kutsaldan bağımsız yönetim
biçimleri üretmeye çalışmışlardır.
Oysa Emin Belde çerçevesi çizilmiş yönetim
15 - Russell a.g.e, s.226
16 -Rosseaou, Toplum Sözleşmesi, Fransızcadan Çev. Vedat Günyol,
İst.1993, shf.9
17 - Rosseaou,a.g.e shf.47
18 -Rosseaou,a.g.e, ,shf.51
19 -Rosseaou,a.g.e, shf. 97

sistemlerinden bir sistem değil, evrene, insana ve
topluma bakış biçimidir. O ne insanı kutsaldan-ilkeden bağımsız görmeyi ne de Tanrıyı insana karşı
konumlandırmayı esas almıştır.
Hayat Tanrıdan insana ve evrene yayılan kolektif bir varoluş durumudur(ce’m)
S. Konevinin dil felsefesinden yola çıkarak toplumsal yapıya dönük çıkarımları önemlidir. Ona
göre “Cem kolektif bütünü sergiler, ama daha da
önemlisi mahiyetin bu bütünün üzerinde bir özgüllüğü vardır. İctima’ kişilerin bir araya gelmesidir.
Bu oluşumdaki kişiler, göreceli konumları dışında
işlevsel olarak aynıdır. Ancak bu ilkel düzeyde bile,
onların birliği ilkesi, her insanın bir başkasıyla kendi varoluşsal biçimi içinde özsel bir bireysellik (Ayn
el-Sûrah el-vücûdiyye) olarak ilişki kurması gerçeğiyle ilgilidir. Bütünleşik bağlantı ve yapı tipik olarak bir evdeki ahşap ve tuğla gibi temel birimlerin
kolektif modelini sergiler. Bu, tektipleşme değildir.
Konevi gurubun nedensel hareketleri için, yani bir
şeyi diğerine benzetmek anlamında, mükemmellikten bir keyfiyyah müteşābihah (karşılaştırmalı mod)
olarak bahseder. Gerçekten de benzerlik, bir sıfatın diğeriyle karşılaştırılabilirliğinin ve mükemmellik
yolunda neden bir başkasıyla değiştirilebileceğinin
altında yatar. Mükemmellik derken, toplumun mü-

kemmelliğini aradığı soyut bir modele veya ideale
veya dışarıdan dayatılan bir şeye atıfta bulunmaz.
Bunun yerine, “özel varoluşsal yatkınlık, düzenleme
yoluyla gerçekleştiğinden, emri her şekle veya formun bağlı olduğu her şeye nüfuz eden ilahî düzenin
sırrına (tavsiye-i ilahiyye)”ye atıfta bulunur.
Açıkçası, insanı grubun sosyal unsurlarına veya
koşullarına indirgemeden sosyal varlığı içinde tanımlamayı amaçlar.”20
İnsan kendi yaratmadığı bir dünyaya doğar
doğmaz yaratma faaliyetine katılır. Bu bağlamda
insan hem bir dünya kurma hem de bu dünyayı koruma görevine sahiptir. Dünya kurarken de dünyayı
korurken de hayatın aktığı zeminden kopamaz.
Tabular, yasaklar, ahlaki buyruklar zekâ ve özgürlük sahibi insanın kendine sınırlar çizmesi olarak
kozmik düzenle uyum hamlesinin uzantısıdır.
Bu bağlamda özgür ama sorumlu varlık olan insan ayrıldığı cenneti inşa etme noktasında köklü bir
iradeye sahiptir.

20 -Bkz. S. Qūnawī, Iʿjāz al-bayān, Schaker A._ “Speech Dynamics and the Origin
of Human Community,” from Modernity, Civilization and the Return to History
(2017)
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APOLLO(N) SENDROMU
Dr. BASRi ÖZÇELiK

Yüksek zekâ sahibi olmak güzel bir şeydir ama
o zekayı kullanma becerilerindeki yoksunluk sonucunda durum değişir bu durum her zaman olumlu
bir sonuç ortaya çıkartmayabilir. Zira yüksek IQ’ya
sahip olanların özel bir eğitimden geçmesi ve ekip
ruhu kazanma becerisi, sosyal ilişkilere uyum süreci,
iletişim süreçlerini başlatma ve devam ettirebilme,
paylaşım vb. gibi değerlere sahip olabilmeleri için
destek sağlanması gerekmektedir. Yüksek zekaya
sahip olanlar genelde aralarında uyuşmazlık yaşadıklarından, bu tür ilişkileri geliştirmeleri oldukça
zordur ve takviye bir eğitimle eksikliklerin telafi edilmesi önemlidir.
Apollo fenomeni ya da Apollo Sendromu ilk olarak Birleşik Krallık ve Avustralya’da iş dünyası ve hükümet için birçok uzun vadeli yönetim simülasyonu
tasarlayan ve yürüten İngiliz psikolog Dr Meredith
Belbin tarafından keşfedilmiş ve oldukça yetenekli bireylerden oluşan ekiplerin toplu olarak kötü
performans gösterebildiği durumu açıklamak için
kullanılmıştır.
Çalışmasını İngiltere’de, Henley School of Management’ta yürütür. Okulun ünlü Yönetim Geliştirme
Merkezinde, uzun süredir devam eden ve “Business
Game” diye bilinen işletmelerde yönetim oyunları
simülasyonları yapılmaktadır. Genellikle Uluslararası
şirketler kendi bünyelerindeki farklı departmanlarda çalışan yöneticileri ya da yönetici adaylarının bu
oyunlara katılmalarını sağlayarak onların kurumsal
becerilerini ve diğer taraftan da yönetim becerilerini geliştirmeye çalışırlar. Bu oyunlar birbirleriyle
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rekabet halinde olan firmaların benzer koşullarda
neleri başarıp neleri başaramayacakları tarzında
iş simülasyonları oluşturularak test edilmeye çalışılmaktadır. Örneğin aynı iş kolunda faaliyet yürüten
dört firma oyunlarda yer almakta, yöneticiler de bu
firmaları en iyi şekilde sevk ve idare edecek kararları
alıp uygulamaktadırlar.
Bu okulda yürütülen çalışmalar olabildiğince
gerçeğe yakın bir şekilde dizayn edilmiş ve şirketlerin her kademesini temsil eden birer kişi orada görevlendirmiştir. Oyunlara firmaların başlangıçta eşit
düzeyde katılımları sağlanmış fakat zamanla oyun
boyunca aldıkları kararlar ve piyasanın tepkileri
sonucunda aralarında farklılıklar oluşmaya başlamıştır. İleriyi gören basiretli kararlar alabilen başka
bir deyişle oyunu iyi oynayan takımlar öne çıkmış
diğerleri onların çok gerisinde kalmışlardır. Oyuna
katılan yönetici ve yönetici adayları da gösterdikleri performansa göre notlar almışlardır.
Bir zaman sonra Henley hocaları bir durumu
test etmek isterler: Bu oyunlar yani okulda uyguladıkları oyunlar gerçek hayattaki işletme yönetimleri ile ne kadar uyuşmakta, onları ne kadar
temsil etmektedir? Bu oyunlarda başarılı olanlar
acaba gerçek hayatta yönettikleri şirketlerde de
başarılı olmuşlar mıdır ? Bu eğitimlerden geçenleri çalışma hayatı içerisinde uzun süreli olarak
incelemek, performanslarını gözlemleyebilmek ve
bunlardan sonuçlar çıkarabilmek çok maliyetli ve
uzun soluklu bir iş olacağından dolayı bu durumun
tam tersini yapmaya karar verirler. İş hayatında

üstün başarı göstermiş kişilerden oluşan ve ayrıca
vasat kişilerden oluşan takımları bir araya getirir ve
rekabet ortamı oluşturmaya karar verirler.
Bu tarz oluşturulan, kurgulanan simülasyonların
sonuçları incelendiğinde bu iki grubun ya da iki ekibin performansları açısından büyük farklılıklar olduğunu görürler. Bu farklar beklenilenin aksine başarılı kişilerden, üstün yeteneklilerden oluşan grupların
lehine değil aleyhine şeklinde olduğudur. Yani başarılı gruplar her zaman kaybetmişlerdir.
Dr Meredith Belbin, Yönetim Takımları hakkındaki ilk kitabında (Belbin, 1981); Kişilik ve yetenek testi
sonuçlarını kullanarak çeşitli takım kompozisyonları
üzerinde denemeler yaptığını ve keskin, analitik
zihinlere ve yüksek zihinsel yeteneğe sahip insanlardan oluşan takımlarla çalışmaya başladığında
çok sayıda zeki, yaratıcı bireyden oluşan ekiplerin,
yönetim simülasyonlarında diğer ekiplerle rekabet
ederken kendilerini süper (Apollo) ekipler olarak
görmelerine karşın daha heterojen yapıya sahip
diğer takımlarla rekabet ederken her zaman etkisiz veya daha kötü sonuçlar aldığını ifade etmiştir.
Bu durumun nedenlerini öğrenmek için oyuncuların
davranışları incelendiğinde, vasat kişilerden oluşan
takımların kendi aralarında işbirliğini önemsediği,
uyum ve koordineli bir şekilde çalışma yaptığı, bütün verileri dikkatle inceleyip düzenlediği, kendilerine verilen bilgileri detaylı bir şekilde ele aldığı,
tartışmalarını medeni bir şekilde yürüttüğü ve en
önemlisi aldıkları kararları oybirliği ile alıp eşgüdüm
sergilediği ortaya konmuştur.
Bireysel olarak, çok zeki insanlar genellikle aşındırıcı, kibirli, aşırı analitik veya aşırı felsefi olma eğilimindedir. Ek olarak, bu tarz profesyoneller, başkalarının tavsiyelerini dinlemek yerine, başkalarının
onlardan tavsiye istemesine alışkındır. Bu çalışmada üstün başarı gösterenlerin her biri müstakil davranmış ve takım ruhuna göre hareket etmemiştir Bu
takımlar karar vermede zorluklar yaşamış, alınan
kararlarda çok az tutarlılıkların olduğu görülmüştür, Ekip üyeleri, diğer üyelerin ne yaptığını hesaba
katmadan kendi çizgilerinde hareket etmişler ve
ekip yönetilemez hale gelmiştir Bazı durumlar-

da, ekipler sorunların nerelerden kaynaklandığını,
grupta neler olduğunu fark etmelerine karşılık yüzleşmekten de kaçınmışlardır. Ayrıca her birey kendi fikrinin en iyi fikir olduğu düşüncesini aşılamaya
, kendi görüşlerini empoze etmeye çalışmış, basit
çekişmeler münakaşalarla zaman israf edilmiş ve
uzlaşma sağlanamamıştır. Kısacası bir projenin hazırlanışındaki “mutfak kısmında” her bireyin yemeğe
müdahalesi olmuş ve günün sonunda birbirleri ile
tutarsız, alelacele verilmiş kararlarla oyuna devam
edilmiş, kimse kimseyi dinlememiş, bir diğerinin fikirlerine önem verilmemiştir. Bu durum aslında bir nevi
çokbilmişlikten kaynaklanmış, bu tarz kişilik yapısına sahip bireyler kendi egolarını bir kenara bırakıp
bir başkasının fikrini değerli görmeyi, benimsemeyi, onların fikirlerinden istifade etmeyi kendilerine
yedirememişlerdir ve her daim oyunlarda sonuncu
olmuşlardır.
Belbin’in çalışmasından önemli derslerden biri,
en zeki bireylerden oluşan bir ekibi bir araya getirmenin mutlaka en iyi sonuçları üretmediği ve ekibin, ekip rollerinin bir karışımını sağlayacak şekilde
homojen bir yapıda tasarlanması gerektiğidir. Bununla birlikte Belbin ayrıca; doğru kullanılmadığı
ve yönetilmediği takdirde, yüksek zeka ve eleştirel
düşünme becerilerinin bir firma (kurum, şirket) için
potansiyel olarak ölümcül sorunların tohumlarını
içerdiğini de ileri sürer.
Bu sendroma hayatın her alanında rastlamak
mümkün. Yıldızlardan oluşan bir takıma sahip olup
şampiyon olamayan takımlardan tutun da, yüksek
maaşlar ve primlerle transfer edilen yöneticilerin
gittikleri şirketleri batırmalarına kadar bir yığın örnek verilebilir. Daha mütevazı özelliklere sahip ama
takım oyununu benimseyenlerin başarı şanslarının
yüksek olduğu da su götürmez bir gerçektir. Etkin takım çalışması için, hedef belirlemek, uygun
üyeleri bir araya getirmek ve grup içi dinamikleri
yönetmek gerekir. Eğer daha yaratıcı ve inovatif
takımlar oluşturmak istiyorsak bunu için sadece takımın üyelerinin yeteneklerine bakmakla yetinmeyip üyeleri seçerken onların su ve ateş gibi zıt/farklı
ama aslında birbirlerini tamamlayan bir yapıda olmalarına dikkat etmemiz gerekiyor.
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SOSYAL MEDYA ÜZERiNDEN
HAKARET SUÇU
Av. ALAADDiN VAROL

Günümüzde insanların birbirlerine karşı en fazla işledikleri suç; sosyal medyada hakaret suçudur.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, bu
mecranın özgürlük alanı ve kontrolsüz olduğu, kendilerine ulaşılamayacağı düşüncesiyle çok rahat bir
şekilde hakaret suçu işleyebilmektedir. Kendi hesapları veya sırf bu iş için oluşturdukları sahte hesaplar
üzerinden bu eylemi gerçekleştirmektedirler. Son
yıllarda yapılan araştırmalar, insanların yüz yüze
bulunmaması ve kendilerini fiziki olarak güvende
hissetmeleri nedeniyle, günlük hayatta gerçekleştirmeye cesaret edemeyecekleri birçok suç fiilini
internet ortamında kolaylıkla gerçekleştirebildiklerini ortaya koymaktadır. Sosyal medyada hakaret suçu bu bakımdan birçok kullanıcının mağdur
olduğu ve birçok kişinin de mağdur edildiği bir suç
tipidir. Adliyelerimizde bu suçlar sayı bakımından ilk
sıralara yükselmiştir.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde: Hakaret; onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz ve davranış;
sövme, sövgü, küfretme, namus, onur ve kişiliğe
yapılan her türlü saldırı; tahkir, aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma; aşağılama, istihkar ve tenzil; tezyif ise bir şeyi değersiz, adi, bayağı, aşağılık
göstermeye çalışma, küçültmek isteme, alay etme
ve eğlenme olarak açıklanmıştır.
Bugün Türkiye’de milyonlarca sosyal medya kullanıcısı olduğu ve sosyal medya kullanımının gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi
göz önünde bulundurulduğunda ifade özgürlüğü
ile hakaret suçu arasındaki ayrımın daha da farkı-
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na varmak gerekmektedir. Zira insanların ifade özgürlüğü sandığı bazı söylemler gerek yasalarımızda
gerekse Yargıtay içtihatlarına göre sosyal medyada hakaret suçu işleme kapsamına girmektedir.

