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ŞEHiR ve HUKUK

Av. ALAADDiN VAROL

Bir derginin ilk sayısının çıkmasının heyeca-
nın ve zorluğunun yanında bu dergiye ilk yazı 
yazmanın heyecanı ve zorluğunu siz okuyucu-
ların takdirlerine bırakıyorum. 

Bu sayımızda şehir ve hukuk ilişkisini kısaca 
irdelemeye çalışacağız.

Şehir kelimesi Farsça kökenli olup nüfusunun 
çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili 
işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin 
olmadığı yerleşim alanı, kent, siteyi ifade 
etmektedir. Şehir, yaşamak, çalışmak, öğren-
mek, ibadet etmek, gelişmek ve kurumsallaş-
mak için bir faaliyet zeminidir. Kent” ve “şehir” 
sözcükleri, Türkçe ’de birbirinin yerine kullanılan, 
kökenleri ayrı, anlamları aynı iki sözcüktür.

Hukuk ise; Arapça bir kelime olan “HAK” ke-
limesinin çoğulu olarak bilinir. Teknik anlamda 
ise hukuk “Belirli bir toplumda her türlü ilişkiyi 
düzenleyen ve uyulmadığı takdirde devlet yap-
tırımlarına bağlanan kuralların, yasaların bütü-
nünü ifade eder.

İnsanla insanın, insanla mekânın, mekân-
la mekânın ve bütün bunların içinde yaşayan 
diğer canlılarla ilişkilerin düzenlendiği düzlem 
olan şehir çok karmaşık hukuki ilişkilerin ve ku-
ralların aynı anda hüküm sürdüğü bir yerdir. 
Toplumun olduğu yerde karmaşanın olması ka-
çınılmazdır. Karmaşayı çözmek için hukuka ihti-
yaç olması aşikârdır.

İnsan, varlığını tek başına sürdüremeyen 
ve toplum içinde yaşamak zorunda olan bir 
canlıdır. Toplumda yaşamak ise bazı kuralların 
konmasını zorunlu kılar

Hukuk toplumla birlikte ortaya çıkan bir kav-
ramdır. Bir adada tek başına yaşayan bir insan 
için hukuka ihtiyaçtan bahsedilemez. Hukuk, iki 
ve daha fazla insanın birbiriyle etkileşim içine 
girmesi ile ortaya çıkmaktadır. Hukuk, ancak 
topluluk veya toplum varsa ortaya çıkar. Nere-
de toplum orada hukuk vardır. Şehirler ise top-
luluk ve toplumların merkezidir.

Tarihin her döneminde toplumsal yaşa-
mı düzenleyen kurallar olmuştur. Bunlar bazen 
kralın, sultanın, padişahın, kabile reisinin buyru-
ğu, sözlü talimatı, emri olarak ortaya konmuşsa 
da toplumsal hayatın devamı için her zaman 
kanun ve kanun benzeri buyruk ve düzenleme-
ler olmuştur. Bu düzenlemelerin yapıldığı ilk yer-
ler hep şehirler olmuştur. Şehirlerin tarihi ile hu-
kukun tarihi birbirine yakındır. Tarihte bilinen ilk 
yazılı Kanunların tamamının Mezopotamya’ da 
ortaya çıkmış olması tesadüf değildir, bu böl-
genin tarihte kurulan ilk şehirler merkezi olma-
sıdır. Müslümanlarda ise ilk şehir Medine’dir. Eski 
adı Yesrip. Rasûlullah, Yesrib ismini beğenmemiş 
olacak ki şehrin adını bu süreçte değiştirme yo-
luna gitti. Hz. Peygamber’in tercih ettiği isim, 
“şehir” anlamına gelen “Medine” idi.  Medine 
kelimesi, Arapça’daki m-d-n fiilinden türetildi; 
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medenîleştirmeyi ve şehirleştirmeyi çağrıştır-
maktadır. Bu anlamda şehrin yeni adı, sadece 
yeni bir dünya görüşünün müjdecisi değil, kap-
samlı bir “şehir” fikrinin, kentsel yerleşimin ve 
değişimin, habercisi gibiydi. 

