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İstiklal Marşı şiirinde: “ Ben ezelden be-
ridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çıl-
gın bana zincir vuracakmış şaşarım” di-

zesiyle abidevi şahsiyet Akif (1873-1936), 
yine İstiklal Marşı yarışması için yazdığı 
fakat göndermediği nazmında “Doğduk 
güneşin doğduğu yerden aştık en aşılmaz 
tepelerden tarihi yarattık bu seferden 
Türk’üz bizi hürmetle selamlar insanlar, 
ufuklar ve asırlar” dizesiyle de Cenab Şe-
habettin (1870-1934), günümüzde hayat 
hakkı, açlıktan/yoksulluktan ve korkudan 
emin olma hakkı ve özgürlük olarak tanım-
lanan ve insan haklarının temel felsefesi 
olan insani güvenliğin bu dört unsurundan 
biri olan özgürlük olgusunun binlerce yıllık 
tarihimizdeki milletimizin hürriyete olan 
aşk ve bağlılığına işaret etmişlerdir.

İnsani güvenlik konusu insan haklarının 
temel felsefesi olup zikri geçtiği üzere 
dört ana unsur üzerine kurgulanmıştır. 
Günümüzde artık insan hakları olarak ge-
lişen bu tarihi gelenek ve teamül aslında 
kadim kültürümüzde oldukça köklü ve 
evrensel değerlerle örtüşmektedir. İnsan 
haklarıyla örtüşen ve saygılı bir kadim 
kültür, geçmişten günümüze kurulabile-
cek en güçlü maddi ve manevi bağdır.

Milli Mücadele (1918-1922) yıllarında 
Sinop halkı, şahlanan Anadolu’yla bağım-
sızlığı kaybetmemek için Kuvay-ı Milliye1 
saflarında yer almıştır. Binlerce yıllık bu 
kadim gelenekten hareketle Sinoplular 
bütün maddi ve manevi imkanlarıyla 
Anadolu’nun diğer şehirleri gibi var gü-
cüyle bu uğurdaki mücadelede nice can-
lar kurban verilmiştir. Ayancık, Boyabat 
ve Merkez ilçelerden özgür kalabilme 
mücadelesi yolunda Milli Mücadele’de 
verilen binlerce şehitlerimiz bunun kanı-
tıdır. Hürriyete aşık olan Sinop bu haliyle 

1 Efe, İsmail, “MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA Sİ-
NOP’TA GÜVENLİK VE LOJİSTİK FAALİYETLERİ”. 
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bu kutsal mücadelede en çok şehit 
veren illerimizdendir2.

Ezelden bu yana hürriyete meftun 
kadim kültüre sahip Sinop halkı, 4 
Ocak 1921 tarihinde Sinop Meclis-i 
Umumisi (İl Genel Meclisi) altıncı 
oturumunda alınan şöyle bir kara-
ra şahit oluyor. Bu karar birkaç ay 
sonra Bahar’da Belediye tarafından 
düzenlenmesi planlanmış olan at 
yarışlarından elde edilecek gelirin 
tamamen Hilal-i Ahmer Cemiyeti-
ne (Kızılay) verilmesi yönünde ol-
muştur3.

Milli Mücadele yıllarındaki zor gün-
lerde daha önce de zikri geçtiği üze-
re insani güvenliğin temel felsefesi 
olan hayat hakkıyla özgürlük hak-
kına ilaveten açlıktan ve korkudan 
emin olabilme yolunda Sinop Liva 
Genel Meclisi’nde aldığı kararlar ile 
Sinop bahsi geçtiği üzere günümüz-
de tarihinden ve tecrübesinden al-
dığı ilhamla kendini bir insan hakları 
şehri olarak ilan etmeye ve dünya 
insan hakları şehri forumuna katıl-
maya layık olduğuna işaret etmek-
tedir4.

İNSAN HAKLARı ŞEHİRLERİ

İnsan hakları insanın yaratılış ve fıt-
ratındaki onur ve şeref sebebiyle 
sırf insan olmaktan kaynaklanan ve 
doğuştan kazanılan haklardır. Bu 
yüzden insan hakları yasalarda yazılı 
olsa da olmasa da evrensel, doku-
nulamaz, vazgeçilemez ve transfer 
edilemez olarak herkes için her yer 
ve zeminde geçerli olan ve kayna-
ğını doğal ya da ilahi hukuktan alan 

2 “Kurtuluş Savaşı Yıllarında Sinop”, Sinop 
Bilim Kültür Eğitim Derneği, (Sinopbilke.
Com) E.T. 10.04.2022

3 Sinop Livası Meclis-İ Umumisi Zabıt 
Ceridesi 1338: 18) Https://Acikerisim.
Tbmm.Gov.Tr/Xmlui/Bitstream/Hand-
le/11543/3155/197405713.Pdf?Sequ-
ence=1&İsallowed=Y, E.T.14.04.2022

4 Http://Www.Whrcf.Org/En E.Tş 
13.03.2022

haklar olarak insanca yaşamanın ve 
insani güvenliğin de temel ilkeleridir.