Hangi İfadeler Hakaret Suçunu Oluşturur?
Hangileri Oluşturmaz.
Hakaret suçu somut bir fiil ya da olgu isnadı
veya sövmek suretiyle işlenebilmektedir. Bir fiil ya
da olgu isnadından anlaşılması gereken mağdura
yer, zaman ve mekân belirtilerek yapılan hakarettir.
Yargıtay somut olgu isnadı konusunu “ Davranışın
kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi
gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere
ve duruma göre değişmektedir. Şeklinde ifade etmiştir. Her ifadenin somut olayın özelliklerine göre
ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
• Hakaret suçu oluşturan bazı ifadeleri saymak
gerekirse; hırsız, fahişe, rüşvetçi, sahtekâr, kör, şaşı,
topal, kel, alçak, şerefsiz, haysiyetsiz, katil, lavuk,
yosma, aidsli, kaltak, hayvan, karaktersiz, köpek,
beyinsiz vb. örnekler verilebilir.
• Onur ve saygınlığı zedelemeyen yakınma,
serzeniş vb ifadeler ise hakaret suçunu oluşturmayacaktır. Yargıtay uygulaması bu tür durumlarda hakaret suçu ortaya çıkmadığını belirtmekte
ve bu durumu rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı
olan sözler olarak nitelendirilmektedir. Örnek ver-

mek gerekirse ; Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararında
olay günü sanığın polis memuruna “sen bana kimlik soramazsın lan” ]şeklindeki sözlerini muhatabın
onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta
olmadığını, nezaket dışı hitap tarzı olduğunu belirtmiştir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin
küçük düşürülmesine neden olunması gerektiğini
belirtmiş, sanık hakkında beraat kararı verilmesi
gerekçesiyle bozma karar vermiştir.
• Beddua niteliğindeki sözler de hakaret suçu
kapsamında değerlendirilmemiştir. Yargıtay “…Bu
kapsamda, sadece “Allah belanı versin” cümlesi ile
ortaya konulan bir beddua ifadesi, rahatsız edici olmakla birlikte onur, şeref ve saygınlığı rencide
edebilecek nitelikte somut bir fiil isnadı veya sövme
olmaması nedeniyle TCK’nın maddesi anlamında
suç olarak kabul edilemeyecektir. ifadesi ile bedduanın suç olarak kabul edilmeyeceği hususunu
açıkça vurgulanmıştır. Fakat beddua da mağduru
yönünden değerlendirilmelidir. Kamu görevlisine
görevi sebebiyle edilecek beddua Yargıtay tarafından hakaret olarak kabul edilmektedir. Yargıtay 4.
Ceza Daire’si noterde “Allah belanı versin” sözünün
görevliyi küçük düşürücü nitelikte olduğu gerekçesiyle verilen beraat kararını bozmuştur.
• Hakaret suçu sözle işlenebileceği gibi yazılı,
görüntülü veya el işareti ile de işlenebilir. Örneğin;
işyerinde arkadaşınızın masasına uygunsuz bir resim bırakma veya ona el işareti ile hareket çekmeniz hakaret suçunu oluşturacaktır.
• Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yapılacak uygunsuz yorumlar hakaret suçunu oluşturacaktır. Burada suç sosyal medyada topluluğa hitap
ettiği için alenen işlenmesi sebebiyle ceza 1/6
oranında arttırılacaktır.
• Başkasının hakaret içerikli paylaşımını yeniden
paylaşmak hakaret suçunu oluşturur. Yargıtay 4.
Ceza Dairesi, Twitter üzerinden hakaret içeren bir
tweeti retweet yapmak suretiyle paylaşan kişinin
ceza almasına karar vermiştir. Hakaret içeriğini rt
yapmak hakaret suçuna neden olur.
• Atasözleri de hakaret suçuna konu olabilir. Örneğin bir işe yeni başlayan mağdura “ipini koparan
bu işi yapıyor” sözleri hakaret suçunu oluşturur.
• Son olarak şarta bağlı hakaret suçu olmaz.
Hakaret suçu kasten işlenir. “Şerefsiz” kelimesi
hakaretken, “gelmezsen şerefsizsin” kalıbı haka-

ret suçunu oluşturmaz. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi
2015/11227- 2016/14515)

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçunun
Cezası Nedir?
TCK 125-131. madde arasında hakaret suçu düzenlenmiştir. Sosyal medyada hakaret suçu ve cezası bu kapsamda değerlendirilir.
Hakaret suçu, 5237 sayılı TCK’nın “Şerefe Karşı
Suçlar” başlıklı bölümü altında düzenlenmiştir.
Hâliyle bu suçla mağdurun şerefi korunmak istenmektedir.
“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide
edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat
eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref
ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için
fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.”
(TCK 125/1)
TCK 125’inci maddesinin ilk cümlesi, huzurda
hakareti; ikinci cümlesi ise, gıyapta hakareti cezalandırmaktadır. Her iki durum için öngörülen ceza
aynı ise de, ikinci durumda ihtilat şartının arandığına dikkat etmek gerekir. Suç, failin şeref ve saygınlığını rencide edici bir somut fiil isnadı ile veyahut
sövmek suretiyle işlenebilir. Bu manada suçun
seçimlik hareketli olduğu ifade edilebilir. Örnek
vermek gerekirse; bir kişiye “sapık” demek sövmedir. Belli bir zamanda belli bir kişiye cinsel saldırıda
bulunduğunu ifade etmek ise somut fiil isnadı mahiyetindedir

Ağırlaştırıcı Sebepler
Hakaret suçu bakımından kanun bir kısım ağırlaştırıcı sebepler kabul etmiştir. Buna göre;
“Hakaret suçunun;
1. a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
2. b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce
ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden,
yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin
emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
3. c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal
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sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz” (TCK 125/3)
4. “Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.” (TCK 125/4)
Sosyal medya hesabı üzerinden hakarette bulunduğu konusunda kesin kanıya varılan bir kişi,
mahkemece, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılabilecektir. Ağırlaştırıcı
sebeplerin varlığı halinde bu cezalar altıda biri
oranında arttırılacaktır.

Sosyal Medyadan Hakarete Tazminat Davası
Son olarak şunu da belirtelim; hakaret içeren bir
fiille karşılaşan kişinin ceza davası yoluyla failin cezalandırılmasını sağlama hakkı bulunması yanında,
hakarete uğrayan kişinin maddi olarak bir zararı olmasa da manevi olarak zarara uğramadığını söylemek mümkün değildir. Bu yüzden sosyal medya
üzerinden hakarete uğrayan kişinin kişilik haklarına
saldırıda bulunulduğu su götürmez bir gerçektir. Kişi
sosyal medya üzerinden hakarete uğradığından
dolayı manevi olarak zarar görmüş acı elem üzüntü
duymuştur. İşte bu acı elem ve üzüntü bize zararın
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varlığını göstermektedir. Hukuk davası açmak suretiyle tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.
Bu nedenle hakarete maruz kalan kimse ceza davasından bağımsız olarak tazminat davası açabilir.
Ya da isterse ceza davasını takiben de bu talebini
dile getirebilir.
Hakaret suçları kanun koyucu tarafından
şikâyete tabi suçlardan sayılmıştır. Hakarete uğrayan kişinin öncelikle en geç 6 içerisinde Cumhuriyet
savcılıklarına veya kolluk kuvvetlerine şikâyette bulunması gerekmektedir. Aksi halde soruşturma ve
kovuşturma yapılmayacaktır.
Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret
suçu ise (TCK m.125/3) şikâyete tabi değildir. Bu
nedenle hakaret suçunun bu şekli için herhangi bir
şikâyet süresi sınırlaması yoktur.
Günümüzde bu cezalar yeterli görülmemektedir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların yaptığı
etkiler de göz önüne alınarak gerek ulusal hukuk düzenlemelerinin geliştirilmesi gerek anılan
mecralardaki paylaşımlara ilişkin uluslararası iş
birliğinin ilerletilmesi sosyal medya yoluyla işlenen
hakaret suçunun caydırıcı yaptırımlara kavuşması
bakımından oldukça önemlidir.

BU RAMAZANIN EN SICAK KAMPANYASI
ÜSKÜDAR’DA HAYAT BULUYOR
ÜSKÜDAR BELEDiYESi

Üsküdar Belediyesi’nden Hem İhtiyaç
Sahiplerine Hem De Mahalle Bakkallarına
Büyük Destek
6 Bin Kişiye Verilen Ramazan İhtiyaç Desteği Mahalle Bakkallarında Kullanılıyor
Üsküdar Belediyesi Ramazan yardım çeklerinin
sadece mahalle bakkallarında geçerli olduğu bir
uygulama başlattı. Bu sayede Ramazan ayında
hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek hem de
ekonomik anlamda zor günler geçiren mahalle
bakkalları rahat bir nefes almış olacak.
Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda kolisi uygulaması yanında Ramazan Destek Çeki uygulamasını da devam ettiren Üsküdar
Belediyesi, çekleri sadece mahalle bakkallarında
geçerli olacak şekilde düzenledi. Böylelikle ihtiyaç sahipleri, belirlenen ürünler yerine ihtiyacı olan
ürünleri alma imkânına kavuştu.
Uygulamada Üsküdar ilçesinde yaşayan 6 bin
ailenin Üsküdar Destek Kartlarına 500’er TL’lik nakit
yardımda bulundu. Verilen destekler sadece mahalle bakkallarında geçerli kılındı. İhtiyaç sahipleri,
alkol ve sigara dışındaki şeker, yağ, çay, bakliyat ve
benzeri tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki bakkallardan temin edebilecek.
İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek, mahalle
bakkallarına ise can suyu olacak uygulamaya Üsküdar’daki 450 bakkal esnafının 240’ı dahil oldu.
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Türkmen: Mahalle Kültürünü
ayakta Tutuyoruz
Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen,
uygulamanın
vatandaşın yüzünü güldürmenin
yanı sıra mahalle bakkallarına da
can suyu olacağını söyledi. Aynı
zamanda Başkan Hilmi Türkmen
yapılan bu proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan kartların belediye yöneticileri ve personelleri tarafından elden teslim
edildiğini aktardı.
‘’Üsküdar Belediyesi olarak öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan kolisinin yanında
maddi destek sağlamanın da iyi
olacağını düşündük. 6 bin ihtiyaç
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sahibi ailemizin Üsküdar Destek
Kartlarına 500’er lira yatırdık.
Bununla da kalmadık, vatandaşlarımız ramazan ihtiyaçlarını gidip büyük zincir marketler
yerine her gün selamlaştıkları
mahallelerindeki bakkal esnafından alsın istedik.
240 bakkalımız hemen uygulamaya dahil oldu. Vatandaşlarımız çaydan şekere, makarnadan Ayçiçek yağına tüm
ramazan ihtiyaçlarını mahalle
bakkalından karşılıyor. Bu uygulama ile mahalle kültürünü geliştirip ayakta tutmayı, ihtiyaç
sahiplerine destek olurken, mahalle bakkallarını da desteklemeyi amaçlıyoruz.’’

GAZiOSMANPAŞA’NIN YILDIZI
SANATLA PARLIYOR
GAZiOSMANPAŞA BELEDiYESi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede sosyal yaşama katkı sağlamak, başta gençler olmak üzere
her yaştan vatandaşı kültür, sanat ve eğitim olanaklarıyla buluşturmak amacıyla Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’ni 2018 yılında hizmete
açtı. Merkez, açıldığı ilk günden bu yana etkinlik ve
faaliyetleriyle sadece ilçedeki vatandaşların değil
İstanbullu tüm sanatseverlerin en önemli buluşma
adreslerinden biri haline geldi. Gaziosmanpaşa’nın

kalbi olarak nitelendirilen Cumhuriyet Meydanı’nda
bulunan Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi,
çok fonksiyonlu yapısıyla dikkat çekiyor.
Kültür
ve
Sanat
Merkezi
bünyesinde;
Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, Özdemir
Bayraktar Bilim Merkezi, el sanatları satış ofisi, halk
kütüphanesi, sergi salonu, konferans ve davet salonları öne çıkan bölümler olarak dikkat çekiyor.
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Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi İle Gençler Hayallerine Kavuşuyor
Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden olan Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi,
her yıl 3.500 genci profesyonel düzeyde sanat eğitimleriyle buluşturuyor. Sanat akademisinde müzikten tiyatroya, resimden sinemaya 43 farklı branşta
kurslar düzenleniyor. Gençler, uzman eğitmenler
tarafından gerçekleştirilen kurslarda hem yeteneklerini geliştirme hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Sanatsal Yetenekler Erken Yaşlarda Keşfediliyor
Eğitim programı kapsamında yeni yetenekler küçük yaştan itibaren keşfedilerek, profesyonel alana
yönlendiriliyor. Kariyer planlamasını sanat üzerine şekillendirmek isteyen öğrencilere yönelik konservatuvar
ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kursları düzenleniyor. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, iki yılda 30
öğrencisini, seçkin üniversitelerin konservatuvar ve
güzel sanatlar fakültelerine uğurlamanın gururunu
yaşadı. Akademi bünyesinde oluşturulan Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası ise birçok büyük etkinlikte Gaziosmanpaşa’yı temsil etmeyi sürdürüyor.

Sanatta Kurumsal Bir Yapı Oluşturuldu
Vizyoner bir yapıyla her yıl kendisini geliştiren ve
yenileyen Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolleriyle
hem kurumsal yapısını hem de eğitimlerinin niteliğini güçlendirmeye devam ediyor. Gaziosmanpaşa
Sanat Akademisi’nin çalışmaları, kamusal alanda
verilen geniş kapsamlı bir eğitim ve kültür hizmeti
olarak kamuoyu tarafından da büyük takdir görüyor. Çok sayıda devlet adamı, sanatçı, yazar, tiyat-
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rocu ve yurtdışından misafirin ziyaret ettiği sanat
akademisinin hizmetleri, yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ödül
Gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanat akademisinin 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’ın elinden aldı.

Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Hizmete Açıldı
“Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
iş birliğiyle Bilim Gaziosmanpaşa Atölyeleri ve DENEYAP Atölyeleri hayata geçirildi. Proje kapsamında
6-14 yaş aralığındaki öğrenciler, atölyelerde bilim ve
teknoloji alanında uygulamalı eğitim görüyor.

Yılda 70 Bin Öğrenciye Bilim ve Teknoloji
Eğitimleri Veriliyor
Bilim Atölyeleri bünyesinde; Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Astronomi,
Uzay ve Havacılık Atölyesi ve Matematik Atölyesi
yer alıyor. 18 kişilik sınıflarda hafta içi okul grupları
ile hafta sonu ise bireysel çalışmalar yapılıyor. Eğitimlerin yanında gökyüzü gözlemi, doğa gezileri ve
bilim söyleşileri gibi farklı etkinlikler de gerçekleştiriliyor. İlçedeki tüm okulların dahil edildiği çalışma
kapsamında yılda 70 bin öğrenciye bilim ve teknoloji eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Geleceğin Yazılımcıları ve Mühendisleri Yetiştiriliyor
9-14 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı DENEYAP Atölyesi’nde öğrencilere, 24 ay teorik, 12 ay
pratik eğitimler veriliyor. Son aşamada ise, TEKNOFEST gibi bilim festivallerine katılacak takımlar
oluşturulacak ve bu takımlara yönelik eğitim programları uygulanacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi,
teknoloji ve bilim alanında gerçekleştirdiği eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geleceğin
yazılımcılarını, mühendislerini, teknoloji girişimcilerini yetiştirmeyi hedefliyor.

Öğrenciler, Farika Kitaplı Kahve’ye Yoğun
İlgi Gösteriyor
Kültür ve Sanat Merkezi içinde 600 m² alanda
hizmet veren Farika Kitaplı Kahve’de gençler, zengin içeriklerle sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı buluyor. Kütüphanede;
Türk ve dünya klasiklerden bilimsel yayınlara, psi-

kolojik romanlardan tarih kitaplarına ve güncel
yayınlara 24.300 eser yer alıyor. Ödünç kitap imkanının sağlandığı kütüphanede, öğrencilere kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okuma
etkinlikleri ve yarışmalar düzenleniyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin gençlerin hizmetine sunduğu
Mevlana Mahallesi Farika Kitaplı Kahve ve Prof. Dr.
Aziz Sancar Farika Kitaplı Kahve ile birlikte öğrencilerin ders çalışma ve sosyalleşme imkanları da hızla
artmış oldu.

Her Ay Binlerce Vatandaş Kültürel Etkinliklerde Buluşuyor
Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye
alanı, yurt içi ve yurt dışından sanatçıların katıldığı
birçok önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi salonlarında seminer, söyleşi, konser, yarışma, anma programları,
atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik Gaziosmanpaşalılarla buluşuyor.
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DiN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BiLGiSi DERSiNiN
MESLEĞE YÖNELTME ve MESLEK AHLAKININ
OLUŞMASINDAKi YERi ve ÖNEMi
H. BÜŞRA ÖZTÜRK* - ADEM ESEN*

12

Özet

Türkiye Anayasası, Din ve Ahlak Eğitim ve Öğretimi derslerini ilk ve ortaöğretimde devletin denetim
ve gözetiminde okutulması gereken zorunlu dersler
olarak nitelemiştir. Eğitim-öğretim kurumlarının görevleri arasında çocuk ve gençlerin hayatta başarılı
olmaları için ihtiyaç duyacakları bilgilerin yanı sıra
toplumun düzenli olarak varlığını devam ettirmesini
sağlayacak değerlerin kazandırılması yer alır.
İslam dini çalışmaya büyük önem verir, kadın ve
erkeğin çalışmasını farz olarak değerlendirir. Tüm
dini eserlerde çalışmanın önemi ve helal rızık kazanmanın gerekliliği belirtilmiştir.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan
sorumlu üretim, sorumlu tüketim, israf, çevre koruma, finansal okuryazarlık, iş kazalarına karşı iş sağlığı
ve güvenliği gibi konularda öğrencilerin ilkokuldan
itibaren bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinin önemi tartışmadan uzaktır. Ayrıca çalışma hayatında
karşılaşılan ahlaki sorunlar, bunların ortaya çıkışında
etkili olan faktörler ile iş ahlakıyla ilgili problemleri
azaltmaya yönelik tedbirler eğitim ve öğretimi özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile yakından ilgilidir. Bu çalışmada ilköğretim (4.-8. sınıflar arası)
ile orta öğretim (9-12) sınıfların Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi müfredatları ve seçilmiş ders kitaplarından
çalışma, meslek sahibi olma, tasarruf, tüketim, helal
1 İstanbul, Başakşehir Turgut Özal Kız İ.H.O. Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmeni.
2 Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı, adem.esen@istanbul.edu.tr
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rızık, haram rızık, meslek ahlakı kelimeleri taranmış ve
değerlendirilmiştir. Ortaöğretimdeki derslerde çalışma hayatı ve iktisatla ilgili kavramların ilköğretime
göre daha az olduğu görülmüştür. Oysa öğrencinin
çalışma hayatına yaklaşmasından dolayı mesleğe yönlendirme, çalışma ahlakı, helal ve haramla
ile ilgili konular daha fazla olabilir. Ayrıca ülkemizin
kalkınması ve gelişmesinde geleceğin mesleklerine
yönelmenin önemi ve yeri üzerinde durulabilir. Ders
programlarının hazırlanmasında bu alanlardaki uzmanlardan faydalanılabilir.
Anahtar kelimeler: Mesleğe yöneltme, Meslek
ahlakı, Sürdürülebilir kalkınma amaçları, Helal kazanç

THE ROLE AND IMPORTANCE OF RELIGIOUS
CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE COURSE IN
ORIENTATION TO PROFESSION AND PROFESSIONAL ETHICS
Abstract
Turkey Constitution, Religious and Moral Education and Training courses have been described
as the first and compulsory secondary education
should be taught in the state’s control and supervision. Among the duties of educational institutions
are the acquisition of values that will ensure the regular existence of the society as well as the information children and young people will need to be
successful in life.

Islam attaches great importance to study and
considers the work of men and women as obligatory. The importance of working in all religious
works and the necessity of earning halal sustenance are stated.
The importance of informing and guiding
students from primary school on issues such as
responsible production, responsible consumption,
waste, environmental protection, financial literacy,
occupational health and safety against occupational accidents, which are among the Sustainable
Development Goals, is far from being discussed.
In addition, the moral problems encountered in
working life, the factors that are effective in their
emergence and the measures to reduce the problems related to business ethics are closely related
to education and training, especially the Religious
Culture and Moral Knowledge course. In this study,
the words working, having a profession, saving,
consuming, halal sustenance, haram sustenance,
professional ethics were scanned and It has been
evaluated. It has been observed that the concepts related to working life and economics are less in
secondary education than in primary education.
However, due to the student’s approach to working
life, there may be more issues related to orientation to the profession, work ethic, halal and haram.
In addition, the importance and place of turning
to future professions in the development and development of our country can be emphasized. Experts in these fields can be used in the preparation
of course programs.
Keywords: professional orientation, professional
ethics, sustainable development goals, halal earnings

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN
MESLEĞE YÖNELTME ve MESLEK AHLAKININ
OLUŞMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

1.

Giriş

Bu makalede, bu ders kapsamında iktisadi konuları, öğrencileri mesleğe yöneltmeyi ele alınışı ve
meslek ahlakının tohumlarını atmadaki yerini incelemektedir. Çalışmada ilköğretim (4-8 sınıflar arası)
ile orta öğretim (9-12) sınıfların Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi müfredatları ve seçilmiş ders kitaplarında

çalışma, meslek sahibi olma, tasarruf, tüketim,
helal rızık, haram rızık, meslek ahlakı kelimeleri
taranmıştır. Ayrıca iktisadi konuların yoğun olarak
ele alındığı üniteler üzerinde durulmuştur. Bu inceleme sonunda anayasal ilkeler, ülkenin nitelikli işgücünü sağlayacak motivasyon faktörleri ve geleceğin mesleklerine yönlendirme bakımından dersin
müfredatının hazırlanması ve konuların işlenmesine
yönelik bazı öneriler yer almaktadır.
Yeni neslin çalışmanın bir erdem olduğu hatta
Allah’ın en sevdiği ibadet olduğunun İslam dininin
temel değerlerinden biri olduğu, başta alışveriş
olmak üzere iktisadi hayatta dürüstlüğe, meslek
ahlakına önem verme ve borç-alacak ilişkisinde
tarafların birbirlerini mağdur etmemeleri, bu konuda yasal mekanizmaya zemin hazırlayan ahlaki
kriterlerin hazırlanması günümüzün tüm toplumlarında başta eğitim ve öğretim olmak üzere tüm
toplumların önem verdiği konulardır. Ayrıca bunlar,
UNDP tarafından uzun süreden beri üzerinde durulan Milenyum ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
arasında da yer almaktadır.
İnsan davranışı ile ilgili öğrenme teorileri insanın
doğası, eğitimin amacı ve kabul görmüş değerler
ile desteklenir. Bu nedenle öğrenme deneyimleri
ile daha çok kabul gören çıktılara bakarak bunları anlamak mümkündür. Bu teoriler örgütlerdeki
beşeri sermayenin uzun vadeli kazanımlarını sağlar. Ayrıca, işgücünün geliştirilmesi ve beşeri sermayenin uzun vadeli kazançları güçlendirmeye
yardımcı olur. Pedagojik olarak, çocuklar öğretilmeli, yetişkinler ise andragocical (yetişkin) destek
verilmelidir. Birincisinde tüm yük öğretmenin/eğitmenin üzerindedir. Yani bu, Ne öğretileceği? Nasıl
öğretileceği? Ne zaman öğretileceği? öğretmen
tarafından yönlendirilmiş bir eğitimdir. Yetişkinlerin
eğitiminde ise eğitimde yönlendirme yerine, yardım
etme öne çıkar. Günümüzde toplum bilgi ekonomisi haline gelmiştir. Bunun anlamı, para, fiziki emek
ve hammadde gibi geleneksel ekonomik faktörlerin bilgi, inovasyon ve gelişme yoluyla katma değer üretiminde katkısı azaltmakta, bunun yanında
hayat boyu öğretim ve eğitim ile katkı artmaktadır.
(Wang, V.; Kania-Gosche B. 2013. s.98-107)
Eğitim-öğretim kurumları toplumsal birikimlerin
gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli kurumlardır. Buralarda çocuk ve gençlerin hayatta başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları bilgilerin yanı
sıra toplumun düzenli olarak varlığını devam ettir-
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mesini sağlayacak değerlerin kazandırılması bu kurumların temel görevleri arasındadır. Anayasa’nın
24’ncü maddesine göre, “Din ve ahlak eğitim ve
öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim
kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer
alır.” Değerler eğitimi bu çerçevede ele alınmakla
beraber seçmeli dersler aracılığıyla da verilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı yayınladığı bir genelge ile
(2010 yılı) tüm eğitim-öğretim kurumlarında ‘Değer Eğitimi Projeleri’ uygulanmasını zorunlu hale
getirmiştir. Yönergede değerler eğitiminin kapsamı şöyledir: “Toplumsal hayatı oluşturan, insanları
birbirine bağlayan, gelişmeyi, mutluluğu ve huzuru
sağlayan, risk ve tehditlerden koruyan ahlaki, insani, sosyal, manevi değerlerimizin tüm bireylere
kazandırılmasında en önemli etken eğitimdir. Bu
kazanımlarımızın öğrencilerimize aktarılması da
değerler eğitimini oluşturmaktadır” (MEB 2010/53
Nolu Genelge)
Değerler eğitiminin amacı, sağlam karakterli nesiller yetiştirmektir. Dini, milli ve insani değerler
telkin yoluyla analiz edilmesi yanında, gözlenmesi şeklinde aktif öğrenme, örnek olay incelemesi,
öğrenci araştırmaları, eğitici oyunlar ile çeşitli faaliyetler yapılabilir. Bu çerçevede hikaye, masal,
kıssa öğretimi, örnek biyografi etkinliği ve toplum
hizmeti gibi yöntemler de yer almaktadır. İktisadi
konular içinde çalışmanın, meslek sahibi olmanın
ve işte ahlaklı olmanın diğer ahlaki değerler olan
sevgi, saygı ve dürüstlüklerle ilişkileri kurulabilir. Çalışmanın ve hayatı kazanmanın dini, milli ve insani
bir değer olduğu, mesleğe yöneltme ile okullarda
öğrencilerin akademik başarıları amaçlanırken,
eğitim faaliyetleriyle toplumun temel değerlerini
benimsemiş bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. (Yılmaz, Muhammet, 2012, 18 v.d.)

