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ŞEHiR-HiKMET-ADALET

EROL KAYA

Şehirler, üzerinde yaşadığımız, geleceğimizi 
inşa ettiğimiz, acı-tatlı hatıraları ile bizlerle 
bütünleşmiş mekanlardır. Bu öylesine 
bir bütünleşmedir ki, bizim geleceğimiz 
şehirlerimizin, şehirlerimizin geleceği de bizim 
geleceğimizdir. İnsanoğlu, içinde yaşadığı şe-
hirle birlikte geleceğe doğru bir yürüyüş için-
dedir. Özellikle de günümüzde şehirlerin içler 
acısı haline bakıldığında bu yürüyüşün yarınla-
rı için ümitvar olmak hayli zor gibi görünmek-
tedir. Buna mukabil eğer yaşıyorsak elbette 
halen bazı şeyleri düzeltme imkânımız var de-
mektir. Yeter ki doğru olanı yapabilelim. 

Her şeyden önce şehirlerimize bakışımızı 
düzeltmemiz gerekmektedir. Şehirler, üzerinde 
dilediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz, talan 
edebileceğimiz mülkümüz değil; geçmiş nesil-
lerin mirası, gelecek nesillerin emaneti ve bizim 
de hizmetimizde olan mekanlardır. 

İnsanın sosyal bir varlık olarak hemcinsleri 
ile birlikte ve dayanışma/iş bölümü biçiminde 
yaşama zorunluluğunun mekâna yansıması 
olan şehirlerimiz, kendi ellerimizle inşa ettiğimiz 
yerler olmakla birlikte aynı zamanda bizi 
çepeçevre saran, şekillendiren özelliklere de 
sahiptir. Tırtıl-koza örneğinde olduğu gibi bu 
mekanlar da bizlerin kozalarıdır; bu kozadan 
umutlarımız ve geleceğimize ya kelebekler 
gibi kanat çırpacağız ya da bu kozamız bi-
zim sonumuz olacaktır. Görünen o ki, çevresel 
kirlilik, doğa katliamı, plansız ve hunharca be-
tonlaşma, keşmekeşe dönüşen ulaşım, hasret 

kalınan sosyal adalet, gettolaşma ve benzeri 
olumsuzluklar giderilemezse olumsuz bir gele-
cek bizleri beklemektedir.  

Yaşadığımız olumsuzlukların tarihi süreçte 
birçok sebebi vardır ama asıl sebep bizim şe-
hirlere yönelik yaklaşımlarımızın adalet ve hik-
metten uzak olmasıdır. Her ne kadar özellikle 
son 20. Yüzyılın 2. Yarısından itibaren şehir ve 
şehirli hakları konusunda önce cılız sesler du-
yulmuş ve ardandan 1992’de Avrupa Konseyi 
Yerel Yönetimler Konferansında “Kentli Hakları 
Deklarasyonu” yayınlanmışsa da bir mesafe 
kat ettiğimizi söylememiz zor görünmektedir.

“Kentli Hakları Deklarasyonu” aşağıda yer 
alan 20 başlık altında bir şehirde yaşayanların 
sahip olmaları gereken imkanlardan, haklar-
dan bahsetmektedir. 

1. Güvenlik
2. Kirletilmemiş, Sağlıklı Bir Çevre
3. İstihdam
4. Konut
5. Dolaşım
6. Sağlık
7. Spor ve Dinlence
8. Kültürler Arası Kaynaşma
10. Kaliteli Bir Mimari ve Fiziksel Çevre
11. İşlevlerin Uyumu
12. Katılım
13. Ekonomik Kalkınma
14. Sürdürülebilir Kalkınma
15. Mal ve Hizmetler
16. Doğal Zenginlikler ve Kaynaklar
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17. Kişisel Bütünlük
18. Belediyeler Arası İş Birliği
19. Finansal Yapı ve Mekanizmalar
20. Eşitlik.

