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Türkiye’de Kent ve Çevre Politikalar�

Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?
Cesur Yeni Dünya 21. 



Yüzy�lda Krizler: Dönü en Uluslararas� Sistemde Devletler





Öz 

Yoksullu un tarihi günümüzden çok daha eskilere dayanmaktad�r. Asl�nda 
yoksulluk tam anlam�yla kavram olarak tan�mlanmam�  olsa bile mülkiyet kavram�n�n 
insanl� �n gündemine girmesiyle birlikte var olmu tur denilebilir. Kavram, son 
y�llar�n önemli ara t�rma konular�ndan birisi haline gelmi tir. Kökeninde herhangi 
bir eye sahip olma ya da olamama durumunu anlatan bu kavram, son tahlilde 
insanl�k ilerledikçe, insana dair pek çok kavram�n da eklenmesiyle bugünkü anlam�n� 
bulmu tur. Dolay�s�yla dünyada geçerli olan ekonomik sistemin yoksulluk sorununun 
artmas�yla birebir ili kisi bulunmakla birlikte, yoksullu un ba lang�c� olarak 
kapitalizmi ya da küreselle meyi neden olarak göstermek yanl�  ya da eksik olacakt�r. 

Kentsel yoksulluk, genel anlamda yoksulluk sorununa oranla daha yeni bir 
kavramd�r. Dünyadaki kentle me oran� çok h�zl� ilerlemi tir ve dünya nüfusunun 
yakla �k %75’i kentlerde ya amaktad�r. Bunun ülkelere göre de i ik nedenleri 
olmakla beraber, teknolojinin geli mesi ile birlikte dünyadaki üretim modellerinin 
de i mesi temel sebep olarak gösterilebilir. Bu nedenler çe itlenerek ayn� durum 
Türkiye’de de ya anmaktad�r. Türkiye, plans�z iç göç ile düzensiz kentle me sorununu 
ya arken buna ek olarak, jeopolitik konumu itibar�yla yo un bir ekilde d�  göç 
sorununu ya amaktad�r. Dolay�s�yla Türkiye’de kentler, ekonomik sorunlar�n 
yan�nda göç sorununu da çözmek zorunda kalmaktad�r. 

Türkiye’de kent yoksullu u, gecekondu alanlar�, çöküntü alanlar�, kentlerin 
terk edilmi  eski alanlar�, tarihi ve kültürel alanlar�nda daha çok görünür haldedir. 
Türkiye’de kent yoksullu u kavram�n�n tan�m� ve boyutlar� ile birlikte geldi i 
durumun incelendi i bu çal� ma literatür taramas�na dayanmaktad�r. Genel olarak 
Türkiye statistik Kurumu’nun (TÜ K), 2016–2018 y�llar� için yay�nlanan 
verilerinden yararlan�lm� t�r. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kent Yoksullu u, Kentsel Yoksulluk, 
Türkiye’de Kentsel Yoksulluk. 
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Abstract 

The date of poverty dates back to ancient times. Even if poverty has not been 
thoroughly defined as a concept, it can be said that it has existed since the concept of 
property first came into humanity’s agenda. The concept has been one of the 
important research subjects within the recent years. Explaining the situation of 
whether to own something or not in its original meaning, this concept has found its 
current meaning in the last instance through acquiring some additional concepts 
related to human beings as humanity has progressed. Therefore, while the economic 
system currently valid in the world is related to ascend of poverty problem, pointing 
out capitalism or globalization as the reasons for dawn of poverty can be considered 
as a wrong or deficient thought. 

Urban poverty is relatively a new concept when compared with the concept of 
poverty. Urbanization rate in the world has progressed in a fine acceleration and 75% 
of the world’s population lives in cities. While there are different reasons for that 
depending on the countries, with the development of technology, conversion of 
production models in the world can be suggested as the main reason. The same 
situation is experienced in Turkey through variation of these reasons, too. While 
Turkey has been experiencing unplanned domestic migration and unplanned 
urbanization, it has also been experiencing external immigration due to its 
geopolitical position in addition to the problems mentioned. Therefore, besides 
economic problems, the cities in Turkey are supposed to find solutions to migration 
problems. 

Urban poverty in Turkey is more apparent in slums, ruined regions, old 
abandoned regions of the cities, historical and cultural regions. This study, in which 
definition and dimensions of urban poverty concept as well as its current situation in 
Turkey are discussed, depends on literature review. Generally, data of Turkish 
Statistical Institute (TurkStat) published in 2016-2018 will be benefited. 