“İnsan Hakları Şehri” fikriyle aslında 
10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Mil-
letler tarafından ilan edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’yle 
başlayan ve bu bağlamda onayla-
nan uluslararası diğer insan hakları 
belgelerinde ifade edilen temel hak 
ve özgürlüklerden çıkarılan politika 
ve programlara açıkça atıfta bulu-
narak çalışan bir yerel yönetim yani 
belediyeler kastedilir. İnsan Hakları 
Şehri fikir ve girişimleri büyük bir hız 
ve gelişme kaydetmiştir. İnsan hak-
ları şehirleri girişimi artık teoriden 
uygulamaya geçmeye başlamış ve 
insan haklarına saygılı çok geniş bir 
yelpaze tarafından da destek bul-
maktadır.

İnsan hakları prensiplerini esas alan 
belediyeler kendilerini insan hakları 
şehri olarak bildirdiklerinde bu hak-
ları yerelde en üst seviyede garanti 
ettiklerini ifade etmektedirler5. Böy-
lece “İnsan hakları şehri” kavramıy-
la anayasalarda garanti edilen te-
mel hak ve hürriyetlerin yerelde en 
yüksek düzeyde korunması ve uy-
gulanması amacı kastedilmektedir. 
Bu minvalde, uluslararası seviyede 
insan hakları konusunda örnek bir 

5 Michele Grigolo, “Local Government 
And Human Rights: Some Critical Refle-
ctions”, 49 Colum. Hum. Rts. L. Rev. 67 
(2017-2018) 

kent dönüşümü ortaya çıkmaktadır. 
O halde “İnsan Hakları Şehri” be-
yannamesinde bulunan yerel yöne-
timler bundan sonra kentle ilgili alı-
nacak her nevi idari ve siyasi karar 
ve işlemlerinde insan haklarını ana 
ilke olarak değerlendireceklerini ta-
ahhüt etmektedirler.

İnsan hakları şehri diye ilan edilen 
yerel yönetimlerin gayelerinden biri 
de halkın insan hakları konusundaki 
farkındalık ve duyarlılığı artırmaktır. 
Bu nedenden dolayı şehrin yerel 
yönetimleri, herkes için insan hak-
ları düşüncesiyle yola çıkarak kentte 
yaşayan halkın günlük yaşamların-
da insan hakları konusunda bilinçli 
olmalarını beklemektedir. İnsan 
hakları şuuruyla birlikte yaşama 
yolunda medeni bir davranış sergi-
lemeleri de talep edilmektedir. Böy-
lece “İnsan Hakları Şehri” olduğunu 
ilan eden yerel yönetimler bundan 
böyle çağdaş insan hakları doğrultu-
sunda karar verme, gerçekleştirme 
vb. süreçleri uygulamakla birlikte 
bu hakların geliştirilmesine yardım-
cı olacak yeni oluşumlara açık bir 
yönetim izleyeceklerdir. Bu süreçte, 
ulusal ve uluslararası insan hakları 
ile ilgili bağlantılar ve dayanışma da 
bu hususta önemli bir rol oynamak-
tadır. Bunların uygulanabilmesi için 
atılacak adımlar arasında insan hak-
ları eylem planı ve insan haklarının 
yerel yönetim sisteminde kurumsal 
bir kimlik kazanması, bir izleme pla-
nı vb. hususlardır6.

“İnsan hakları şehri” fikri, 1997 yılın-
da Arjantin’in Rosario şehrinin İnsan 
Hakları Şehri olarak ilan edilmesiyle 
başlamıştır. Arjantin’nin üçüncü bü-
yük şehri Rosaria sakinleri bir başka 
askeri diktayı engelleyebilmek ge-
nellikle şiddet ve toplumsal ötele-
meyi durdurabilmek amacıyla böyle 
bir teşebbüse girişmişler. Daha son-

6 “İnsan Hakları Kenti Viyana”, Https://
Www.Wien.Gv.At/Tr/Birarada/İnsanhak-
lari.Htm E.T. 11.11.2018
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ra insan hakları aktivistleri “insan 
hakları şehri” misalini sürdürebilir 
bir politikaya çevirebilmek ve kamu 
vicdan ve bilincini geliştirmeye ça-
lıştılar. Bununla ilintili “İnsan Hak-
ları Şehirleri” teşebbüsü düşüncesi 
bilhassa PDHRE7 tarafından birçok 
mekanizma aracılığıyla yayılmıştır.