2. Erken Çocukluk, İlk ve Orta Öğretim
Dönemlerinde Meslek Ahlakı Eğitiminin Yeri
Çalışma hayatında karşılaşılan ahlaki sorunlar,
bunların ortaya çıkışında etkili olan faktörler, iş ahlakıyla ilgili problemleri azaltmaya yönelik tedbirler
ve burada eğitim-öğretimin yeri ile toplumsal değerler içinde yapıcı ve yıkıcı değerler rol oynamaktadır. (İGİAD, 2018, 187 v.d.)
İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından yapılan Türkiye’de İş Ahlakı Araştırmasına
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göre; “Katılımcılara iş ahlakına uygun davranışların
oluşmasında eğitim-öğretim kurumlarının rolü ile ilgili
sorulan sorunun cevaplarının önemli bir kısmı (% 95,4)
eğitim-öğretim kurumlarının rolünün önemli olduğunu
düşünmektedir. Ancak bu kurumların rolünün çok
önemli olduğunu düşünenlerin oranı ancak %33,5’tir.
Araştırma sonuçları eğitim-öğretim kurumlarının iş
ahlakına uygun davranışların oluşmasındaki rolünün
son 15 yıldır düzenli olarak arttığını göstermektedir.
Farklı sektörlerin algılamaları açısından bakıldığında
ise eğitim-öğretim kurumlarının önemine en çok
inanan sektörler kamu kurumları, tekstil, turizm ve
bankacılıktır. Bu kurumların etkisine en az inanan
sektörün eğitim ve öğretim sektörü olması ise
oldukça ironiktir. Otomotive, enerji ve dayanıklı tüketim malları sektörleri de eğitim-öğretim kurumlarına
inancı az olan diğer sektörlerdir.” (İGİAD, 2018, 86)
Aynı araştırmada dikkati çeken bir husus da, insan
haklarına tecavüz edenlerin bir kısmının din istismarı
yapmalarıdır: “İnsan-insan ilişkilerini, insan-eşya ilişkilerini düzenleyen dini değerler kullanılarak çalışanların istismarı söz konusu olabilmektedir. Çalışanlarının ücretlerinin ödenmesi yerine onlara Allah (C.C.)
rızası için çalışmanın faziletleri hakkında bilgi vermek
ya da dine veya din büyüğüne hizmet etmiş saymak
din istismarıdır. Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmak
gibi gerekçeler gösterilerek kişinin hak ettiği ücretin verilmemesi, özlük haklarının ihlali ve çalışanların
manevi değerlerinin istismarı anlamına gelmektedir.
Bu istismar bazı durumlarda kitlesel boyutlara ulaşmaktadır. Çalışanların hak edişleri, sözleşmelerindeki birim üzerinden ödenmelidir. Aksi takdirde manevi
değerleri kullanılarak kişiler istismar edilmiş olmaktadır.” (İGİAD, 2018, 151)
Gençlikte atalet her bakımdan sorun oluşturmaktadır. Gençlerin suç ve madde bağımlılığı dahil
çeşitli sosyal olmayan davranış biçimlerine yönelme ihtimalleri artmaktadır. Gelecek açısından iş
tecrübeleri veya piyasada geçerli olabilecek becerileri olmadığı için yaşamlarının büyük bir kısmında sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalma ihtimali
artmaktadır.(TİSK, 2008: 2) Bu nedenle, gerek örgüt
gerekse yaygın öğretim ve eğitim metotlarıyla çalışmaya yöneltici çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Yeni nesli ilgilendiren başka bir önemli konu, kariyer eğitimidir. Okullarda kariyer rehberlik programlarına öğretmenler yanında ebeveynler de
katılmaktadır. Ebeveynleri dahil etmenin nedeni,
çocuklarının kariyer seçimleri üzerinde rol oynamanın yanı sıra iyi bilgilendirilmiş ve destekleyici olma

özellikleridir. (OECD, 2004, 47) Bazı ülkelerde mesela
Kanada Qebec’de, rehberlik odaklı okul teşvik edilmektedir. Bu kapsamda ilkokulda öğrencilerin kimlik gelişimine destek sağlamak ve ortaokul boyunca kariyer planlamada rehberlik etmek üzerinde
durulmaktadır. Bunun yanında öğrenciye müfredat
kapsamındaki bilgilerle hayat ve sosyal beceriler ve
çalışma yöntemleri desteğini de içerir. Yine öğrencilere belirli seçimler yapmalarına yardımcı olma ve
karar verme becerileri ile kariyer becerilerini öğretir.
Öğretmenler müfredat programını okul psikologları
aracılığı ile sunarken, veliler ve iş çevreleri de
meslekleri anlatırlar. (OECD, 2004, 48)
En yaygın yaklaşım kariyer eğitimini ortaöğretimde yoğunlaştırmaktır. Kanada’da (Britanya
Kolumbiyası ve Ontario), Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve İspanya’da da lise eğitimine kadar uzanır.
Kanada’da (Britanya Kolumbiyası ve Ontario), Çek
Cumhuriyeti ve Danimarka’da ilkokulda başlar. Hakim durum, kariyerle ilgili temel kararların zorunlu
eğitimin sonunda verildiğine dair ortak bir varsayımı yansıtır. “Yaşam boyu öğrenme bağlamında,
ilkokulda başlayan lehine argümanlar güçlü görünmektedir. “ (OECD, 2004, 44)
Eğitim ve istihdamda yer almayan genç nüfus 20-24 yaş grubunda (2013) yılında Yunanistan,
İtalya, İspanya ve Türkiye % 30’un üzerinde olduğu
ülkelerdir. (OECD, 2004, 34) Bu da genç işsizliğinin
toplumlar açısında önemini göstermektedir.
Otomasyon ve yapay zeka gibi iş alemini derinden etkileyen gelişmeler, bugünkü ilkokul öğrencilerinin % 65’inin tanımlanmamış işlerde çalışacağını
ortaya koymaktadır. Geleceğe sadece teknik bilgi
çalışmalarına odaklanma yerine, öğrencilere karar
verme mekanizmaları, analiz yeteneği ve değerlendirme sistemleri konularında beceriler kazandırma
üzerinde durulma ihtiyacı doğmuştur. Günümüzde
mesleki formasyon kriteri kimlik yerine kişilik üzerinde durmakta, ahlaklı bireylerin ne çıkarak uyumsuz
bireylerin ayıklanacağı yapı üzerine kurulmaktadır.
Hoşgörü, sevgi ve saygı, karşılıklı yardımlaşma gibi
ilkeleri ön plana çıkaran bir anlayışa gidilmektedir.
(YÖK, 2019, 37) Eski ve yeni nesil arasındaki zihniyet
farklılığının olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere
olumlu eğilimlere yönlendirme sağlama üzerinde
durulmaktadır.

3. İslam Dininde Çalışmanın ve Meslek
Ahlakının Önemi

İslam dini çalışmaya büyür değer vermektedir.
Zira “İslam dininde ruhbanlık yoktur”. Allah’ın çalışanları sevdiği ve onlara karşılığını vereceği, gücü
yettiği halde çalışmamanın dinen doğru olmadığı
dini kaynaklarda yer almaktadır. Ancak çalışmanın
helal ve haram sınırları da belirlenmiştir.
İslam hukukçularına göre kazanç, ister bir
meslekle isterse farklı bir şekilde olsun helal yollarla
mal edinmektir. Kazanç sağlamak için çalışmaya
gayret etmek yeterli güce sahip olan kimse üzerine
farzdır. Nitekim bu, peygamberlerin yoludur: Nuh
marangoz, İbrahim terzi, Davut demir ustası, Süleyman ölçek ustası, Zekeriya marangoz, Musa ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAS) koyun çobanlığı
ve ticaret yapmıştır. İslam alimleri bireylerin bir meslek sahibi olmalarının gereği üzerinde durmuşlardır.
Toplumun ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan
tüm mesleklerde yeterli kalite ve sayıda eleman istihdam etmek farzı kifâye olarak görülmüştür. Bundan
dolayı bu işve mesleklerde çalışacakların artması da
farzı kifâyedir. Küçük çocukların bir meslek öğrenmek
üzere sanat sahiplerinin yanına verilmeleri bazı ilim
adamları tarafından vacip olarak görülmüştür. İslam
hukukçuları bu konuda kadın ile erkek arasında ayırım yapmamışlar, herkesin meslek sahibi olmalarına
önem vermişlerdir. Burada da babaya ve anneye
sorumluluk düşmektedir. Çünkü çocuklar ilk terbiyelerini ebeveynleri yanlarında alırlar. İslam alimleri
ancak zaruret halinde çalışma gereğini söyleyenlerin yani bir lokma-bir hırka yeterli diyenlerin sözlerine
hiçbir zaman itibar etmemişlerdir. Yani tevekkülü boş
oturma şeklinde yorumlamamışlardır. Nitekim Peygamberimiz “deveni sağlam bağla, sonra tevekkül
et” buyurmuş, sahabe ve ilim adamları da bu yolu
takip etmişlerdir. Hazreti Ömer, “mütevekkili” tohumu
toprağa atan, sonra da sonucunu bekleyen kişi, diye
tanımlamıştır. Genellikle insanlar itibarlı mesleklere
yönlendirilmiştir. Peygamberimiz ve sahabe-i kiramın
hayatları dikkatlice incelendiğinde onların kazanç
yolunda olmayı ibadet için bütün vakitlerini geçirmekten daha faziletli görmüşlerdir. (Kal’acı, 1991, 50)
Ayrıca tarihimizde ahilik gibi lonca teşkilatlarında meslek ahlakı ve üretim süreci teşvik edilmiştir.

4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Yasal Çerçevesi
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 2’nci maddesinde genel amaçlar sıralanmıştır. Buna göre,
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belirli niteliklere sahip yurttaşlar yetiştirmek; bu vatandaşları maddi ve manevi yönden geliştirmek ve
hayata hazırlamak, meslek sahibi olmalarını sağlamak ve iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek bu amaçlar içinde yer almaktadır. Yine
Anayasa’ya göre din ve ahlak öğretimi ve eğitimi ilk
ve ortaöğretimde devletin denetiminde okutulması gereken zorunlu derslerdir. Aynı husus 1739 sayılı
yasanın 12’nci maddesinde de bulunmaktadır.
Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen
tüm çalışmalar; okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde
aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yöneliktir:
(1) Okulöncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin
bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı
şekilde gelişimlerini desteklemek,
(2) İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim
düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak ahlaki
bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven
ve öz disipline sahip, gündelik hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl
yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı
kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı
hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak,
(3) Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî
ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan
ve sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını sağlamak,
(4) Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve
ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat
tarzına dönüştürmüş, üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir
mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler
olmalarını sağlamaktır. (TC MEB, 2018, 8)
Kalkınma Planlarında da gençlerin mesleki
eğitime yönlendirilmeleri yer almaktadır. Nitekim
11’nci Kalkınma Planında konuyla ilgili genel ilkeler
şöyledir:
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-Yüksek çocuk ve genç nüfus oranına sahip olan
ülkemizin bu nüfus potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi ve avantaja çevirmesi için erken çocukluk döneminden başlayarak etkin politikalar yürütülecektir. On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde
çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitimli, saygılı ve kendine güvenen fertler
olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.
-Çocukların üstün yararı temelinde iyi
olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini
gerçekleştirmeye yönelik imkânların artırılması ve
fırsat eşitsizliğinin azaltılması temel amaçtır.
-Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını
sağlayacak kariyer seçim süreçlerini destekleyen
kariyer rehberliği sistemi kurulacaktır.
-İşgücü
piyasasının
değişen
ihtiyaçları
çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz
önünde bulundurularak kız çocuklarının fen,
teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki
mesleklere
yönlendirilmesi
için
çalışmalar
yürütülecektir.

5.

İçeriği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin

5.1 İlköğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin (4-8 sınıflar)
programı güncelleme sürecinde yararlanılan kaynaklar şöyle belirtilmiştir: (TC MEB, 2018, 14)

Anayasa ve ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükûmet programları, şûra kararları, siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil
araştırma kurumları tarafından hazırlanan raporlar
vb. dokümanlar,
-

MEB programlar ve öğretim materyalleri,

İllerden gelen her bir branşla ilgili zümre
raporları,
-

Branşlara yönelik açık uçlu sorulardan oluşan ve elektronik ortamda erişime açılan

Farklı ülkelerin son yıllarda benzer gerekçelerle yenilenip güncellenen öğretim programları,
anket verileri ve
Eğitim fakültelerinin branşlar ölçeğinde
hazırladıkları raporlar,

Yurt içinde ve yurt dışında eğitim öğretim
ve programlar üzerine yapılan akademik çalışmalar, Bakanlıkta değerlendirilmiş ve yapılan tespitler doğrultusunda öğretim programlar gözden
geçirilip güncellenmiş ve yenilenmiştir.
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar)
Öğretim Programı’nın geliştirilmesinde; yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu zekâ,
öğrenci merkezli öğrenme, beceri temelli öğrenme
gibi yaklaşımlar dikkate alınmıştır. Beceri temelli
öğrenme, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde
kazanılması, geliştirilmesi ve hayata aktarılması
tasarlanan bilgi, tutum ve beceriler bütününü
ifade etmektedir. Bu bağlamda temel becerileri
ön planda tutan, öğrenme sürecinde öğrencinin
aktif katılımına ve öğretmen rehberliğine imkân
veren, öğrencilerin araştırma yapabilecekleri,
keşfedebilecekleri,
problem
çözebilecekleri,
çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri
ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.”
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar)
Öğretim Programıyla; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu’nda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel
Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak öğrencilerin;
(1) Dinî ve ahlaki kavramları tanımaları,
(2) Dinin sosyal hayat, kültür ve medeniyet unsurları üzerindeki etkilerini kavramaları,
(3) Farklı inanç ve yorumları tanımaları ve bunlara saygı duymaları,
(4) Çevresindeki dinî davranış, yorum, tutum ve
deneyimlerin farkında olmaları,
(5) Ahlaki değerleri tanımaları ve bunları içselleştirmeleri,
(6) İslam dininin ana kaynaklarını tanımaları,
(7) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını ve örnek
ahlakını tanımaları,
(8) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini
açıklamaları,
(9) Bazı dua ve surelerin muhtevasını ana hatlarıyla tanımaları,
(10) İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki olumlu etkisinin farkına varmaları amaçlanmaktadır.