Keywords: Poverty, Urban Poverty, Urban Poverty in Turkey. 
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yoksulluk, insanlar�n kabul edilebilir 
ya am ko ullar�na özgür ve insana yak� �r, kendine ve ba kalar�na sayg�l�, 
uzun, sa l�kl� ve yarat�c� bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli insani, en 
temel öge olan f�rsat ve olanaklardan yoksun olmalar�d�r”

“yoksulluk, genel olarak yeterli kaynak ve gelir sahibi olamama konumuyken 
insan ya ant�s�n�n onurlu bir ekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan g�da, 
su, giyecek, bar�nacak ev, sa l�k hizmetlerinden yararlanma ve güvenlik gibi 
temel insani gereksinimlerden yoksun olmakt�r. Ayn� zamanda, sosyal, politik 
ve psikolojik alanlarda yetkinsizlik olarak da kabul edilebilir”
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Öz 

Mekân kavram� geçmi ten günümüze iktidarlar�n mücadele alanlar�n� da ifade 
eden bir kavram olmu tur. Mekânda meydana gelen sosyal, ekonomik, kültürel yap�, 
siyasi co rafya ile yeniden ekillenmektedir. Mekânlar, tarihsel süreçler aras�nda 
ba lant�lar kuran, geçmi in izlerini ta �yan ve ideolojik dü ünceleri içinde 
bar�nd�rarak iktidar�n izlerini yans�tan simgelerdir. Küreselle meyle beraber 
ideolojilerin yeniden ekillenmesi, mekân içinde iktidar�n gücünde de i imlere yol 
açmaktad�r. Küreselle me, mekân� yeniden kurgulayarak ekonomik-politik mekân 
üzerinde yeni dinamikler olu turmaktad�r. Bu ba lamda çal� man�n kurumsal 
çerçevesi temelde David Harvey’in “mekânsal farkl�la ma kuram�” üzerinde 
kurgulanm� , ancak Lefebvre ve Castells’in teorilerinden de faydalan�lm� t�r. 
Çal� man�n amac�, küreselle me sürecinin etki alanlar�ndan biri olan mekân 
kavram�n�n, de i en anlam� ve niteli ini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Kent, Mekân, Küreselle me, Kentle me, Zaman-Mekân 
li kisi, Kent Mekân�. 

Abstract 

The concept of space has been a concept expressing the fields of struggle of 
the governments from past to present. The social, economic and cultural structure 
that occurs in the space is reshaped by political geography. Spaces are symbols that 
make connections between historical processes, reflect the traces of the past, and 
reflect the traces of power by incorporating ideological ideas. The reshaping of 
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ideologies with globalization leads to changes in the power of government within 
space. Globalization is creating new dynamics on economic-political space by 
reconstructing space. In this context, the institutional framework of the study is mainly 
based on David Harvey's spatial differentiation theory. However, the theories of 
Lefebvre and Castells were also utilized. The aim of the study is to examine the 
changing meaning and quality of the concept of space, which is one of the domains of 
the globalization process. 

Keywords: City, Space, Globalization, Urbanization, Time-Space 
Relationship, City Space. 
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kapsayan�n hareketsiz ilk s�n�r�
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Öz 

Bu çal� ma, iklim de i ikli iyle mücadelede ve çevre sorunlar�na ili kin 
yönetsel süreçte özgün bir etkinli e sahip olan Avrupa Birli i’nin (AB), uluslararas� 
çevre rejimindeki en kapsaml� politika metni olarak de erlendirilebilecek Kyoto 
Protokolü’nün uygulama safhas� üzerinden -Paris klim Anla mas�’n� da içerecek 
ekilde- bir analizini yapmay� hedeflemektedir. Bu ba lamda çal� man�n temel sav�, 

küresel ölçekte en etkili figür olmas�na kar �n AB’nin kalk�nma-çevre etkile imindeki 
konumunun ekonomik ç�karlar lehine oldu una ili kindir. Çal� mada bu do rultuda, 
öncelikle AB’nin çevre koruma konusuna ili kin kurumsal bak�  aç�s�n�n tarihsel 
geli imine vurgu yap�l�rken sonras�nda Birle mi  Milletler klim De i ikli i Çerçeve 
Sözle mesi ve Kyoto Protokolü kapsam�ndaki taahhütleri ve bu süreçteki karbon 
sal�m� azaltma prati i ayr�nt�l� olarak ele al�narak günümüzde yürürlükte olan Paris 
klim Anla mas�’n�n potansiyel etkinli i sorgulanmaktad�r. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birli i, klim De i ikli i, Karbon Sal�m�, Kyoto 
Protokolü, Paris klim Anla mas�. 

Abstract 

This study aims to analyse through the implementation phase of the Kyoto 
Protocol considered as the most comprehensive policy text in the international 
environmental regime prepared by the European Union (EU), which has a unique 
effectiveness in combating climate change and in the administrative process related 
to environmental problems. The study also includes the Paris Climate Agreement. In 
this context, the main argument of the study is that despite being the most influential 
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figure on a global scale, the EU's position in the development-environment interaction 
is in favor of economic interests. In this study, first of all, it emphasizes the historical 
development of the EU's institutional perspective on environmental protection and 
then discusses the commitments under the United Nations Framework Convention on 
Climate Change and Kyoto Protocol and the carbon emission reduction practice in 
this process. From this point, it is also aimed to question the potential efficiency of 
Paris Climate Agreement. 