Yukarıda başlıkları verilen 20 konu aslın-
da bir şehrin nasıl olması gerektiğini bizlere 
açıklamakta, bu anlamda şehre yönelik ça-
lışmalara yol haritası oluşturmaktadır. Bunlar 
önemli olmakla beraber bizim asıl ihtiyacı-
mız olan, yukarıda da şehirlerimize bakışımızı 
düzeltmemiz gerekliliğidir. Çünkü şehirlere hep 
“almak” üzerinden bakıyor ve şehirlerin bize 
vermesi gerekenden bahsediyoruz: Konutlar, 
yeşil alanlar, istihdam-ticaret imkanları, ula-
şım, sosyal-kültürel etkinlikler için altyapı, eği-
tim ve sağlık hizmetleri, vb. Bu taleplerimizin 
şehirler tarafından karşılanabilmesi için bizim 
şehirlere yönelik her türlü politika ve eylemimiz 
hikmet ve adalet esasında olmalıdır. Kent-
li Haklarından bahsederken şimdi hikmet ve 
adaletten bahsediyor olmamız yadırganma-
malı çünkü hak, hikmet ve adalet, birbirinden 
ayrı düşünülemeyen kavramlardır. 

Hikmet kavramı her ne kadar özellikle felsefi 
ve tasavvufi akımların etkisiyle zaman içerisin-
de farklı anlamlar yüklenmiş ise de Kur’an’da 
“adaletle hükmetmek, söz ve fiilde isabetli ol-
mak, eşyanın hakikatlerini olduğu gibi bilmek 
ve onun gereğine göre amel etmek, sefihlik, 
cehalet ile fesattan menetmek ve sakındırmak 
anlamlarına gelir.”1 İmam Maturidi’ye göre de 
“her şeyi yerli yerine koymada isabetli olmak ve 
her hak sahibine hakkını verip kimsenin hakkını 
yememek, her şeyi yerli yerine koymak”2 an-
lamlarına gelmektedir. Dolayısıyla hikmet, akıl 
ve ilim ile mümkündür. 

Adalet, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde ge-
nellikle “düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe 
uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvaya 
yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” gibi anlam-
larda kullanılmıştır.3 Yine adalet, bir şeyi yerli 
1.  UĞUR; Hakan, “Kur’an’da Hikmet Kavramı”, Marife Dergi-
si, c: 10, sayı: 3, yıl: 2010, s: 138
2.  MATURİDİ, “Kitabü’t-Tevhid, s: 90 
3. ÇAĞRICI, Mustafa, “Adalet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, c: 1, s: 341

yerine koyma anlamına gelir. Adalet, zulmün 
karşıtı bir kelime olarak çoğunlukla “Hak” ile 
eşanlamlı olarak kullanılır. Bir şeyin yerli yerin-
de olmaması anlamında zulüm, doğası gereği 
“gadr ve insafsızlık” demektir. Her şeyin yer-
li yerinde olması adalettir; bu açıdan adalet, 
taşın tam gediğine konulması veya gediğinde 
olması halidir.4 Kur’ân-ı Kerîm’e göre adâletin 
ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. Hidaye-
te hak sayesinde ulaşılabileceği gibi adâlet de 
hakka uymakla sağlanır.5

“Hak” kelimesi, sözlükte “gerçek, sabit ve 
doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştir-
mek, bir şeye yakinen muttali olmak” anlam-
larında mastar ve “gerçek, sabit, doğru, varlığı 
kesin olan şey” anlamlarında isim olup genel-
likle bâtılın zıddı olarak gösterilir.6 Kur’an’da, 
hadislerde ve diğer İslâmî kaynaklarda hak 
kelimesi “korunması, gözetilmesi ya da sahibi-
ne ödenmesi gerekli olan maddî veya manevi 
imkân, pay, eşya ve menfaatler; görev, sorum-
luluk, borç” gibi anlamlarda da kullanılmıştır.7 
Bunun yanı sıra gerçeğe uygun bilgi, hüküm, 
söz” anlamlarında da kullanılır.8

Yukarıda kısaca açıklamalarını verdiğimiz 
bu kavramların ne kadar birbiri ile bağlantılı 
olduğu açıktır. Adaletli olabilmek için hak ede-
ne hakkını vermek gerekir. Hakkın ise akıl ve ilim 
ile doğru şekilde tespit edilmesi, gerçeğe uy-
gun yani hikmet üzere olması gerekir. 