Programların en önemli unsuru olan kazanımların hazırlamasında öğrencilerin gelişim düzeyleri,
programın amaçları ve içeriği dikkate alındığı belirtilmiştir. Öğrencilerin öğrenme başarıları, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Öğretmenin görevi
de bu kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilere
gerekli ortam ve imkânları sunarak öğrenme
sürecine rehberlik etmektir.
Kazanımlarla ilgili özellikle vurgulanması gereken konularla ve/veya sınırlamalarla ilgili açıklamalara kazanımı izleyen satırda yer verilmiştir.
4. Sınıf ünite ve kazanımlarında; günlük hayatta
dini ifadeler içinde helal, haram, sevap ve günah
yer almaktadır. Yine bu sınıfta güzel ahlak ile Peygamberimizin hayatı işlenmektedir.
Günlük hayattaki dini ifadeler ünitesi başlığı altında ekmeğin undan yapımına ve burada işi bilen kişilerin varlığının önemine kısaca değinilmiştir.
Ayrıca bu ünitede helal kavramının tanımı verilerek, Okuyalım etkinliğinde kısa bir hikaye ile helalin
önemine vurgu yapılmıştır.
Güzel Ahlak ünitesinde ahlaklı bir insanda olması
gereken özellikler üzerinde durularak, adalet, haksızlık, sabır, dürüstlük gibi kavramlara yer verilmiştir.
Son ünitede yer alan Muhammedü’l Emin konu
başlığı altında Peygamberimizin yalan söylemediği, emanete sahip çıktığı, kötü alışkanlıklardan uzak
durduğuna, haksızlık etmediğine ve tembelliği sevmediğine kısaca değinilmektedir. Ayrıca Peygamberimizin güzel ahlakı sayesinde toplumda saygı
gördüğüne ve çocukluk döneminde yüzmeyi ve ok
atmayı öğrendiğine, böylece Müslümanlarında çağın gerektirdiği donanıma sahip olmasının önemi
vurgulanmıştır.
5. Sınıf ünite ve kazanımlarında; Allah inancı,
adap ve nezaket ile çevremizde dinin izleri çalışma hayatı ile ilgili konuları da içermektedir. Allah
inancında; O’nun her şeyi işittiği, bildiği, gördüğü ve
her şeye gücü yettiği işlenmektedir. Çevrede dinin
izleri konusunda cömertlik ve yardımlaşma işlenen
konulardır. Ayrıca Davud peygamberin el emeği ile
geçinmesi de örnek bir anlatımdır.
Örnek inceleme: 5.sınıf din bilgisi kitabında
“üretmek” kelimesi 2 kez kullanılmıştır. Hz. Davud
(AS) kendi el emeğiyle geçiminden, Allah’ın Hz. Davud’a zırh yapmayı öğretmesi ve bu zırhları satarak geçimini sağlamasından bahsedilmiştir. Konu

93

şu cümle ile özetlenmektedir: “Müslümanlar onun
kendi el emeğiyle geçinmesinden ve üreterek içinde yaşadığı topluma katkı sunmasından dersler çıkarmalıdır.”
Allah inancı ünitesinde “Dünya hayatında neyin
nasıl yapılacağı bilgisini bize öğretir. Biz de bu bilgilerle buluşlar yapar, eşyalar üretir ve yeni bilgilere
ulaşırız.” İfadesi yer almaktadır.
Dürüstlük; Oruç konusu etkinlik kısmında bir kez,
iletişim ve konuşma adabı konusunda bir kez ve Hz.
Muhammed’in evliliği ve çocukları konusunda üç
kez geçmektedir
Rızık; Kuranı kerim ve peygamberlerden dua örnekleri konusunda bir tez geçmiş ve sofra adabı konusunda rızık terimi açıklanmış, 4 kez kullanılmıştır.
Kazanç; Sofra adabı konusunda 3 kez kazançtan bahsedilmiş (Hak etmeden, alın teri dökmeden
para kazanmayı asla düşünmezler. Emek harcamadan ya da başkasının hakkını yiyerek elde edilen kazancı da haram kabul ederler. Emek vererek
elde ettikleri helal kazancın ve helal lokmanın gerçek zenginlik olduğunu bilirler ve bunu veren Allah’a
(CC) şükrederler)
Nezaket kuralları konusunda çevre korumaya
değinilmiştir.
Ayrıca, Allah inancı ünitesinde su kaynaklarının
tüketilmesi, Hz.Muhammed’in aile hayatı ünitesinde aşırı tüketim ve israftan kaçınması yer alıyor.
6. Sınıf ünite ve kazanımlarda; Peygamberimizin
Mekke’deki hayatında koyun çobanlığı yapması ile
ticaretle meşgul olması örnek verilebilir. Yine temel
değerlerimiz ünitesinde, iktisadi kalkınma ve gelişme ele alınabilir. Bazı zararlı alışkanlıklar ünitesinde
yer alan kumar başlığı altında helal kazancın önemine vurgu yapılarak İslam dinin her türlü haksız
kazançtan uzak durmayı öğütlediğine değinilmiştir.
İki kere rızık ve üretmek terimi kullanılmıştır.
Dürüstlük kelimesine 8 kez vurgu yapılarak bir
Müslümanın dürüst olması gerekliliğine değinilmiştir.
7. Sınıf ünite ve kazanımlarda: Ahiret inancının
insan davranışlarındaki etkisi yer almaktadır. Yine
bu sınıfta “güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklamaktadır.
Kazanımda; “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz
denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”, “sorumluluk”, “va-
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tanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte ele alınır.
Örnek tutum ve davranışların, birey ve
toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını
değerlendirir. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
“Kazanç” kelimesi kurban tığlama duasında ve
musahiplik konusunda geçmektedir.
Dürüstlük kavramı 3’ncü ünitede yer alan güzel
ahlaki tutum ve davranışlar konu başlığı altında
alt başlık olarak ele alınarak dürüstlüğün önemine
ayet ve hadislerle dikkat çekilmiştir.
İki kez rızık kelimesi kullanılmıştır. Meslek ve
meslek ahlakı yer almıyor. Üretmek kelimesi ise 2 kez
kullanılmıştır.
8. Sınıf ünite ve kazanımlarda: Kader inancının
insanlar arasındaki iktisadi farklarla ilişkisi ele alınabilir. Yine bu sınıfta zekat ve sadaka konuları ele
alınmaktadır. Böylece toplumdaki sosyal dayanışmaya yer verilmektedir. Peygamberimizin güvenilirliği konusu yanında Şuayb (AS) “ölçü ve tartılarda
hile yapmayın” uyarısı ve Yusuf’un (AS) hayatı işlenmektedir.
Üçüncü ünite “Din ve Hayat” başlığı altında, zekat ve sadakanın sosyal ve iktisadi yönü öne çıkan
ibadetlerden olduğuna değinilerek, bunların gerekliliğine kısaca yer verilmiştir. Dinin temel gayesi
konusunda ise “hak” kelimesi terim anlamı açıklanarak, Kuran-ı Kerimdeki anlamlarına yer verilmiştir. Ayrıca “Değerlendirelim” kısmında verilen hadisi
şerif ile (Hz. Muhammed (SAV) bir keresinde, “ Müflis
(iflas etmiş kişi) kimdir bilir misiniz?” diye sorar. Sahabe “Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir.” diye karşılık verince şöyle buyurur:
“Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet
gününde namaz, oruç ve zekât (gibi ibadetlerin
sevabıyla) gelir. Ancak şuna sövmüş, buna iftirada
bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını
dökmüş, diğerini de dövmüş olarak gelir. Hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden
alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin
cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra
da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte
asıl müflis bu kişidir. (Müslim, Birr ve Sıla, 59)” İslam
dinin haklara verdiği önem düşündürülmeye çalışılmıştır. (8.sınıf kitap, s. 74)

“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız... Arap’ın Arap
olmayana bir üstünlüğü yoktur... Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), mallarınız, haysiyet ve şerefiniz,
Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır.(Ahmet b. Hanbel, V, s. 411)” hadisi ile insanın
can, mal gibi temel haklarını öne çıkmaktadır. Yine
Din ve Hayat ünitesinde Canın Korunması başlığı
altında “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına
kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Hadisi
şerifiyle hem rızık hem de yaşam hakkının korunması ilkesine değinilmektedir. Aynı zamanda iş güvenliği konusuna da önem verilerek Peygamberimizin ok ve yayıyla mescide uğrayan birine, “Onun
temrenine (demir ucuna) sahip çık.” buyurarak çevre güvenliğinin sağlanmasına vurgu yapılmıştır.
Bir diğer alt başlık olan malın korunması konusunda ise İslam dininin çalışmayı teşvik etmesi, el
emeğine ve üretime önem verilmesi, helal kazanç
konularına değinilmiştir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve “Hiç kimse kendi el emeğiyle
kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir”
hadisi şerifleriyle bu konuların önemine dikkat çekilerek, insanları üretmeye ve geçimini sağlamak için
çalışmaya teşvik etmiştir.
Öte yandan ise rüşvet, haksız kazanç, faiz,
emeğinin karşılığını vermemek, israf gibi konular
için hadisi şerif ve ayeti kerimelerle desteklenerek
bu konuların önemsenmesine vurgu yapılmıştır.

yapılarak, alın teri, gayret ve kişinin kendi kazancının önemine ayet ve hadislerle değinilmiştir. Aynı
zamanda tevekkül konusuna da vurgu yapılarak,
tevekkül kavramının yanlış anlaşımını engellemek
için örneklemeler yapılmıştır. İnanan insanın başarı
konusunda kendine düşen sorumluluğu yerine
getirmesi, sabırlı ve gayretli olması gerekliliğine vurgu yapılması da öğrencilerin ilerideki çalışma hayatlarında girişimci olduğu kadar sorumluluk sahibi
olmalarına yöneltmektedir.
Karşılaştıralım Etkinliği ile başarı ve başarısızlık
sebepleri ve insanın bu konudaki iradesi ve sorumluluğuna dikkat çekmek istenmektedir.
Son olarak yer alan Yorumlayalım etkinliğinde
ise bir başarı öyküsü yer alarak sorumluluk ve başarı
ilişkisine dikkat çekilmektedir.
8.sınıf 2’nci ünite Zekat ve Sadaka başlığı altında
yer alan İslam’ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya
verdiği önemi birçok ayet ve hadislerle örneklendirerek açıklanmıştır. Toplumdaki bireylerin hangi
mesleğe sahip olsalar da birbirlerini tamamladıklarına değinilerek, herkesin birbirine ihtiyacı olduğuna
ve toplumun yardımlaşma ve dayanışma sayesinde
ayakta kalabildiğine vurgu yapılmıştır. Dinimizin insana ve topluma yararlı işler konusunda yardımlaşmaya teşvik ederken, bireye ve topluma zarar veren
konular üzerine yardımlaşmanın yasaklandığına
değinilerek ayeti kerimeyle desteklenmiştir.

8.sınıf 1’nci ünite kader inancında, Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalar yani
sünnetullah kavramında yer alan toplumsal yasalar
konusu ele alınmıştır. Toplumsal yasaların temelini
oluşturan sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkelere kısaca değinilmiştir. Ayrıca Nasreddin
hoca fıkralarının yer aldığı etkinlikle de toplumsal
yasalar konusunda öğrencileri düşünmeye sevk
edici etkinliklere yer verilmiştir.

Ayrıca bu ünitede infak ve sadaka-i cariye kavramlarına da değinilmiştir. Konunun sonunda yer
alan bilgi kutusu ile vakıf kavramının önemine değinilmektedir.

Kaderle ilgili kavramlar konusunda başarı, başarısızlık, rızık gibi temel kavramlar ele alınmıştır.
“İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe bir tarafa hareket etmeyecektir. Malını
nasıl kazandığı ve nerede harcadığı…” hadisi şerifi
ile öğrencileri ne için, nasıl yaşaması gerektiği konularında insanın kazancının yasal ve helal yollardan olması ve harcamalarında dikkatli olması
vurgulanmaktadır. Ünitede yer alan rızık başlığı
altında ise İslam dininin kumar, şans oyunu, hırsızlık gibi haksız kazançların haram olduğuna vurgu

Ünite sonunda Maun suresi işlenmiştir. Bu surede
yardımlaşma üzerinde durulmaktadır.

Ünite sonunda yer alan Hz. Şuayb (AS) kıssası ile
ölçü ve tartıda hile yapılmaması, insanların hayatın
her safhasında olduğu gibi ticarette de dürüst
olmalarının gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

8.sınıf 4’cü ünite de ise peygamberimizin güvenilirliğine ve Hz. Hatice’nin peygamberimize güvenerek kervanını ve değerli eşyalarını ona emanet
etmesine dikkat çekilmiştir. Bu ünite de yer alan Hz.
Muhammed’in (SAS) hakkı gözetmedeki hassasiyeti konu başlığı altında hak ve adalet kavramlarının
üzerinde durulmuştur.
Borç ve alacaklı hususunda Peygamberimizin
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alacaklının mağdur edilmemesi üzerine sözü vurgulanmştır. Yorumlayalım etkinliği ile “Hakların gözetilmesi toplum huzuruna ne gibi katkıları sağlar?”
sorusuyla hak ve adaletle ilgili ayet örnekleri üzerinde durulmuştur.
Kitapta kazanç kavramı beş kez kullanılmıştır.
Etkinlik kısımlarında daha çok öğrencilerin empati yapmaları istenerek hangi mesleği nasıl icra edecekleri diğer arkadaşları tarafından değerlendirilebilir olumlu ve olumsuz davranışlara dikkat çekilmelidir.
Aynı zamanda öğrencilerin çevrelerini gözlemlemeleri markette, pazarda satıcıların gözlenmesi
gibi, ahlaki ve ahlaki olmayan davranışları not edilerek sınıf için etkinlik oluşturulabilir.
Örnek olarak bazı okullarda kasiyersiz manav,
etkinliği ile öğrencilerin kendi vicdanı ile parayı bırakması örnekleri okullarda değerler eğitimi olarak
verilmektedir. Askıda tost etkinliği ile kişi bilmediği
tanımadığı bir arkadaşına yardımda bulunmaktadır.

5.1 Ortaöğretim
9. Sınıfta İslam ve ibadet ünitesinde ibadetin
ahlakla ilişkisi ele alınmaktadır. İbadetin bireyin ahlaki gelişimindeki yeri üzerinde durulmaktadır. Yine
başka bir ünitede gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin etkisine yer verilmektedir.
10. Sınıfta din ve hayat ile ahlaki tutum ve davranışlarda konumuzla ilgili üniteler yer almaktadır.
Din ve hayat ünitesinin alt başlıkları arasında ekonomi, sosyal değişim ve adalet kavramları bulunmaktadır. Ayrıca Kur’an-ı Kerimdeki kavramlardan
ihsan, salih amel, takva ve ihlas ele alınmaktadır.
12. Sınıfta, güncel dini konular içinde iktisadi
olanlara da yer verilmektedir. Bu çerçevede, en detaylı ünite şöyledir: “12.4.2. İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar.
- İslam’ın mülkiyet anlayışı, fakirlik problemine
bakışı ve fakirliğin çözümü için ortaya koyduğu ilkeler ele alınır.
- İslam’da İşçi ve işveren haklarına yer verilir. Ayrıca “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında “güvenli
yaşam” hususuna da değinilir.
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6.