Keywords: European Union, Climate Change, Carbon Emission, Kyoto 
Protocol, Paris Climate Agreement. 
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Öz 

Türkiye’de 1993 y�l�nda ihdas edilen Çevre Temizlik Vergisi teorik anlamda 
harç niteli inde olup, verginin konusu belediyelerin kat� at�k toplama hizmetlerinden 
yararlanan konut, i yeri ve di er ekillerde kullan�lan binalardan öngörülen maktu 
tarifesine göre al�nmakta olan bir yerel idare vergisidir. Bu çal� man�n amac� 
Türkiye’de Çevre Temizlik Vergisinin geli imi ve toplam gelirler ile vergi gelirleri 
içindeki pay�n� verilerle analiz etmektir. Bu amaca ula mak için seçilmi  baz� AB ve 
OECD ülkelerinde Çevre Temizlik Vergisinin uygulamas� ve Türkiye’de gerek genel 
yönetim gerek mahalli idare bütçeleri içindeki paylar� üzerinde durulmu tur. 
Türkiye’de 2018 y�l�nda Çevre Temizlik Vergisi, mahalli idare gelirlerinin 
%4,42’sini, genel yönetim bütçe gelirlerinin %0,051’ini olu turmu  olup, toplam 
vergi gelirlerinin içinde ise %0,085 gibi çok dü ük bir paya sahip oldu u sonucuna 
var�lm� t�r. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Vergileri, Çevre Temizlik Vergisi, Kat� At�k 
Yönetimi, Vergi. 

Abstract 

The enviromental cleaning tax unearthed in 1993 in Turkey, theoretically it 
means the tax charge and also as a subject of the task is a local government tax that 
is collected according to the fixed tariff from the houses, workplaces and other 
buildings that benefit from municipal solid waste collection services. The aim of this 
study is to analyze the development of the environmental cleaning tax in Turkey, also 
the share of total tax and revenue by using relevant data. In order to achieve this aim, 
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this study focused on the application of environmental cleaning tax in some of the 
selected EU-OECD countries and also emphasized on the sanitation tax shares in the 
budget of local government as well as general government in Turkey. As a result, the 
enviromental cleaning tax in Turkey, is accounted for 4.42% of the local government 
revenues and 0.051% of the general government budget revenues, however it has a 
very low share as 0.085% in total tax revenues. 

Keywords: Environmental Tax, Environmental Cleaning Tax, Solid Waste 
Management, Tax. 
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Öz 

lk göç kuramc�s� George Ravenstein’den bugüne dek göç hareketleri 
incelendi inde bireylerin iyi bir gelir elde etmek, e itim, ula �m, sa l�k, yeme-içme 
gibi hizmetlerinden ve kentsel alanlardaki büyüme rantlar�ndan faydalanmak, gibi 
çe itli nedenlerle göç ettikleri görülmektedir. Bu sebeplere ek olarak son y�llarda 
küresel �s�nma ve iklim de i ikli i de önemli göç nedenleri aras�nda 
de erlendirilmektedir. Nitekim Uluslararas� Göç Örgütü taraf�ndan 2017 y�l�nda 
yay�mlanan “2018 Dünya Göç raporunda” 2008 – 2017 y�llar� aras�nda her y�l 
ortalama 25,3 milyon insan�n afetler sebebiyle göç etti i, bu göç eden bireylerin de 
yakla �k %97’si sel, f�rt�na, kurakl�k gibi iklim de i ikli inden kaynakl� nedenlerle yer 
de i tirdi i ifade edilmi tir. Bu do rultuda canl� ya am�n� olumsuz etkileyen bir 
durum olan iklim de i ikli i sonucunda göç eden bireyler iklim mültecileri olarak 
ifade edilmeye ba lanm� t�r. Ancak 1951 Cenevre Sözle mesinde mülteci tan�m�na 
bak�ld� �nda bu bireylerin mülteci olarak kabul edilemeyece i görülmektedir. Mülteci 
statüsünü alamayaca � kesin olan ki iler uluslararas� korumadan da 
yararlanamamakta ve dolay�s�yla s� �nmac� olarak da kabul edilmemektedir. Bu 
durum iklim mültecileri aç�s�ndan uluslararas� hukukta bir statü bo lu u 
yaratmaktad�r. Bu durumun en temel nedeni ise yo un bir göç tehdidi alt�nda olan 
ülkelerin iklim mültecilerini yasal bir zemine dayand�r�p ekonomi, güvenlik ve di er 
benzeri alanlarda kendilerini ayr� bir külfet alt�na sokmak istememeleridir. Bu 
çal� ma da iklim mültecilerinin uluslararas� hukuk ve Türkiye’deki yasal statüsüne 
de inilecektir. Ard�ndan iklim mültecilerinin gelecekte ortaya ç�karabilece i 
potansiyel sorunlara de inilip bu sorunlara Türkiye özelinde getirilebilecek çözüm 
önerileri vurgulanacakt�r. 

Anahtar Kelimeler: klim Mültecileri, klim De i ikli i, Mülteci, 1951 
Cenevre Sözle mesi. 
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Abstract 

When migration movements from the first immigration theorist George 
Ravenstein are examined, it is seen that individuals migrate for various reasons such 
as earning a good income, benefiting from services such as education, transportation, 
health, food and drink and growth rents in urban areas. In addition to these reasons, 
global warming and climate change have been considered among the major migration 
causes in recent years. As a matter of fact, in the ''World Migration Report 2018'' 
published by the International Organization for Migration in 2017, it is stated that 
between 2008 and 2017,an average of 25.3 million people migrated due to disasters 
and 97% of these immigrants displaced due to the climate change reasons such as 
flood, storm and drought. In this context, individuals who migrated as a result of 
climate change, which has a negative impact on living life, have been expressed as 
climate refugees. However, the refugee definition in the Geneva Convention of 1951 
shows that these individuals cannot be accepted as refugees. People who are certainly 
will not be granted refugee status cannot benefit from international protection, either 
and are therefore cannot be considered as asylum seekers. This creates a status gap 
in international law for climate refugees. The main reason for this situation is that the 
countries that are under the threat of immigration do not want to place climate 
refugees on a legal basis and put themselves under a burden on economy, security 
and other similar fields. In this study, it will be referred to the legal status of refugees 
in the international law and in Turkey. Then, the potential problems of climate 
refugees which might arise in the future will be mentioned and highlighted solutions 
to these problems regarding Turkey in particular. 