Adalet, hikmet ve hak kavramlarının an-
lamlarından hareket ettiğimizde şehre yönelik 
politika ve eylemlerimizin adalet ve hikmete 
uygun olması ve şehrin hakkının verilmesi ge-
rekir ki, sonuçta şehirliler olarak haklarımızdan 
bahsedebilelim. Bu haklar ister Kentli Hakla-
rı Deklarasyonunda belirtilen başlıklarda ele 
alınsın ve gerekse daha farklı isimlendirmeler, 
sınıflandırmalar yapılsın; nihayetinde istenen/
beklenen şehirlerimizin yaşanabilir mekanlar 
4. BULAÇ, Ali, Adalet Üzerine, Köprü Dergisi, sayı: 92, Yıl: 
2005
5. ÇAĞRICI, Mustafa, “Adalet”, s: 342
6. ÇAĞRICI, Mustafa, “Hak”, TDV İslam Ansiklopedisi, c.15, s: 
137
7. ÇAĞRICI, Mustafa, “Hak”. s: 138
8. a.y.
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olması ve bizi geleceğe sağlıklı olarak taşıya-
bilmeleridir. 

Şehrin hakkı denildiğinde çok detaylı 
açıklamalar yapılabilir ama birkaç başlık bile 
bizlerin şehrin haklarına karşı ne kadar bigane 
kaldığımızı göstermeye yetecektir:

1-Şehirler üzerinde yaşadığımız, geleceğimizi 
inşa ettiğimiz mekanlar olarak ne kadar doğ-
ru ve sağlıklı olarak tasarlanmış ve gelişmiştir? 
Tarım alanları imara açılan, dere yataklarına 
bile binalar yapılan, fay hatlarını kâğıt ürerin-
de kaydırmayı marifet sanılan, doğada var 
olan dengeye inat adeta pervasızca doğaya 
savaş açılarak kurulan şehirler, hakkı verilmiş 
şehirler midir? Adalet “dengenin gözetilmesi” 
demektir ki, Allah, kâinatı bir düzene göre ya-
ratmış olup, Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 
“Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O 
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”9 

Yeryüzü elbette insanın hizmetine sunulmuş-
tur. Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini 
insanlar istifade etsinler diye10 yarattığını bil-
dirmektedir. Tevhit inancı, doğayı boyundu-
ruğu altına almaya, ona hükmetmeye, hatta 
maddeci anlayışlarda olduğu gibi, doğa ile 
savaşarak onu yenmeye değil, onun zaten 
kendisine hizmet için yaratıldığı gerçeğinden 
hareketle, onun kendisine hizmet sunması için 
gerekli şartları düzenlemeye dayanır. Doğa 
insanın tepe tepe kullanacağı, istediği gibi 
yararlanacağı bir kaynak değil, Yüce Yaratıcı 
tarafından hizmetine sunulmuş olan kaynak-
tır. O kaynağın hukukunu korumak yine insanın 
yeryüzü halifesi olarak asli görevlerindendir. 
Onların hukukunu korumak da onların yaratılış 
özelliklerine uygun hareket etmeyi gerektirir.11

2-Şehirler emniyet mekanları olması gerekir 
ama bu öncelikle emniyetin sağlanması için 
temel yaklaşımların hayata geçirilmesini ge-
rektirir. Eskiden şehirlerde, mahallelerde zen-
gin-fakir bir arada yaşar, birbirlerini bilir ve 
9. Rahman Suresi, 7-8
10  BİLMEN, Ö Nasuhi, “Kur’an-ı Kerim’in Türkçe 
Meali Âlisi ve Tefsiri”, c.1, s: 33 
11  ŞENTÜRK, Hulusi; “Üç Çağrı Tek Mesaj”, İşaret 
Yayınları, İstanbul 2018, s: 197

zenginler fakirleri desteklerdi yani birbirlerin-
den yalıtılmış hayatlar yoktu. Oysa şimdi mo-
dern-prestijli gettolarda zenginler yalıtılmış bir 
hayat yaşamakta, çocuklarını da yine yalıtıl-
mış okullarda okutmakta, yalıtılmış mekanlar-
da eğlendirmektedir. Fakirlere ise Varoşlarda 
yaşama yolu gösterilmiştir. Bu şehirlerde hangi 
sosyal dayanışma söz konusu olabilir ki şehirler 
emniyet mekanları olabilsin? 