Sonuç ve Öneriler

İslam dininin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve hadislerde ahiret hayatı yanında, iktisadi hayata ve dünyalık kazanmaya önem verilmiş, hatta
teşvik edilmiştir. Bu çerçevede dürüstlük ve helal
kazanç ilkelerine önem verilmiştir. Bu açıdan meslek
ahlakı önem taşımaktadır.
Bireysel ve toplumsal gelişme ve ilerlemenin en
önemli unsuru, insan faktörüdür. İslam dini insanın
dürüstçe, kendisine ve topluma faydalı olması
konusunda yönlendirilmektedir.
Sanayi ve bilgi devrimlerini yaşayan toplumların geleceğin mesleklerine göre hem aile hem de
toplumsal bakımdan yetiştirilmesi için ilkokuldan
başlayarak kariyer planlaması gerekmektedir. Bu
açılardan bakıldığında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersi iktisadi hayatla ilgili sorumlu üretim, sorumlu
tüketim, israf, çevre koruma, iş kazalarına karşı iş
sağlığı ve güvenliği gibi konularda öğrencinin ilkokuldan itibaren yönlendirilmesinde önemli bir yere
sahip olduğu kuşkusuzdur.
Ortaöğretimdeki din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde çalışma ve iktisatla ilgili kavramlar ilköğretime
göre daha azdır. Oysa öğrencinin çalışma hayatına
yaklaşmasından dolayı mesleğe yönlendirme, çalışma ahlakı, hela ve haramla ile ilgili konular daha
ağırlıklı olmalıdır.
Yine ortaöğretimde bu derste ele alınan konuların daha çok teorik kaldığı görülmektedir. Örneğin, 8’nci sınıf din kültürü kitaplarında helal kazanç,
meslek, insanların faydalı iş yapmalarını konusunda
daha çok değinilirken, 4, 5 ve 6’ncı sınıflarda çok az
değinildiği görülmektedir.
Programların düzenlenmesinde mesleğe yöneltme ve meslek ahlakının oluşması bakımından
iktisat, endüstri mühendisliği, endüstriyel ilişkiler ve
çalışma ekonomisi uzmanlarının da katkı sağlaması
önerilebilir.
Sürdürülebilir kalkınma amaçları bakımından
sorumlu üretim ve tüketim başta olmak üzere, küresel konulara daha fazla yer verilmesi sağlanabilir.
Dersin amaçlarından birisi ahlak bilgisi olduğuna
göre, eğitim yaşlarında kazandırılan bilgiler ve davranışların meslek hayatındaki yeri ve önemi alınarak, ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde geleceğin
mesleklerine yönelmenin önemi ve yeri üzerinde
durulabilir.

Kaynakça
-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) http:/
/www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf

-Nayir, Sabahattin; Açık, Abdullah, v.d.; Ortaokul Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 8.sınıf, Devlet Kitapları ikinci Baskı, 2019
-OECD (2018) Preparing Our Youth For An Inclusive And Sustainable World https:/
/www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

-Din Kültürü Atölyesi. https:/
/www.dinkulturuatolyesi.com/
-OECD (January 2015) Education at a Glance Interim Report:
-İGİAD (2018) Türkiye İş Ahlakı Araştırması 2018 Nesiller Boyu İş
Ahlakı. Yayın editörü: Ömer Torlak. https:/
/igiad.org.tr/images/201
8/12/%C4%B0G%C4%B0AD_T%C4%B0AA18_%C4%B0%C3%A7Sa
yfalar_WEB_11.12.2018.pdf
-Kal’acı, M. Ravvas. (1991) İslam Hukukunda Meslek Edinme ve
Bu Konudaki Hükümler. Çeviren: Adem Esen. İlim ve Sanat Dergisi,
Ekim-1991, Sayı, 30, ss.46-58.
-Macit, Sadullah; Ortaokul ve İmam-Hatip Okulların İçin Din
kültürü ve Ahlak Bilgisi 7.sınıf, FCM Yayınıcılık, Ankara, 2019.

Update of Employment and Educational Attainment Indicators.
http:/
/www.oecd.org/education/EAG-Interim-report.pdf
-OECD. (2004) Career Guidance and Public Policy, Bridging
the Gap, https:/
/www.oecd.org/education/innovation-education/34050171.pdf
-Özdemir, Safiye; Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokulları için Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.sınıf, Dörtel Yayıncılık, Ada matbaacılık, Ankara, 2019.
-Wang, V.; Kania-Gosche B. (2013) Andragogy or Pedagogy

-MEB (2018) Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme

as a Means to Improve the Workforce?, Handbook of Research on

Sistemi, Öğretim Programları. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğ-

Technologies for Improving the 21st Century Workforce, Tools for Li-

retim Programı (İlkokul 4 Ve Ortaokul 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) http:/
/mufredat.meb.gov.tr/ (erişim: 30.12.2019)
-MEB (2018) Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme
Sistemi, Öğretim Programları. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (Ortaöğretim 9-12 Sınıflar) http:/
/mufredat.meb.
gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=319
-MEB, 2010/53 Sayılı Genelge, http:/
/mebk12.meb.gov.tr/meb_
iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_degerleregitimi.pdf

felong Learning. Ed.:Wang, Victor C.X. Hershey, USA. V. 1, pp. 98-109.
-Yılmaz, Muhammet (2012) Değerler Eğitimi ve Okul Etkinlikleri.
İGEDER yayınları, İstanbul.
-Yiğit, Hulusi; Doğan, Emine Öğülmüş, v.d., ortaokul Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi 5.sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları İkinci Baskı, 2019.
-Yiğit, Hulusi; Doğan, Emine Öğülmüş, v.d., İlkokul Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4.sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları İkinci Baskı, 2019.
-YÖK (2019) Geleceğin Meslekleri Çalışmaları. Ankara.

97

TÜRK DEMOKRASiSi ve SiYASAL iSLAM
DAVID GHANIM* (TÜRKÇESi: BÜLENT SÖNMEZ)

Orta Doğu demokratikleşmeye yönelik küresel
bir eğilimde yıllardır istisna olduğunu kanıtlamıştır.
Bununla birlikte, son zamanlarda bu bölge demokratik değişime karşı inatçı direnişinden sıyrılmaya
başlamış ve bu da siyasi İslam’ın yükselişine neden
olmuştur. Hakim otoriter düzende din, İslamcı partilere siyasi rejimlerin baskısından bir tür koruma
sağlama eğilimindedir. Bu yapısal avantaj, bölgedeki son değişikliklerden faydalanmak için İslamcıları daha iyi bir konuma getirerek, bölgedeki son
özgür seçimlerde kazananlar olarak ortaya çıkma
fırsatı vermiştir. Ağır bir otoriterlik mirası, demokrasi eksikliği ve laik siyasi güçlerin baskısı, bu sonucu
kesinlikle bu bölgedeki herhangi bir seçim için neredeyse kaçınılmaz hale getireceğinden, bu şaşırtıcı değildir. Böylece, yetkililerin radikal İslamcıların
hâkim olduğu genel bir seçimi iptal ettikleri ve kanlı
bir iç savaşa neden oldukları 1992’deki deneyiminden sonra, birkaç İslamcı parti Ortadoğu’da iktidara gelmeyi başardı. Türkiye’de 2002’den bu yana,
Irak’ta 2005’ten beri ve 2006’da Filistin seçimlerinde Hamas’ın zaferinde bu durum söz konusudur.
Demokratik seçimlerde iktidara gelen İslamcı bir
parti, tekrarlanması muhtemel yeni bir olgudur.
1

Siyasal İslam’ın yükselişi Orta Doğu’da yeni bir
siyasi gerçeklik yaratırken, bölgedeki siyasetin yozlaşmasını açıkça göstermektedir. 20. yüzyılın çoğunda çok sayıda politik kamplaşma günümüz
siyasi kutuplaşmasına keskin bir tezat oluşturu1 David Ghanim, İsveç’teki Göteborg Üniversitesi Küresel Çalışmalar
Okulu’nda Orta Doğu Çalışmaları bölümünde öğretim üyesidir.
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yor. Bölgedeki son gelişmeler iki karşıt kutup üretti: otoriter rejimler ve İslamcı mücadele. Bu siyasi
yapının yoksulluğu, bölgedeki keskin siyasi ve ekonomik krizleri hafifletmek yerine daha da şiddetlendirme eğilimindedir. Ortadoğuda genel olarak
kimlik politikalarına, aşırıcılığa, şiddete ve Öteki’yle
çatışmaya verdikleri vurgu ile İslamcı partiler krizin
bir çözümü değil, bir parçası olduklarını kanıtladılar.
Ancak, Kasım 2002’deki Türkiye’deki seçim, köklü İslami geleneğe sahip olan Adalet ve Kalkınma
Partisi’ni (veya AKP) seçim zaferiyle (yüzde 34.3 oy)
iktidara getirdi. Parti 2004 yılında yerel seçimdeki
konumunu da güçlendirebildi (yüzde 42). Bu zaferler, katılımın yüzde 85’e kadar çıktığı Temmuz 2007
seçimlerinde oyların yüzde 47’sini (parlamentoda
342 sandalye olmasını sağlayan) alarak daha da
dikkat çekici bir düzeye çıkarıldı. Türkiye’deki laikliğin
ağır Kemalist mirası göz önüne alındığında, İslamcıların seçim başarısı gerçekten şaşırtıcı oldu. Bu
seçim zaferinin ve AKP yönetiminin başarısının en
az iki temelde olduğunu savunuyorum: Ilımlı politika
ve ekonomik reformda başarı.
Ortadoğu’nun ekonomi politiğinin hayal kırıklığı
yaratan gerçekleri göz önüne alındığında, bölgedeki eksiklik Türk deneyiminin tam da bu ayırt edici
özelliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Türk hükümetindeki İslamcıların deneyimi tüm bölge için bir model sunabilme potansiyeline sahip.
Ilımlılık Politikaları
AKP’nin seçim başarısı geçtiğimiz çeyrek yüzyıl

boyunca Ortadoğu’da siyasal İslam’ın hakimiyetini
gösterirken, aslında ılımlılığın başarısının hikayesi.
Türk deneyimi, sadece demokratik siyasette
ılımlılığın başarıyı sağlayabildiğini göstermektedir.
Bu durum, aşırılıkçılık ve hâlâ şiddet politikalarının
egemenliğinde olan ve ılımlılıktan nasipsiz bir bölge
için önemli bir derstir.
Türkiye’deki İslamcılar, hâlâ etkin olan radikal
İslam’ın aşırılık ve şiddet yanlısı ana akımını temsil
eden Afganistan, Arap, İranlı veya Pakistanlı
İslamcılardan daha hoşgörülü ve pragmatist bir
politika geliştirebildiler.
Aslında, Türkiye’nin İslamcılarının başarısı ancak
kendilerini bu ana akımdan uzaklaştırdıkları için
mümkün oldu. Gerçi bir kısım insanlar bu gelişmeyi
İslami değerlerden uzaklaşmak olarak algılıyor;
diğerleri AKP’nin daha laik hale geldiğini söylüyor.
Ancak, etiketler ve tanımlamalar genellikle
yanıltıcıdır. Demokratik sürecin belli bir özü varsa,
İslamcı ya da liberal olarak adlandırılmaları çok
önemli değildir. Daha da önemlisi, AKP nin aşırılıktan
uzaklaşmanın sadece siyasi bir parti olarak başarılı
olmasını sağlamakla kalmayıp, Türk halkının da
çıkarına olduğunu kanıtlamış olmasıdır.. Türkiye
İslamcıları, yalnızca “Çözüm İslamda” gibi siyasi,
ekonomik ve entelektüel krizleri de şiddetlendiren
bir slogandan ziyade bunun yerine, İslamcıların
da saygı gösterebileceği ve demokratik sürece
dahil olabileceği fikrini geliştirmekle kalmayıp ,
uygulanabilirliğini de kanıtladılar. Ancak Türkiye’deki
İslamcıların başarısı aynı zamanda İslamcı
hareket içinde ılımlılık ve pragmatizm siyaseti,
diğer yandan ideolojik retorik ve muhafazakârlık
siyaseti arasındaki mücadelenin de bir sonucudur.
Ayrıca Erbakan’ın eski İslamcı hareketini terk
etmeyi ve ılımlı politikalarını yansıtmak için yeni
bir parti kurmayı başaran Erdoğan ve Gül’ün
liderliğindeki İslamcı hareketin içinden gelen iç
reformu da yansıtmaktadır. Graham Fuller, “Bu
gelişme, siyasetin gerçeklerine ve pragmatizmin
gerekliliklerine yaklaştıkça gittikçe ılımlı hale
gelen, gelişmekte olan bir Türk İslamcı geleneğinin
ürünüdür.” 1diyor.
Türk deneyiminin başarısı, Orta Doğu’daki siyasi
İslam’ın karşı karşıya olduğu en önemli, ancak en
zor iki sorunun çözümünde kendini gösteriyor. İlk
sorun İslam ve demokrasi arasındaki ilişkidir; ikincisi,
yerli ya da yabancı olan “Öteki” ile olan ilişkidir.
İslam