Keywords: Climate Refugees, Climate Change, Refugee, 1951 Geneva 
Convention. 
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“Kar �la t�r�labilir zaman diliminde gözlenen do al iklim de i ikli ine ek 
olarak, do rudan veya dolayl� olarak küresel atmosferin bile imini bozan 
insan faaliyetleri sonucunda iklimde olu an de i iklik demektir’’
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iklimin ortalama durumunda 
ya da onun de i kenli inde onlarca ya da daha uzun y�llar boyunca süren 
istatistiksel olarak anlaml� de i imler 
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ülkesinden ayr�lmaya zorlanm� , 
ayr�ld� � ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amac�yla 
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kitlesel olarak veya bu kitlesel ak�n döneminde bireysel olarak s�n�rlar�m�za 
gelen veya s�n�rlar�m�z� geçen ve uluslararas� koruma talebi bireysel olarak 
de erlendirmeye al�namayan yabanc�lara sa lanan korumay�

Ayn� ülkeden veya 
co rafi bölgeden k�sa bir süre içerisinde ve yüksek say�larda gerçekle en ve 
söz konusu say�lar nedeniyle bireysel olarak uluslararas� koruma statüsü 
belirleme i lemlerinin usulen uygulanabilir olmad� � durumlar�” 

ülkesinden ayr�lmaya zorlanm� , ayr�ld� � ülkeye geri dönemeyen, 
acil ve geçici koruma bulmak amac�yla kitlesel veya bu kitlesel ak�n 
döneminde bireysel olarak s�n�rlar�m�za gelen veya s�n�rlar�m�z� geçen 
yabanc�lardan haklar�nda bireysel olarak uluslararas� koruma statüsü 
belirleme i lemi yap�lamayan yabanc�lara uygulan�r” 
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felaketler ve iklim de i ikli i ba lam�nda yerinden edilmi  ki iler
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Öz 

stibdat yönetimi beraberinde güçlü bir muhalefeti de do urmu tu. Bu 
muhalifler Paris’te Prens Sabahattin’in ça r�s�yla örgütlenecekler fakat Prens’in 
radikal dü üncelerine destek vermeyeceklerdir. Anne taraf�ndan hanedan soyundan 
olan Prens Sabahattin, Osmanl� mparatorlu u’nun siyasi buhranl� döneminde öne 
ç�kan bir isim olacakt�r. Osmanl�’n�n sosyal yap�s�n� tan�mlayan Prens bir sosyolog, 
adem-i merkeziyet ve te ebbüs-i ahsi kavramlar�na verdi i önemle ise ilk liberal 
ayd�n olarak tarihe geçecektir. Prens Sabahattin’in dü üncesinin bir bütünü olan 
“Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?” kitab�, Osmanl� mparatorlu u’nun kurtulu u için 
öne sürdü ü dü ünceleri anlamak için önemli bir yap�tt�r. Prens’in sosyal yap�ya 
verdi i önem, burjuva s�n�f� olu turma arzusu, mparatorlu a yönelik �slahat fikirleri 
radikal bir ayd�nlanmac� oldu unu göstermektedir. Prens Sabahattin’in dü ünceleri 
döneminde yeterince önemsenmese de bugün Avrupa’da yerelle me ve bölgeselle me 
kavramlar� çerçevesinde en çok tart� �lan konulardand�r. Bu çal� mada Prens’in 
dönemin ayd�nlar�ndan farkl� olan yönetim anlay� � incelenmeye çal� �lacakt�r 

Anahtar Kelimeler: Prens Sabahattin, Adem-i Merkeziyet, Te ebbüs-i ahsi, 
Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?

Abstract 

The autocratic rule of Abdulhamid II paved the way for a strong opposition. 
These opponents organized in Paris upon the call of Prince Sabahattin; however, they 
would not support his radical ideas. Belonging to the Ottoman dynasty through 
maternal line, Prince Sabahattin was a prominent figure at a time of political crisis 
in the Ottoman Empire. Prince Sabahattin went down in history as a sociologist by 



Zümrüt Bahad�r 

defining the social structure of the Ottomans and as the first liberal intellectual due 
to the importance he ascribed to the concepts of decentralization and private 
initiative. His book “Türkiye Nas�l Kurtar�labilir” representing Prince Sabahattin’s 
entire thinking is an important work to understand the ideas he put forward for saving 
the Ottoman Empire. His emphasize on social structure, aspiration to create a 
bourgeoisie as well as reform ideas for the empire indicate that he was a radical 
enlightened figure. Although his ideas were not given sufficient importance in his 
time, they are among the most discussed issues in the context of localization and 
regionalization in Europe today. This study attempts to provide an insight into Prince 
Sabahattin’s approach to governing and administration as distinct from the 
intellectuals of the period.  