1998’de Barcelona Rosaraio şehri-
ni rol model alarak daha da ileriye 
götürerek Fransa’nın St. Denis şeh-
riyle işbirliği yaparak “Şehirde İnsan 
Haklarının Korunması Avrupa Şartı” 
konusunda öncülük edip yol göster-
miştir. Bu şart bazı Avrupa şehirleri, 
insan hakları sivil toplum örgütleri, 
insan hakları uzmanları, idari ve si-
yasi vb. birçok katılımcıların müşte-
rek kararıyla olmuştur.

Avusturya’nın Graz şehri kendini 
Avrupa‘da ilk İnsan Hakları Şehri 
olarak bildirimde bulundu. Artık 
şehirde alınan kararlar ve yapılan 
faaliyetlerin insan haklarına aykırı 
olmayacağı ve uyumlu olarak insana 
ve onun onuruna saygı bağlamında 
önce bir insan hakları eleğinden 
geçirilecek sonra onaylanacaktır. 
Sonuç olarak da burada olan her-
kes insan hakları konusunda belli 
zaman aralıklarıyla bilgilendirilecek-
tir. Uygulamada bir insan hakkının 
ihlali durumunda halktan tepkilerini 
insan hakları bağlamında gösterme-
leri istenmekteydi.

Yerel yönetimlerin uluslarara-
sı temsilcisi ve en büyük teşkilatı 
olan Birleşik Şehirler ve Yerel Yöne-
timler(UCLG), Sosyal İçerme, Katı-
lımcı Demokrasi ve İnsan Hakları 
Komitesi oluşturuldu8. Bu Komite, 
insan hakları konusunda dünya 
çapındaki sayılı belediyeler arasın-
daki bilgi ve tecrübe akışını temsil 

7 Pdhre, (İnsan Hakları Eğitimi İçin Halk 
Hareketi) 

8 UCLG Committee On Social Inclusion, 
Participatory Democracy And Human 
Rights, Https://Www.Uclg-Cisdp.Org/En 
E.T.15.11.2018

ederek insan haklarının yerelde ko-
runmasını daha da etkinleştirmek-
tir. İnsan hakları şehirleri kavramını 
ve tanınmasını geliştirmek için 10 
yılı aşan gayretin semeresi olarak 
Komite, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi’nin ilkelerinin bu kentlerde 
izlenmesinden sorumlu olmuştur9.

İnsan hakları şehirleri faaliyet ve 
etkinliklerinin artık sağlam temel-
ler üzere oturduğu görülmektedir. 
Güney Kore’nin Gwangju şehrinde 
2011 yılında ilk “Dünya İnsan Hakları 
Kentleri Forumu” düzenlendi. “İnsan 
hakları kenti/şehri” düşüncesinden 
hareketle insan hakları fikri temel 
değerler ve yol gösterici ilkeler olarak 
yerel toplumda kilit bir rol oynaya-
caktır. Bundan dolayı Hem yerel bir 
topluluk hem de sosyo-politik bir sü-
reç söz konusu olduğu görüşünden 
hareketle farklı şehirlerde değişik uy-
gulamalar ortaya konmuştur. Böylece 
Güney Kore›de Gwangju, Busan vb. 
kentler takibi kolay bir insan hakları 

9 Daha Fazla Bilgi Ve 2011 Yılından Bu 
Yana Yapılan Forumlar İçin Bkz. “World 
Human Rights Cities Forum (WHRCF) 
Of Gwangju, South Korea”, Https://
Www.Uclg-Cisdp.Org/En/Activities/
Human-Rights-Cities/İnternational-Me-
etings/World-Human-Rights-Cities-Fo-
rum-Of-Gwangju E.T. 14.11.2018

belediye sisteminin tesisine önderlik 
etmişlerdir. Gwangju şehri insan hak-
ları şehirlerini her yıl bir defaya mah-
sus bir araya getirmektedir. Gwangju 
2011’de toplanan Dünya İnsan Hakla-
rı Kentleri Forumu’nun da asıl tanzim 
edeni olmuştur10.