ve

demokrasi

arasındaki

ilişki,

ikisi

arasındaki uyumluluk konusunda ateşli bir
akademik müzakereyi tetikleyen tartışmalı bir
konudur. İslamcıların iktidara giden bir araç
ya da tek yönlü bir yol haricinde demokrasiyi
anlamadıkları ileri sürülmektedir. Ancak, Türk
deneyimi
defalarca
tartışmanın
yanlışlığını
göstermiştir. AKP iktidardayken demokratik sürece
güçlü bir bağlılık gösterdi. 2007 seçimleri partinin
demokrasiye yatırım yaptığını, İslamcılar için siyasi
başarının sadece demokrasiden geldiğini ve
başarısının devam etmesinin demokratik sürecin
sağlamlaştırılmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılı
olduğunu gösterdi.
İslam ve demokrasi arasındaki ilişkinin güçlü bir
yönü, seçilen İslami geleneğe bağlı partinin seçim
vaatlerini yerine getirme isteği ve yeteneğidir.
Bu bağlamda, Türkiye’nin İslamcıları kendilerini
bu zemine bağlı kalmaya yönelimli ve kararlı
olduklarını kanıtlıyorlar. Hatta bu alandaki başarıları
Türkiye’deki köklü laik siyasi partilerden bile ağır
basmaktadır. Bölgedeki diğer İslamcıların iktidara
gelme noktasında tamamen başarısız olmasının ve
İran, Irak, Gazze’de seçilmiş İslamcı partilerin seçim
vaadleri konusundaki yetersizliği ve kararsızlığının
aksine AKP nin başarısı bu gerçeği göstermektedir.
AKP dışındaki Ortadoğu İslamcı partilerinin ortaya
koyduğu deneyimler, İslam ve demokrasinin
bağdaşmaz olduğu yönündeki yaygın inancı
destekleme eğilimindedir.
Böylece, Türk deneyimi İslam ve demokrasi
arasındaki uyumluluğun ancak ılımlılık politikasıyla
sağlanabileceğini göstermektedir. Ilımlı politika
demokrasiye saygıyı gerçeğe dönüştürürken,
demokrasiye saygı da politik ılımlılığı güçlendirir.
Bu karşılıklı güçlendirme, hem İslamcı parti hem de
Türkiye’deki demokratik süreç için yararlı olmuştur.
Siyasal İslam’ın karşı karşıya olduğu ikinci zorluk
Öteki ile olan ilişkinin doğasıdır. Aşırılıkçılık politikası
Ötekini bir düşman olarak görür ve Öteki ile olan
ilişkisini çoğunlukla bir çatışma olarak algılar. Ancak,
Türkiye’nin İslamcılarının deneyimi oldukça farklı bir
yönelime işaret ediyor. Siyasi ılımlılık ve demokrasi
Türkiye’nin kendi içinde uzlaşmasına izin veriyor.
Ayrıca seçmenlere saygı, ancak ekonomiye
öncelik vererek mümkün olan vaatleri yerine
getirmede başarıya yol açar. Ancak seçim
vaatlerini yerine getirme taahhüdü, demokratik
sürece daha genel bir saygı ve bağlılık katar. Seçim
ve yeniden seçimlerdeki başarı, Türkiye İslamcılarını,
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tüm İslamcı hareketlerin nihayetinde karşılaşacağı
meşruiyet zemininin ve meşruiyet kaynaklarının
kaçınılmaz olarak yeniden incelenmesi için
gerekli güdülerle donatmıştır. Bu ise meşruiyetin
Tanrı’dan ziyade insanlardan kaynaklandığı
düşünüldüğünde, siyasi ılımlılık ve demokrasiye
ciddi bir bağlılık yönünde atılmış büyük bir adımdır.
Seçim vaatlerinin uygulanması, insanların (halkın)
meşruiyetin kaynağı olduğu konusunda daha derin
bir inanca yol açmaktadır.
Siyasal İslam’ın karşı karşıya olduğu ikinci
zorluk Öteki ile olan ilişkinin doğasıdır. Aşırılıkçılık
politikası Ötekini bir düşman olarak görür ve
Öteki ile olan ilişkisini çoğunlukla bir çatışma
olarak algılar. Ancak, Türkiye’nin İslamcılarının
deneyimi oldukça farklı bir yönelime işaret ediyor.
Siyasi ılımlılık ve demokrasi Türkiye’nin kendi içinde
uzlaşmasına izin veriyor. Bunun özellikle Kürtler için
etnik köken sorunu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
Kürtlerin tanınmasına yönelik son açılım, Atatürk
zamanından bu yana son derece münhasır ve
otoriter politikalardan Öteki’ye ciddi bir yönelme
ve yakınlaşma olmuştur. Bu iç uzlaşma, dış dünya
ile uzlaşma ile eşzamanlıdır ve küreselleşme ve
uluslararası toplumda yapıcı entegrasyon için
olumlu bir sonuç ortaya koymaktadır.2 Bu iki uzlaşma
süreci karşılıklı olarak pekiştiricidir. Ilımlılık, hoşgörü
ve demokrasiyi yansıtan bir sürecin iki yüzüdür. Bu
deneyim, ister yerli ister yabancı olsun Öteki ile
başa çıkmak için farklı bir yol göstermektedir.
Oysa ana akım siyasal İslam, Öteki ile bir çatışma
ve düşmanlık ilişkisini ilerletir ve teşvik eder. Öteki’yle
ilgilenen herhangi bir çelişkinin, ulusal çıkarlara
ihanet ve dış kuvvetlerin baskılarına teslim olması
olarak değerlendirir. Bununla birlikte, Irak Savaşı
sırasında Amerikan ordusunun Türk topraklarından
serbest geçişini reddetme deneyimi, böyle bir
çekişmenin yanlışlığını açıkça göstermektedir.
Bu deneyim, demokrasinin dış dünyadan gelen
baskılara karşı koymanın en iyi yolu ve bağımsız bir
karar almanın en iyi yolu olduğunu göstermektedir.
Öteki ile hoşgörülü ve pozitif katılım, Türkiye’nin
seçilmiş İslamcılarının AB üyeliğinin karmaşık
sorunuyla uğraşma biçiminde açıkça ortaya
çıkmaktadır. AKP hükümeti Türkiye’deki laiklerden
çok daha fazla, AB’ye başarılı bir katılım için
diretmektedir. Bu süreçte öngörülen reformlar,
İslami geleneğe sahip hükümet tarafından
coşkuyla uygulanmaktadır. AB üyeliğinin Türkiye’de
demokrasinin geliştirilmesine yönelik beklentisi
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ise asla inkar edilmemektedir. Yine de bunun
tek yönlü bir ilişki olup olmadığı merak edilebilir.
Demokratik reformlara derinden bağlı olan başarılı
bir İslamcı partinin, AB’nin kabul edilme beklentisini
kendi reform gündemini ilerletmek için başarıyla
kullandığını da söyleyebiliriz. Avrupa’dan gelen baskı
Türkiye’nin reform yapmasına yardımcı olurken, iç
reform ve demokratikleşmeye de içsel bir bağlılık
oluşturmaktadır.. Diğer bir deyişle, Türkiye’nin
İslamcıları demokratik sürece girerek gelişmekte
ve politik başarılar elde ettiklerinde, bu reformların
başarısı için güçlü bir çıkar ve motivasyon söz
konusu olmaktadır.
Avrupa Birliği’ne üye olma ihtimali, Türk
toplumunda reform için bir teşviktir. Ancak, bu
olasılık belirsizdir ve müzakereler uzun, karmaşık
ve tartışmalı bir süreç haline gelmiştir. Sonuç
ne olursa olsun, Türk reformlarının kendi başına
değerini ve gücünü tanımak ve takdir etmek
Türklerin yararınadır. Ekonomik performanstaki
başarı, ekonomik ve yasal reformların uygulanması
ve demokratik konsolidasyon, tam bir AB üyeliği
gerçekleştirilemese bile Türkler tarafından değerli
başarılar olarak görülmelidir. Her ikisi de aynı
anda olabilir, ancak bu başarılar kendi içinde AB
üyeliğinden daha iyi bir ödüldür.
Ne de olsa Atatürk ülkesini modernize ettiğinde
ve Türkiye’nin Avrupa’ya yönelme adına İslam
dünyasıyla bağlantılarını kestiğinde, Türkiye’yi
sembolik olarak Asya’daki en gelişmiş ülkeden
(Japonya’nın yükselişinden önce) en geri kalmış ve
marjinalleşmiş ülkelere dönüştürdü. Ancak Türkiye,
yeni, ılımlı ve demokratik bir bölge için örnek teşkil
ettiği Ortadoğu’da kendini evinde hissedecekti.
Türk İslamcılarının iktidardaki ılımlılığı, diğer iç
güçleri antagonize etmeme konusunda bilinçli bir
politikada kendini gösteriyor: köklü bir bürokrasi ve
laik geleneğin koruyucusu olarak da işlev gören güçlü
bir ordu. Bu durum, Kuzey Irak’taki bölgeyi üs olarak
kullanan PKK’nın şiddet faaliyetlerini içeren son kriz
sırasında açıkça gösterilmiştir. Ordunun baskısına
ve dayatmasına rağmen, kriz akıllıca ve barışçıl bir
şekilde etkisiz hale getirildi. Sınırlı askeri müdahaleler,
Orta Doğu standartlarına göre hafif ve yükselen bir
tepki ile uyumluydu. AKP hükümetinin bu krizle başa
çıkma biçiminin, kendi çıkarları tarafından motive
edildiği ve ordunun Türk siyasetinde üstünlük elde
etmesini engellediği doğrudur. Ordunun siyasete
müdahale etme fırsatını reddetmek, demokratik
sürecin temellerinden biridir. Hükümetin bu krizi

şiddetlendirmemesi, Türkiye’deki İslamcıların ılımlılık
politikasını benimsediğinin kesin bir işaretidir.
AKP, cumhurbaşkanlığı da içeren başka bir
durumda da ılımlı eğilimini ve demokrasiye olan
bağlılığını göstermeyi başardı. Siyasi yükselişe
rağmen, cumhurbaşkanlığı adaylığının krizi sadece
barışçıl değil, demokratik olarak da çözüldü.
Bu deneyim, örneğin aşırılıkçılık, şiddet ve dar
mezhepçilik politikasının kazandığı Lübnan’daki
cumhurbaşkanlığı kriziyle keskin bir tezat
oluşturuyor. AKP’nin rasyonel olarak hesaplanmış
bir politika ile Türk toplumunun büyük bir krize
girmesini önleme kabiliyeti, siyasi olgunluğun açık
bir işareti ve çatışmaya çözüm olarak demokrasi ve
şiddetsizlik konusuna güçlü bir inançtır. Bu, halkını
kısa vadeli kazançlar elde etmek için herhangi bir
krizi kullanan diğer İslamcı ve otoriter rejimlerin
radikal siyasetiyle keskin bir tezat oluşturuyor.
Bu çatışma politikalarında önemsiz olaylar bile
Hamas, Hizbullah ve İran İslamcıları tarafından
defalarca gösterildiği gibi her zaman büyük bir
krize dönüşebilir.
Son olarak, Türkiye’deki İslamcıların ılımlılığı,
bölgedeki siyasi İslam’ı meşgul eden baskın
konulardan biri olan geçmiş meselesini geleceğe
karşı çözme biçiminde de kendini gösteriyor. İslamcı
projenin siyasi vizyonunu geçmişin ütopyasıyla
sınırlamak, geçmişe geri dönmek mümkün
olmadığında, aşırılıkçılığın siyasetini güçlendirir.
Tarihsel vizyonu ulaşılamaz hedefler etrafında
merkezlemek radikalizme davettir. Aksine, ılımlılık
politikası dışında ulaşılabilir ve mantıklı olan ileri
görüşlü bir vizyona yatırım yapılamaz. Türk örneği,
bu geçmişi insani gelişmenin zirvesi olarak gören ve
yeniden yaratmak isteyen diğer hareketlerin aksine,
geleceğe yatırım yapan ilk İslamcı deneyimdir.
Geçmişin mirasının geleceğe olumlu bir katılımın
önünde bir engel olmadığını düşünen ilk deneyimdir.
AKP iktidarında, şimdiye kadar, Türk toplumunu
İslamlaştırmak için gizli bir gündem olmadığını
kanıtlamıştır. Aksine, somut sosyoekonomik ve
politik sorunların çözümü için yatırım yapmaktadır.

Ekonominin Önceliği
Ekonomiyle başa çıkmak ciddi bir zorluk
oluşturmaktadır.
Ekonomik
reformlar,
laik
partilerin başarılı bir şekilde uygulayamayacakları
kadar karmaşıktır. Ekonomik krizin sonuçlarını