Key Words: Prince Sabahattin, Decentralization, Private Initiative, How Can 
Turkey be Recovered? 

stanbul, Rumeli’nden gelmi  kimselerden gittikçe so uyor, kendi 
içinde beliren mutedillere, “Ahrar” ismiyle te ekkül eden f�rkaya, 
hatta program�n�n ve nutuklar�n�n i kin, müphem fakat 
maddile tirilip tatbik sahas�na geçirilecek olsa imparatorlu u 
parçalamaya pek kaadir sözleri aras�nda ince nezaketinden, güzel 
konu mas�ndan ve annesi Seniha Sultan’�n e yas� hayli eskimi  
saray�ndan ba ka hiçbir ey bulunmayan Prens Sabahattin Bey 
taraf�na dönüyor.

Prens
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Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?

Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?

prens
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“On dokuzuncu asr�n sonlar�na do ru, Bo aziçi’nin efsanevi 
güzellikteki güzel sahillerinde, dünyan�n dört buca �ndan büyük bir itina ile 
toplan�p getirilmi  nadide a açlar�n zenginle tirdi i sâyedar bir park�n 
içinde, cidden nefis bir mimari aheser olan bir bina Seniha Sultan’�n Kuru-
çe me saray�, genç Prenslerin yeti mesi için, hususi bir üniversite haline 
konulmu  bulunuyordu. Senenin muhtelif mevsimlerinde Çaml�ca 
tepelerindeki kö klerinde yahut (Pendik) sahillerindeki muhte em yal�lar�nda 
hep bu üniversitenin muhtelif ubeleri, kendilerine has bir ilim irfan havasiyle 
genç Prenslerin körpe dimâlar�na büyük ümitler, sonsuz emellerle ziyadar 
ruhlar�n� esrârâlud bir cazibe ile ihata etmekte idi.”  

“Prensler küçük ya tan itibaren böyle bir ortamda e itim alarak 
büyümü lerdi. Frans�zcay� çok iyi bilmekteydiler. Prens Sabahaddin küçük 
ya ta Frans�z air La Martin’in eserlerini çevirmi , Lütfullah Bey ise Frans�z 
airlerin eserlerinin baz�lar�n� manzum olarak dilimize çevirmi  ancak bu 
iirler bas�lmam� t�r”
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“Dü ünce hayat�n� 
ekillendiren dü ünürler Le Play, Edmond Demolins, De Tourville gibi isimler 

olmu tur”

. “T�pta nas�l 
hastal�k tedavi edilmeden önce çe itli bilimlerin yard�m�yla (biyoloji, fizyoloji 
vs.) vücut tan�n�yor sonras�nda hastal�k ile ilgili i lemler yap�l�yorsa, bir 
devletin bünyesindeki esas sorunlar da yard�mc� bilimler yoluyla (burada as�l 
kast� sosyoloji bilimi) tespit edilip onu tedavi edecek �slahat program�na öyle 
geçilmelidir der”

“Birgün mânen, maddeten çok yorgun, çok üzgün bir halde 
Paris’in me hur caddelerin birinde bir kütüphanenin vitrininde (EDMOND 
DEMOL NS)’in (Aquoi tien la superiote des Anglo- Saxon) ünvanl� eseri 
gözüme ili ti. Hemen kütüphaneye girerek kitab� sat�n ald�m. O gece bir 
hamlede kitab� ba tan sona okudum. Müellifin (Anglo-Saksonlar�n 
fakiyetlerinin sebebi nedir?) sualine verdi i cevapta o zamana kadar sosyoloji 
ne riyat�nda tesadüf etmedi im, müsbet ilimlerin metodlar�na benzeyen bir 
ilmi metodun mevcudiyetini sezmi tim.” 
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“… Korkunç ve öldürücü 
uçurumlarla dolu bir gece yolculu unu kuvvetli bir projektörle nas�l emniyetli 
bir hale getirmek mümkünse, Sosyal Bilim sayesinde de sosyal ya am�m�z�n 
en mu lak ve karanl�k meselelerini ayd�nlat�p aç�klayarak gelecek 
yolculu unu ayn� ekilde güvenli hale getirmek mümkün! Temenni ederim ki 
vatan�m�z, siyasi ba �ms�zl� �n� kaybetmeden önce, bu keskin bilgiden 
tamamen istifade edebilsin.”

“Demolins 
toplumlar� formations communautorites (kamucu/i tiraki ya da tecemmüi 
yap�lar) ile formations particularistes (bireyci/ infiradi yap�lar) olarak 
s�n�flar ve science sociale bu temel üzerine in a edilir” 
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Bu tür toplumlar yönetim ekli olarak, ya ay�  
olarak daha iyi toplumlard�r

Osmanl� cemaatçi yap�dan bireyci yap�ya geçmedi i sürece 
çökü ten kurtulamayacakt�r

a) Bir insan ideali 
b) Bu insan idealini gerçekle tirecek e itim teorisi 
c) Bu insan idealine uygun bir toplum modeli 

Mevcut toplumlar� tahlil etmeye yard�mc� olacak ‘toplum tahlil 
metodu, 

“Prens’in sosyolojik alana dâhil olan bu tekni in siyasi teori 
olarak kullan�lmas�n�n sorunlar� çözmede yetersiz

Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?
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“Sosyal yap�y� tan�madan, bilimsel yöntemlerle sosyal analizler 
yap�lmadan, Bat�’dan yay�lan dü üncelerin mahiyeti anla �lmadan �slahatlar 
yap�lmas�, o toplumun düzenlenmesini sa layamaz.” 