DÜNYA İNSAN HAKLARı 
ŞEHİRLERİ fORUMU

Muhtelif ülkelerde insan hakları şe-
hirlerinde bahsedilen bu gelişmeleri 
takiben 2011 yılından itibaren Dün-
ya İnsan Hakları Şehirleri Forumu11 
vb. faaliyetler organize edilmekte-
dir. Bu ve benzer faaliyetler 2021 
yılında İnsan Hakları Şehri Gwangju 
Deklarasyonu’nda12 tespit edilen 
insan hakları şehri vizyonuna dik-
katleri çekmek adına her sene insan 
hakları aktivistleri ve insan hakları 
şehirleri kurmayla ilgilenen paydaş-
lar tarafından düzenlenmektedir.

Bahsi geçen insan hakları şehri fo-
rumları, klasik otoriteleşmeye diret-
me yerine idare ve bölüşme taktikle-
riyle, aynı zamanda dışlanan bireyleri 
de bu sürece katarak kişilerin insan 
haklarını yerelde ve idaresi mümkün 
olabilen bu en dar alanda destekleye-
rek güçlendirmeyi amaçlamaktadır13.

Günümüzde gittikçe daha karmaşık 
bir yapıya doğru gelişen şehirlerin 
önce insani güvenliği sağlayabi-
lecek sonra da insanca yaşanabi-
lecek yerler olabilmesi amacıyla 

10 Gwangju Declaration On Human Ri-
ght City, Https://Www.Uclg-Cisdp.Org/
Sites/Default/Files/Gwangju_Declara-
tion_On_HR_City_Final_Edited_Versi-
on_110524.Pdf E.T. 14.11.2018

11 Http://Www.Whrcf.Org/En#Content 
E.T.13.04.2022

12 “Gwangju Declaration On Human Right 
City”, Https://Www.Uclg-Cisdp.Org/
Sites/Default/Files/Gwangju_Declara-
tion_On_HR_City_Final_Edited_Versi-
on_110524.Pdf E.T.13.04.2022

13 “5. Dünya İnsan Hakları Platformu”, 
Http://Uclg-Mewa.Org/5-D%C3%Bcn-
ya-İnsan-Haklar%C4%B1-%C5%9Fehir-
leri-Forumu/ E.T. 11.11.2018
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belediyelerin insan haklarının uy-
gulanma ve gözetimi için artık sivil 
toplum kuruluşları ve ilgili başka 
kurum ve kuruluşlarla danışma yo-
luyla birlikte hareket ederek insan 
hakları temelli çalışma ve hizmeti 
öne çıkarmakta oldukları görül-
mektedir. Bu minvalde belediyeler 
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği-
ne girerek insan haklarının koru-
nup geliştirilmesi ile ilgili verilmesi 
gereken hizmetlerin kurumsallaş-
tırılmasını amaç edindiler. Böylece 
herkes dâhil olmak üzere tüm bele-
diye etkinlik ve hizmetlerinin farklı 
diğer belediye hizmetlerine ulaşı-
labilirliğinin toplumda daha yaygın 
hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Şehirler kendi insan hakları hedef-
lerini uygularken bunun şekli şe-
hirden şehre değişiklik arz eder. Bu 
sebeple her kent kapasitelerine, 
ihtiyaçlarına, sorunlarına ve kaygı-
larına göre bir plan yapıp geliştir-
me imkanına sahiptir. Kendilerini 
formel bir “İnsan Hakları Şehri” ilan 
eden belediyeler; aktivistler, konut 
sakinleri ve kamu görevlilerinden 
(veya onların atadığı kişilerden) olu-
şan ortak bir liderlik, yönetim biri-
mi oluşturur. Diğer belediyeler de 
İnsan Hakları Şehri sıfatından önce 
insan hakları dilini ve standartlarını 
kabul edebilir14. Mesela Barcelona 

14 Bazı Şehirler Kendilerini Resmen “İnsan 
Hakları Şehri” Olarak İlan Ettiler Hat-
ta Birçok Şehir Arasında Gelişen Bir Ağ 
Da Tesis Edildi. Role Of Local Govern-
ment İn The Promotion And Protection 
Of Human Rights – Final Report Of The 
Human Rights Council Advisory Com-
mittee, S.12, Https://Www.Google.Com.
Tr/Search?Q=Role+Of+Local+Govern-
ment+İn+The+Promotion+And+Protec-
tion+Of+Human+Rights+%E2%80%93+-
Final+Report+Of+The+Human+Right-
s+Council+Advisory+Committee&Rlz=-
1C1NHXL_Trtr718tr718&Oq=Role+Of+-
Local+Government+İn+The+Promoti-
on+And+Protection+Of+Human+Right-
s+%E2%80%93+Final+Report+Of+The+-
Human+Rights+Council+Advisory+Com-
mittee&Aqs=Chrome..69i57.1106j0j7&-
S o u r c e i d = C h r o m e & İ e = U T F - 8 
E.T.18.11.2018 