yönetememe, laik partilerin ılımlı İslamcılara güç
kaybetmesine neden oldu. Ancak, oy kazanmak için
ekonomiden memnuniyetsizlikten yararlanmak bir
şey; iktidardayken ekonomik krizin etkisini yönetmek
başka bir şeydir. AKP’nin demokrasi yönündeki
başarısı, ekonomik cephedeki performanslarıyla
yakından bağlantılıdır.
Demokratikleşme yolunun bir kısmı, Eisenhower’ın
askeri-sanayi kompleksi olarak adlandırdığı şeyin
ekonomisi üzerindeki tuhaflığı kırmayı amaçlıyor.
Tepe’ye göre: “Devletin ekonomi üzerindeki
kontrolü azalıyor ve bugünün Türkiye, bir zamanlar
ötekileştirilmiş grupların daha fazlasını dahil etmede
daha önce hiç olmadığı kadar başarılı.” 3 İslamcı
iktidar partisi, İstanbul ve iç Anadolu şehirlerinde
küçük ve orta ölçekli işletmelerin çıkarlarını temsil
eden bir iş organizasyonu olan Bağımsız Sanayiciler
ve İşadamları Derneği MÜSIAD ile yakından
bağlantılıdır. Bu örgüt, İstanbul ve Marmara
bölgesindeki büyük işletmelerin çıkarlarını temsil
eden laik ve köklü Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği’ne (TÜSIAD) karşı bir denge olarak
ortaya çımıştır.4 Yine de, AKP hükümeti ekonomik
reformları uygularken ve ekonomik meseleleri ele
alırken, iktidar partisi ile bu iki iş örgütü arasındaki
ilişki daha da karmaşık hale gelmektedir.
Ancak iktidardaki İslamcı partinin başarısı dikkat
çekicidir. Görünüşe göre AKP, ekonomik krizi ve
ekonomik değişimi laik öncüllerinden çok daha iyi
yönetiyor. AKP Kasım 2002’de iktidara geldiğinden
beri, Türkiye’nin GSYİH’sı 2007 yılına kadar 181 milyar
dolardan 410 milyar dolara yükseldi. Bu sadece
Türkiye için değil tüm Ortadoğu için kayda değer
bir başarı. AKP’nin ekonomik vizyonu, şimdiye kadar
6.548 dolar olan rakamla karşılaştırıldığında, 2014
yılına kadar kişi başına 10.000 dolarlık bir gelir elde
etmektedir. 5 İşgücü piyasası o kadar gelişmektedir
ki, ilk kez Türkiye’nin işgücü göçü yavaşlamaktadır..
Yıllık ekonomik büyüme oranı ortalama yüzde
7,3’tür. 6 İhracat da 2006 yılında 486 milyar
dolara ulaşarak, geleneksel tekstiller dışında da
yükselmiştir. Para birimi, 2005 yılının başında
Yeni T. Lira’sının piyasaya sürülmesiyle psikolojik
olarak desteklenmiş, istikrar kazanmıştır. Türkiye
ekonomisinde kronik bir sorun olan finans da son
olarak kontrol altındadır. Genellikle 1990’ların
sonunda üçlü rakamlara isabet enflasyon oranı
yüze 10 civarında aşağı inmiştir 7 UNCTAD’a göre
Türkiye, 2006 yılında 20 milyar dolarlık bir hasılat
ile Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) en büyük
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alıcısı oldu. 9 Bu rakam, tüm bölgeye doğrudan
yabancı sermaye girişinin neredeyse yüzde 25’ini
temsil etmektedir. Bu durum Türkiye ekonomisinde
ve AKP hükümetinin ekonomi politikalarında kayda
değer bir güveni göstermektedir. Bu, Hükümet,
Türkiye’deki iş ortamını iyileştirmek için çeşitli
mevzuat parçalarını uygulamada başarılı olmuştur.
Ancak bu başarılar, Türkiye’nin karşı karşıya
olduğu
ekonomik krizin
ciddiyetine
göre
değerlendirilmelidir. Yine de bizi ülkenin karşı
karşıya olduğu muazzam ekonomik zorluklara
karşı körleştirmemeliler. İşsizlik, özellikle gençler
arasında hala ciddi bir sorundur. 11 Ülke, her yıl
işgücü piyasasına giren yaklaşık 700.000 Türk için
istihdam yaratmalıdır. 12Yolsuzluk, tüm ekonomi
için ciddi yansımaları olan inatçı bir mücadeleyi
gerektirmektedir.. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’ne
göre, 2008 yılında Türkiye için Yolsuzluk Algılama
Endeksi, Katar, Kıbrıs, İsrail, BAE, Malta, Umman,
Bahreyn gibi diğer Orta Doğu ülkelerinin
gerisinde, dünyada 4.6 (on üzerinden), sekizinci
, Ürdün ve Yunanistan. İstatistikler bu endekste
Türkiye’nin sıralaması 1995- 2007 çok artmadığını
göstermektedir 13
2007 yılında AKP’nin dikkat çekici bir şekilde
yeniden seçilmesi, ideolojinin ve İslam’ın, daha
iyi yaşam standartları sağlamak için değişimi ve
gelişimi kimin sunabileceğinden daha az önemli
konular olduğuna dair kanıtlar sağladı. Seçmenler
için bunun İslamcılardan mı yoksa laiklerden mi
geldiği önemli değildi. AKP’nin 2002’deki zaferi esas
olarak önceki hükümetlerden memnuniyetsizlikten
kaynaklanırken, 2007’deki zafer farklıydı. AKP
reform politikalarında bir güven oyuydu. Bu,
hükümetin halkına dayandığının en önemli
göstergesi idi. Türkiye’deki İslamcıları kapsayan
demokratik sürecin, başka yerlerdeki süreçlerden
farkı olmadığını, ideoloji veya din yerine ekonominin
siyasi yaşamda daha önemli bir husus olduğunu
gösterdi.
Bu bölgedeki İslamcılar için önemli bir derstir.
Geçmişin İslamcı cazibesi değil, günlük yaşamda
en önemli olan somut gelişme. Gerçekçilik
politikası, duygu ve söylem siyasetinden daha
iyi çalışmaktadır. Bölgedeki radikal İslam’ın sicili
gerçekten de hayal kırıklığı yaratmıştır. Ateşli
ama boş retorik ve muhafazakar dini söylem, bir
ekonomi inşa edemez veya ekonomik reformlar
gerçekleştiremez. Ortadoğu’da iktisadın siyaset
üzerindeki yükselişine şahit olmak nadirdir ve
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İslamcı eğilimleri olan bir hükümet tarafından
başarılması daha da nadirdir. Türk deneyimi aynı
zamanda dünyayla yapıcı bir katılımın sadece
mümkün değil, aynı zamanda bölge için de yararlı
olduğunu kanıtlamaktadır. Uluslararası sermayenin
artan akışı Türkiye’nin çıkarınadır.

Orta Doğu İçin Bir Model
Bölgenin siyasi gelişmelerinin artan karmaşıklığı
ve ekonomik ve hükümet krizleri göz önüne
alındığında, Türkiye’deki İslamcıların başarısı
tüm bölge için olumludur. İslam ve demokrasiyi
uzlaştırmaya ve İslam’ı şiddet, aşırılık, muhafazakarlık
ve muhalefet gücünden bir değişim ve gelişme
gücüne dönüştürmeye yardımcı olmaktadır. Bu
durum, otoriterlik ve İslamcılık arasındaki uçurumu
kapatmaya yardımcı olma potansiyeline sahiptir.
İran, Sudan, Gazze ve Irak’taki İslamcılarla
hayal kırıklığı bulunmaktadır. Irak’taki Şii İslami
yönetiminden hoşnutsuzluk o kadar fazla ki,
sadece dini söylemden uzaklaşarak ve hukukun
üstünlüğü ile daha iyi hükümet ve hizmetlerin
vaadini vurgulayarak, Başbakan Nuri al-Maliki’nin
partisi Dawa – zafer kazanabildi. Ocak 2009 yerel
seçimlerinde oyların yüzde 25’ini yakaladı. Kasım
2007’de, İslamcıların ciddi bir yenilgiye maruz
kaldıkları ve parlamentodaki sandalyelerinin üçte
ikisini (18’den altıya kadar) kaybettikleri Ürdün’deki
seçim, hoşnutsuzluğun yaygın olduğunu gösteriyor.
Ürdün’deki yenilgi, İslamcıların 1957’den 1989’a
kadar parlamento hayatının uzun süre askıya
alınması sırasında yasal olan tek parti olduğu
düşünüldüğünde çok önemlidir. Daha önce
yasadışı olmamaları, başarılı olmak için daha iyi
bir fırsata sahip olmaları ve böylece Ürdün halkına
hizmet etmek için daha iyi bir konumda olmaları
beklentisini artırdı. Bununla birlikte, parlamento
politikalarına katılımları, sıradan insanların yaşam
koşullarını iyileştirebilecek somut yasalara veya
politikalara neden olmadı. Ancak bu yenilgi
bölgedeki tüm İslamcılar için bir uyandırma çağrısı
mesabesindedir.
Bu, Türkiye’de toplumla ve dış dünyayla yapıcı bir
katılım deneyiminin ortaya çıkmasının aksine. İster
bölgedeki İslamcılar olsun ister olmasın, Ortadoğu
halkı kesinlikle kendi İslamcılarının deneyimlerini
Türkiye’yle karşılaştıracak. Açıkçası, böyle bir
karşılaştırma, aynı sonuçsuz siyaseti takip etmekte

ısrar ederse, bölgedeki İslamcıların yararına
olmayacaktır. Şüphesiz, Türkiye’nin deneyimi
İslamcılara tecrübelerini ılımlılık ve pragmatizm
yönünde daha da geliştirip yeniden değerlendirme
konusunda güçlü bir baskı uygulayacaktır.
Radikal İslam siyasetinde ideoloji, teoloji ve
kimlik hakimdir. Muhalefetteyken siyasal rejimlerle
sert bir şekilde, dış dünyayla, hatta iktidarda
oldukları zaman diğer İslamcı hareketlerle ve
İslamcı olmayanlarla çelişiyorlar. Bu yüzleşme
politikasını açıklayan birçok örnek vardır: Hamas ve
Fetih, Hamas ve İsrail, Hizbullah ve İsrail, Irak’taki Şia
siyasi rekabeti ve İran’ın nükleer tesisler konusunda
uluslararası
toplumla
çatışması.
Sudan’da
İslamcı yönetim ve uluslararası toplum arasında,
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Darfur’daki
soykırım ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olan
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir için tutuklama
emri konusunda anlaşmazlık var. Orta Doğu’da,
İran İslamcı modelinin başarısızlığı ve bu modelin
bölgenin diğer bölgelerine uygulanmasında
tekrarlanan başarısızlıklar: Afganistan, Sudan,
mezhepsel Şii siyaseti yönetimindeki Irak ve Hamas
yönetimindeki Gazze. Bu başarısızlıklar, Türk
modelinin cazibesini arttıracak ve belki de İslami
bir kimliğin korunmasında ısrar eden bir bölgede
kalkınma için tek uygun seçenek haline gelme
eğiliminde olacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından
ve Ortadoğu’da milliyetçiliğin yükselmesinden
sonra Atatürk’ün ulus devlet ve modern ekonomi
inşa etme deneyimi de bölgenin geri kalanı için
bir model haline geldi. AKP ile birlikte bu kez ılımlı
İslam’a dönük bölgenin izleyeceği başka bir Türk
modeline mi tanık oluyoruz? Abdullah Gül, “Türk
deneyimi bölge ülkeleri için bir ilham kaynağı
olabilir” diyor. 14 Graham Fuller şöyle devam ediyor:
“Son yıllarda evriminin dikkat çekici gerçeklerine
dayanarak, Türkiye aslında şimdi bölgeye bir
ölçüde gerçek çekicilik sunan gerçek bir model
haline geliyor.” 15 Burada önemli bir soru ortaya
çıkıyor: Yabancı görülen ya da bölge tarafından
tam olarak reddedilen Batı liberal deneyimleri Orta
Doğuda İslam ile bağlantılı ve bölgeden gelen
Türk deneyimini daha çekici ve ilham verici olarak
algılıyor mu?
Kuşkusuz Türkiye, daha uzun ve daha zorlayıcı
sekülerleşme süreci, daha fazla demokrasi
deneyimi ve dış dünya ile daha derin katılımı ile
farklıdır. Bununla birlikte, bölgedeki diğer ülkeler

çok sayıda özelliğe sahiptir: laiklik mirası, ordu için
güçlü bir rol, otoriterlik, yolsuzluk, etnik çekişme ve
ciddi ekonomik sorunlar. Türkiye’nin laiklik mirası
diğer Orta Doğu ülkelerinin çoğunda da var. Ne
de olsa Türkiye her zaman bir modeldi. Bu model
Demokrasiye ve din ile siyaset arasındaki ayrılığa
dayanan Batı laikliğinden farklıdır. Oysa Orta Doğu
modeli, aksine, din de dahil olmak üzere tüm toplum
üzerinde devlet egemenliğine dayanan otoriter bir
laikliktir. Bu tür laikliğin bölgeyi derin bir ekonomik
ve politik krize sürüklediğine şaşmamalı. Türkiye’nin,
İslamcılığın bile hiçbir siyasi gücünün reddetmeye
ya da saygısızlık etmeye cesaret edemeyeceği bir
laiklik mirası olduğu doğrudur. Yine de, bu deneyim
hala Orta Doğu’nun geri kalanı için değerli dersler
sunabilir.
Bölge, demokratik değişime karşı inatçı bir
direniş gösterdi. Demokrasiyi ciddiye almayan bu
başarısızlık, giderek demokratikleşen bir dünyada
Ortadoğu’nun “istisna” olarak tanımlanmasını
getirmiştir. 16 Bu istisna, değişen dünyada çok
az mantıklı olan karşı-tarihsel bir gelişme gibi
görünmektedir. Türkiye’deki İslamcılar, Orta
Doğu’nun bu genel olumsuz istisnası içinde olumlu
bir bir istisna olarak mı kalacaklar yoksa sona
erecek bir süreç mi başlayacak? Onların başarıları,
İslam ve demokrasinin uyumsuzluğu hakkındaki
teorik tartışmada güçlü kanıtlar sunacaktır.

Sonuçlar
Türkiye’deki ılımlı İslamcıların başarıları, özellikle
kısa zaman dilimi göz önüne alındığında, oldukça
dikkat çekicidir. Ancak bu kazanımlar, ilerideki
ciddi zorlukları veya bu deneyimin zayıf yönlerini
ortadan kaldırmayacaktır. 17 Bu, gelişmekte
olan ve olgunlaşarak devam eden bir süreçtir.
Ancak bu başarılar Orta Doğu’daki korkunç
siyasi ve ekonomik gerçeklerle kıyaslanarak
değerlendirilmelidir.
Türkiye’deki
İslamcıların
deneyimi siyasi İslam’a ve aslında tüm bölgeye
yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Onların İktisat ve
demokrasideki başarıları, modernitenin anlamına,
İslam ve demokrasinin uyumluluğuna dair karmaşık
ve tartışmalı konulara kesinlikle yeni bir bakış açısı
sunacaktır. Bu durum açıkça iktidarı ele geçiren
İslamcı bir partinin politik ve ekonomik reform ve
demokratikleşme hedefinin ötesine geçebileceğini
gösteriyor. İktidardaki bir İslamcı partinin sadece
iktidara götüren demokratik sürece saygı duymakla
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kalmayıp, reform ve demokratikleşme aracısı
olarak hareket ettiği bu durum Ortadoğu’da ilk kez
görülmektedir.
Siyasi başarıyı sağlamanın yanı sıra, demokratik
sürece yaptıkları yatırımlar Türkiye’deki İslamcıların
ilk defa ılımlılık politikalarını pekiştirmelerini
sağlamıştır. Bu, Türk toplumunun gerçekleri ile
uğraşırken pragmatizmi ve rasyonalizmi sağlamıştır.
Bu, esasen diğer güçleri antagonize etmede
başarılı olan ve nihai olarak ölümüne yol açan
ilk İslamcı hükümetten oldukça farklıdır. Bu dersi
Erdoğan unutmamıştır. Ilımlılık politikası Türkiye
İslamcılarının Öteki ile ilişkiler konusunda yeni bir
bakış açısı yaratmasına izin verdi.
Sonuç olarak, AKP hükümeti, Ortadoğu’da
dış dünya ile uyumlu olmayan ve küresel ve
dinamik bir dünyaya entegrasyondan yararlanan,
demokratik olarak seçilmiş tek hükümettir. Bu
deneyim, bölgedeki İslamcı hareketlere egemen
olan aşırılık ve kimlik politikalarından net bir şekilde
ayrılmaktadır. Türkiye’nin deneyimi aynı zamanda
otoriter siyasi hakların siyasetsizleştirilmesinden
de ciddi bir sapmadır. Bu rejimlerin umulması
gerekir. Demokratik bir siyasi süreç, uzun sürenin
sonunda, Doğu halkının Orta Doğu’da otoriterlik ve
radikalliğin karanlık tünelinden çıktığı, nihai bir ışık
olacaktır.
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