“Tanzimat’tan beri süregelen 
ça da la ma �slahatlar�n�n ilk yap�dan ikinci yap�ya geçi i sa lamas� 
gerekmektedir, oysaki �slahatlar ilk yap�n�n daha güçlenmesine yol açm� t�r.”

“Tanzimat gelirleri tek merkeze toplayarak merkezi idari 
te kilat� kapsayan büyük bir memur ordusu yaratm� t�r ve bu durum cemaatçi 
yap�y� güçlendirmektedir.”

“Nas�l ki Tanzimat ülkemiz için bireycilik yolunda 
yeni toplumlara do ru bir ilerleme yaratam�yor, toplumumuzu sosyal 
mutlulu a ula t�racak yola getirdi ini gösterecek bir i aret olam�yorsa, 
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okullar�m�z da bunu sa layacak yeni bir e itimin ülkede oldu unu gösterecek 
bir alâmet de il!”

: “… lk olarak Sosyal Bilim’in bireyci e itim hakk�ndaki 
ara t�rmalar�ndan ve ngiliz Public Schooll ve yeni okullar�n e itim 
kurallar�ndan esinlenerek ülkenin en uygun yerlerinde k�z ve erkekler için ayr� 
ayr� kurulabilecek e itim kurumlar�na, o okullardan i in ehli e itmen aileler 
getirilmesi. kinci olarak gençlerimize bireyci karakteri olu turmak için 
Anglo-Sakson e itim ortam�ndan ve özel hayatlar�n�n aile ve çiftlik gibi 
kurumlar�ndan yararlan�lmas�. Üçüncü olarak bu yollarla yeti ecek gençlere, 
topra a güçlüce yerle ecek ve özgürlüklerine kendi çal� malar� ile yaratmay� 
haz�rlayacak gerekli kolayl�klar�n gerçekle tirilmesi. Ülkemizde bireyci 
çevreden yard�m isteyerek kurulacak olan –bilimsel ortam�n yönetimine 
b�rak�lmas� gereken- bireyci e itim kurumlar�; ancak bu ko ullarla amaca 
yürüyebilirler.” 

“Okullar�n yönetiminde de amaç; kendilerini ya atacak araçlar� 
ve dayanaklar�, hükümet d� �nda bulabilmeleridir. Okullar devletin idarî 
te kilat�n�n bir bölümü olmak yerine, ailelerin i  ya am�n�n yard�mc�lar� 
hâlini almal�d�r.” 



Zümrüt Bahad�r 

“Prens Sabahaddin’in övgü ile bahsetti i dini kurumlar�n e itim 
modeli ayd�nlanmac� bilimsel anlay� a ters bir dü ünce idi, bu dü ünce e itim 
felsefesi aç�s�ndan tahripkârd�, nitekim ttihat ve Terakki Cemiyeti Prens’i bu 
konuda iddetle ele tirmi tir.” 

“Sosyal kurtulu ; yönetim erkinin tahakkümünü 
artt�rmakla de il, özel giri imcili in geli mesi sayesinde özel hayat�n 
düzenlenmesi ve desteklenmesi ve kamusal hayatta da ayn� amac�n 
sa lanmas�yla mümkün! Özel hayat�m�z�n düzenlenip desteklenmesi ise; 
toplumumuzda yükselmek isteyenlerin bunu imdiye kadar oldu u gibi 
yönetim erkini ele geçirmekte de il, üretim alan�nda kazan�lacak ba �ms�z 
statülerde aramas�nda ve o yetene e sahip olmas�nda bulunuyor. Bunun 
içindir ki özel hayat�m�z�n �slah�; bireyci e itim ile donat�lm�  i letmeci s�n�f�n 
yeti tirilmesine dayan�yor.”
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“Halk�m�z�n en geni  ve sabit kalan k�sm�n� olu turan ve köylerde toplu 
halde ya ayan çiftçiler iki çe it araziden geçimini sa l�yor: 

1. Baltal�klar ve meralar gibi köylüler aras�nda taksim edilmemi  olan 
arazi; i letmeye gerek kalmadan ürünü al�nan bu yerlerin taksimine 
gerek yok çünkü bu araziler herkesin kullan�m�na aç�k. 

2. Tarlalar, bunlardan yararlan�l�p i lenmesi, devaml� bir çal� ma 
gerektirdi i için aile topluluklar� taraf�ndan kullan�lmaktad�rlar. 
Eski örgütlenmeye dair tarihi kay�tlarda ‘kurâ ve tarlalar’ tabiri yer 
al�r. Devleti kuran Sipahiler; kendilerini topraklarda tar�m yapan 
kurâ; yani köy cemaatleri kar �s�nda buluyorlar.”