Avrupa’nın öncü bir insan hakları 
şehridir ve bir İnsan Hakları Şehri 
haline gelmesiyle Avrupa Birliği ırk-
çılık karşıtı ayrımcılık politikasını uy-
gulamak için “Ayrımcılık Yapmama 
Bürosu” oluşturmuştur15.

“İnsan hakları şehirleri” oldukça de-
ğişik, geniş ve farklı bir coğrafyaya 
yayılmış olduklarından farklılıkları-
nın iyi teşhis edilebilmesi gerekmek-
tedir. Bu oldukça farklı coğrafyadaki 
insan hakları şehirlerine rehberlik 
ve insan hakları şehirleriyle ilişkilen-
direrek onlara rehberlik ve destek 
hizmeti oldukça faydalı olacaktır. 
Uluslararası insan hakları çerçevesi-
nin yerelde tatbik edilmesine değer 
katan, mesela insan hakları haber-
leşme ve barışçıl amaçlı toplantı 
özgürlüğü vb. çalışmaları da bu ko-
nuda ilave bir rol oynayabilir. Daha 
da ötesi, uluslararası insan hakları 
çerçevesi belediyelerde yönetim 
gücünün gerçekten paylaşıldığı ve 
insan haklarının onaylanıp korun-
duğu içermeci, dirençli toplumlar 

15 Michele Grigola, “Human Rights And Ci-
ties: The Barcelona Office For Non-Disc-
rimination And İts Work For Migrants”, 
The International Journal Of Human Ri-
ghts, 14(6):894-912, 2010

oluşturmaya götürecek bir potan-
siyele sahiptir. Yerel yönetimlerin 
insan haklarının geliştirilmesi ve 
korunmasında kilit aktörler olarak 
tanınması ve her yıl bir Dünya İnsan 
Hakları Şehirleri Forumu’nun birlik-
te düzenlenmesi için BM düzeyinde 
güçlü bir siyasi savunma mekaniz-
ması da gerçekleştirmiştir.

SONUÇ

Yerel, ulusal ve uluslararası geliş-
melerinden kısaca bahsettiğimiz 
şehirde insan haklarının başarıyla 
tatbik edilebildiği görülmektedir. 
Yerelde insan haklarının uygulana-
bileceği görülmüş sonra da mey-
dana gelen insan hakları ihlalleri 
tespit edilerek bir listesi yapılmıştır. 
Belediye, yerelde insan haklarının 
uygulanabilerek gerçekleşmesi ve 
insan hakları ihlallerinin belirlenip 
listelenmesi biçiminde işe başla-
mıştır. Kentlerde insan haklarına 
böyle bir yaklaşım şekli bir insan 
hakları eylem planı stratejisi iz-
lenmeyi gerekli kılmıştır. Böyle bir 
durumda ana fikir kent sakinlerinin 
şehirdeki kaynakların kullanılması 
hakkındaki ilgili yasaları ve politi-
kaları ele alarak ve insan hakları-
nın güçlü kılınarak olabilecek insan 
hakları ihlalleriyle ilgili sorunların 
çözülebilmesi yolunda stratejik 
planlar geliştirebilmektir. Şehir hal-
kı böylece belediye ile birlikte adım 
atarak alınacak tüm karar, politika 
ve stratejilerin insan hakları reh-
berliğinde ele alınmasına çalışarak 
bu şekilde şehirde insan haklarına 
bütüncül bir bakışla yaklaşmayı 
sağlamış olacaktır.

Ele alınan hususlar ve değerlen-
dirmeler ışığında trafik ışıklarının 
ve korna seslerinin yerine mutlu 
bir kent olarak ünlenen Sinop şeh-
rinin de diğer kentler gibi “insan 
hakları şehri” ilan edebilecek bir 
kültür ve medeniyete sahip oldu-
ğu aşikardır. 

Şehirler, kendi insan 
hakları hedeflerini 
uygularken bunun 
şekli şehirden 
şehre değişiklik arz 
eder. Bu sebeple her 
kent kapasitelerine, 
ihtiyaçlarına, 
sorunlarına ve 
kaygılarına göre bir 
plan yapıp geliştirme 
imkanına sahiptir. 