3-Gözüdoymaz insanoğlu imar rantları peşin-
de koşarak, savurgan bir hayat yaşayarak do-
ğayı tahrip etmektedir. Su kaynakları, topra-
ğı, havası kirletilen şehirlerimizde yarınlar için 
hangi hakla beklenti içine girebiliyoruz. Tepe 
tepe kullandığımız doğa bizi cezalandırma-
ya başladığında romantik söylemler eşliğinde 
sürdürülebilirlikten bahsetmek ne kadar çare 
olabilir? 

4-Şehirler içinde yaşayanlara istihdam sağla-
yabilmeli diyoruz ama hangi şehirlerden bah-
sediyoruz. İlçelerin merkezlerinde sıkışıp kalmış 
ticari merkezler ve etrafında göz alabildiğine 
yayılmış konut alanları ile şehirler bunca in-
sana nasıl istihdam sağlayabilsin ki? Hele ki 
artan imar rantları sebebi ile ticaret için kul-
lanılacak mekanların kiraları, fiyatları dudak 
uçuklatırken bu şehirlerin ekonomileri nasıl ge-
lişecek? Sadece banka şubeleri ile mi istihdam 
oluşacak, ticaret gelişecek? 

İkamet-Ticaret dengesini bozduğumuz 
şehirlerimiz artık içinde yaşayanlara iş imkânı 
sunamaz olmuşsa, insanlar iş için sabahın 
erken saatinde onlarca kilometrelerce 
uzaklara gitmek zorunda kalıyorsa, bir de 
üzerine artık ulaştıramaz olmuş ulaşım ağları 
olan şehirle ne yapsın?

5-Şehirler sosyal hayatın zengin olduğu me-
kanlar olmalı ve insanların sosyal gelişimine 
hizmet etmeli; doğru ama nasıl? Gökteki bu-
lutlara ulaşmayı kafaya koymuş beton kuleler-
de yaşayan yani topraktan bu kadar kopmuş 
insanların birbirine selam vermeyi bile gereksiz 
görmesi doğal değil midir?  

6-Şehirler kültürel hayatın vazgeçilmez me-
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kanları olmalı ancak vahşi yapılaşma ile tari-
hi-kültürel mirasını bile yok etmiş, kültürü lüks 
rezidanslarda yaşamaya döndürmüş insanlar 
eli ile şehirler nasıl kültür üretecek?

Dedik ya; Şehrin hakkı denildiğinde 
çok detaylı açıklamalar yapılabiliriz ama 
yukarıda sayılan başlıklar bile şehirlerimizin 
olması gerektiği gibi olmadığını açıkça 
göstermektedir.

Şehirlerimiz hikmetten yoksundur; çünkü 
hikmetin yani aklın ve ilmin gerçeklerine 
göre değil doymak bilmez iştahlarımıza göre 
gelişmiş mekanlar var.

Şehirlerimizin hakları gasp edilmiştir, 
çünkü doğal dengeyi talan eden anlayışla 
yapılaştırılmış, insan-doğa, insan-insan ilişkileri 
göz ardı edilmiş, rant uğruna ne ticaret ne de 
kültüre yer verilmemiştir.

Şehirlerimiz adalet üzere inşa edilmemiştir. 
Çünkü şehirlerimiz olması gereken yerde değildir; 
olması gereken özelliklere sahip değildir. 

Bir şeyin yerli yerinde olmaması anlamında 
zulüm, doğası gereği “gadr ve insafsızlık” de-
mekti. Bu şehirlerimiz bizim insafsızlıklarımızın 
eseridir; şimdi hangi hakla umutlarımıza ve 
geleceğimize kelebekler gibi kanat çırpmak 
istiyoruz?

Geç kalındı mı? Evet, önemli oranda geç 
kalındı ama zararın neresinden dönülse kardır. 
Fakat önce hatalarımızdan tövbe etmemiz 
gerekir. Tövbe kuru kuruya sözle olmaz; önce 
gasp ettiğimiz şehir haklarını geri verelim. İşte 
o zaman yarınlar için ümitvar olabileceğimiz 
şehirlerin inşası için bir adım atmış olabiliriz. 

En azından kendimize ve gelecek nesillere 
merhamet için, adalet ve hikmet.  