Zümrüt Bahad�r 

“Yani özel hayat�n gücü; 
yönetim erkinin yerine getirmek zorunda oldu u görevlerin 
s�n�rland�r�lmas�n� gerektiriyor. ler; ilgili ve ilgililerin de ehliyetlileri 
taraf�ndan yürütülüyor. ler ayr� ayr� kurullara bölü türülmü , bu ekilde her 
özel i e ve sorumlulu a özel bir yetki kar �l�k gelmekte. Bu nedenle yönetimi 
devlete kalan i ler; özel ve yerel faaliyet ile yerine getirmesi mümkün olmayan 
i leri kapsayacak biçimde en alt seviyeye iniyor… te kamusal hayatta gerçek 
bir ilerleme yaratan adem-i merkeziyet!”



Osmanl�’da Bir Sultanzâde 

“ dari te kilat; merkezden verilecek emri ülkenin 
her taraf�na da �tma ilkesine göre de il, onun yerine, her belirli i e kar �l�k 
yetkili ve sorumlu bir yönetim kurulu olu turmak ilkesine göre düzenlenmeli! 
Bu ise yönetim i lerinin türü, say�s� ve karma �kl� � bak�m�ndan ayr�lmas�, 
i lerin yönetimi en uygun yerde bulunan, en uygun kurullar taraf�ndan yeterli 
yetki ve gerekli araçlarla ayr� ayr� yüklenilmesi demektir.”



Zümrüt Bahad�r 

“Hâkimlik en 
yüksek sorumluluk duygusunu gerektiren bir statüdür. Sorumluluk duygusu ise 
ki isel özgürlü ün sonucudur! Hangi yap� ki isel özgürlü ü ve sonuç olarak 
sorumluluk duygusunu fazla beslerse, o yap�n�n düzenlendi i ülkelerde yapay 
tedbirlere ba vurulmadan adalet ihtiyac�n� sürekli ve güvenilir bir biçimde 
yerine getirecek sosyal ki ilerin olu mas� do ald�r.”

azledilmezlik

“Adliye te kilat� bir örnek de il, yerel 
yönetimlerin ihtiyac�na göre düzenlenirse adli sistem daha iyi i ler hâle 
gelir.”



Osmanl�’da Bir Sultanzâde 

“Üretimin temel ko ulu üretim araçlar�n�n yeniden üretilmesidir.” 

“Yerel yönetimler ve merkezi yönetimin aç�klanan ilkeler üzerine 
düzenlenmesi ile en iyi i leyecek ve olgunla acak uygun idare kurullar� 



Zümrüt Bahad�r 

meydana getirilecek ve bunlar�n düzenli olarak çal� mas� zorunlu ve do al 
olarak, kendilerini ya atan gelirlerin yani vergilerin en güvenilir ve adil 
ekilde geli mesini do uracakt�r.”

“Osmanl� devletinde ba  gösteren ekonomik 
bunal�m�n üstesinden gelebilmek ve te ebbüs-i ahsinin önünü açabilmek 
yerel yönetimin güçlendirilmesi ile mümkündür. Maliye alan�nda yap�lacak 
bu tarz bir düzenleme yerelin üzerindeki yani özel hayat�n üzerindeki kamusal 
tahakkümü ortadan kald�racakt�r.”

“Yönetim i lerinin bölgesel ve sosyal 
ko ullara göre farklar göstermesi zorunlu! Bu durumda her yerin yönetimini 
tek bir kal�ba uydurmaya çal� arak yönetimin yerel ihtiyaçlara uygunlu unu 
engelleyecek genel bir kanun ile il idaresi düzenlenemez. Yerel yönetim 
te kilatlar�n�n –bölgenin ve i lerin ihtiyaçlar�na uygun olacak biçimde- 
düzenlenebilmesi için imdiki iller do al ve sosyal ko ullar itibariyle 
m�nt�kalara ayr�lmal�. Bu yolla birkaç il bir m�nt�ka içine al�nabilir. Her 
m�nt�ka için bir düzenleme kurulu olu turulmal�; Hindistan ve M�s�r gibi 
yerlerin yönetiminde ba ar�l� olmu , ngilizlerden devlet hizmetine al�nacak 
baz� ki ilerin bu kurullar�n ba kanl� �na getirilerek düzenleme 
yeteneklerinden yararlan�lmal�d�r
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“As�rlardan beri askeri ve siyasi 
yollarla bir türlü çözmeyi ba aramayarak bugün kesin bir çökü le kapanacak 
bir facia halinde ya ad� �m�z ‘varl� �m�z�n bekas�’ sorunu, lehimize ve bütün 
insanl� �n lehine olarak ancak bu ekilde çözülebilecek.” 

Beni yapayaln�z b�rak�yorsun. E er 
memleketin idaresinde bir kusurum olursa ve memlekete bir fenal�k gelirse, 
bunun mesulü sensin; Çünkü benim itimad etti im ba ka kimsem yoktur.



Zümrüt Bahad�r 

“Sabahattin ile Lütfullah Beylerin bildirgesiyle yap�lan ça r� üzerine 
Paris’te 1902 y�l�nda ilk kongre toplan�r.”

Kongre’de tart� malar iki eksen etraf�nda yo unla �r. lki devrim 
yap�l�rken askeri güçlerin kullan�l�p kullan�lmayaca �d�r.

“As�l tart� ma devrimde yabanc� devletlerin 
müdahalesi konusunda ya anm� t�r.” “Prens 
Sabahattin, yabanc� güçlerin i e kar� mas�n�n ülkeye zarar verece ini söylese 
dahi menfaat ortakl� � bulunan hükümetlerle i  birli i yap�labilece ini de 
ifade etmi tir.” “Prens burada az�nl�k temsilcilerinin 
olu turdu u bir grupla müdahale fikrini savunmakta iken Ahmet R�za’n�n 
ba �n� çekti i grup, böyle bir müdahalenin kesinlikle Osmanl� egemenlik 
haklar�na ayk�r� oldu unu söyleyerek itiraz etmektedir.”

“Birinci Jön Türk Kongresi, Abdülhamit kar �t� cephenin birle mesini 
de il, aksine bu cephenin bölünmesine neden olmu tur.”



Osmanl�’da Bir Sultanzâde 

“Prens’in adem-i 
merkeziyet vurgusu asl�nda onun di er Jön Türklerden ayr� bir demokrasi 
anlay� �na sahip oldu unu göstermektedir.”

“ ttihat Terakki 
iktidara geldikten sonra gücünü artt�rmak için anayasa de i ikli i yapmak 
istemi , güçlü bir muhalefetle kar �la �nca da parlamentoyu da �tm�  ve 
diktatörlük kurmu tur

“Prens Sabahattin’in tezi, Anglo-Sakson 
memleketlerindeki e itim eklinin ve adem-i merkeziyet sisteminin endüstriyel 
medeniyeti yaratm�  bir insan tipi ortaya ç�kard� � idi. Oysa ki, hakikatte, 
endüstriyel geli me ile paralel olarak merkeziyetçilik artm� t�. ngiltere’de bu 
vetire (süreç) 1835’de Municipal Corporation Act’in geçmesiyle belirmi , 
Amerika’da 1860’lardan sonra merkeziyetçilik kendini göstermeye 
ba lam� t�.”



Zümrüt Bahad�r 

“Yeni kamu yönetimi 
i letmecili i, idarenin i leyi indeki klasik yöntemin terk edilip i letme 
yönetimi anlay� �na geçilmesini ifade eder.”

“Prens bir burjuva 
s�n�f� yaratmaya çal� �yor ve bunun için de ngiltere modelini takip ediyordu. 
Burjuva s�n�f� yaratmak için tercih etti i yol ise özel giri imcili in te vikidir. 
Fakat Prens’in çok önem verdi i bu özel giri imcilik meselesi istedi i gibi 
burjuva s�n�f� yaratma konusunda en az etkili yoldur. Ancak Prens’in 
memurluk konusundaki ele tirileri ‘her türlü elitin memur oldu u bir ülkede 
çok derin bir sosyal analiz’ olarak kar �m�za ç�kmaktad�r.”

“Prens Sabahattin Bey’in doktrininin radikalli i Osmanl� 
mparatorlu u’nun sosyal dinami ini de i tirip bir ‘memurlar kavgas�ndan 



Osmanl�’da Bir Sultanzâde 

ba ka bir unsuru dayand�rmak istemesinden ileri gelmi ti. Osmanl� sisteminin 
köklerine at�lmak istenen bu t�rpan, pek tabii ki birçok kimselerin 
Sabahattin’in aleyhine yönelmesiyle neticelenecekti… Söylediklerimizi ba ka 
bir ekle sokarak diyebiliriz ki, Jön Türklerin Bat�da ald�klar� fikirler bile 
Osmanl� mparatorlu u’nda zaten mevcut bir ‘ümmetçi’ strüktüre uygun 
gelecek ekilde seçilmi ti… Bütün bunlardan u neticeyi ç�kartabiliriz: 
Reformcu Osmanl� ayd�nlar�n�n Bat� ile temaslar� neticesinde Bat� fikirleri 
onlarda iz b�rakma a ba lad� � hâlde bu tesirlere ekil veren Osmanl� 
mparatorlu u’nun baz� sosyal strüktürel (yap�sal) özellikleri olmu tur.”



Zümrüt Bahad�r 

“Yeni rejimin kurulmas�ndan sonra halifelik kald�r�lm� t�r. Halifeli in 
kald�r�lmas�yla beraber hanedan üyelerinin yurtd� �na ç�kmas�n� emreden 
kanunla beraber Prens, Türkiye’yi terk etmek zorunda kal�r. 1948’de 
sviçre’de hayata gözlerini yumar.”

Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?
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100 soruda Jön Türkler ve ttihat ve Terakki

deoloji ve Devletin deolojik Ayg�tlar�

Türkiye’de Ça da la ma.

Modern Türkiye’de Siyasi Dü ünce 

Prens Sabahaddin

Kamu Yönetimi. 

Modern Türkiye’de Siyasi Dü ünce 

Yerinden Yönetim ve Siyaset.

Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908.

Türkiye Nas�l Kurtar�labilir?

Modern Türkiye’de Siyasi Dü ünce 

Türkiye’de Ça da  Dü ünce Tarihi
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