Birlikte Yaşama Modelinin ilk Anayasası 
“Medine Vesikası”dır. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed tarafından yazılmış ve Medine de ya-
şayan tüm toplumlarca kabul görmüştür. Me-
dine vesikası, insanlık tarihinde farklı dinlere ve 
inançlara mensup insanların tüm farklılıklarına 
rağmen bir arada yaşayabileceği; beraber ya-
şamanın yolunun yalnızca birbirine benzemek-
ten geçmediğinin, farklılıklara saygı duyularak 
da toplum olunabileceği fikrinin önünü açan 
önemli eşiklerden biridir. (T. Koçyiğit)

Hz. Muhammed, hiçbir dinî ve etnik ayrımcılık 
yapmadan bütün insanların temel fıtrî ve sosyal 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılanmasını güden 
kapsamlı bir “Birlikte Yaşama Modeli” tasarla-
mıştır. Böylece Medine’de yaşayan herkes, va-
tandaşlık statüsüne elde ederek, anayasal çer-
çevede sosyal koruma kapsamına alınmış oldu. 
Hangi din, ırk ve kültürden olursa olsun herkesin 
dâhil olabileceği bir “Birlikte Yaşama Modeli”nin 
temel ilkesinin bir üst kimlik olarak insanlık oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda dünyada yaşa-
yan bütün insanlar, insanî (tarihî; genetik, fıtrî) 
boyutuyla ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem’in 
evlatları olmaları hasebiyle küresel ailenin fertle-
ri olarak görülmüştür (görülmektedir). (S. Dinçer)

Şehir kusursuz bir uyum alanı değil, bir 
çatışma alanıdır. Benzer işleri yapan ve aynı 
şeyleri düşünen insanların değil, farklı işleri 
yapan ve farklı düşünen insanların beraber 
mutlu oldukları yerdir. Şehir, hukuktur, kültürdür, 
felsefedir, tarihtir, siyaset, ekonomi, insanın 
yaşadığı ve gelişebileceği yegâne yerdir. 

Modernleşme sürecinde; devletin gide-
rek artan biçimde toplumsal hayatta önem-
li bir güce ulaşması ve hukuk kuralları koyarak 
toplumsal ilişkilere müdahale etmesi, hukuk 
kurallarının karmaşıklaşmasında ve sistema-
tikleşmesinde büyük rol oynamıştır. Ancak bir 
toplumun hukuk düzeni, sadece devlet tara-
fından konmuş olan yazılı hukuk kurallarından 

meydana gelmez. Devletin iradesi dışında olu-
şan genel hukuk ilkeleri ile örf ve âdet kuralları 
da hukuk düzeninin kapsamı içinde yer alır. Fa-
kat bunların bağlayıcılık niteliği kazanmaları, 
pozitif hukuk tarafından tanınmış olmalarına 
bağlıdır. (Şener, 2009: 170)

İdeolojik ve siyasi düşüncelere dayalı olarak 
sadece güç ve otoriteden kaynaklanan bir hukuk 
sistemi, hiçbir zaman bir toplumun huzurunu 
ve güvenliğini gerçekleştiremez. Tarihî olaylar 
bunu en açık şekilde göstermektedir. Hukuk, 
sadece devletin elinde bir yaptırım aracı hâline 
gelirse böyle bir hukuktan adalet ve merhamet 
beklemek zordur; çünkü siyasi otoritenin ruhî ve 
kültürel yönünü ayakta tutması zordur. Hukukun 
öncelikle ahlaki ve sosyal bir nitelik taşıması 
ve güç faktörünün sadece, hakların varlığını 
muhafaza edici ve haklar sistemini koruyucu bir 
özellik olarak var olması gerekmektedir.

Kentli hakları hem kentlinin insan olarak sa-
hip olduğu insan haklarını hem de bireyin yaşa-
dığı kentin içinde bulunduğu kentsel toplumun 
üyesi, kentlisi olarak, o kentin kentsel ve çevresel 
değerleri üzerindeki haklarının tümünü kapsa-
maktadır.

Şehir de hukuki düzenlemeleri derleyip 
toplayan ve üye tüm ülkelerde şehrin ve şehirli-
nin haklarının kabul edildiği Avrupa Kentsel Şar-
tı imzalanmıştır.

Avrupa Kentsel Şartın ana hedefi, hemen 
her ülkede uygulanabilir, iyi bir kent yönetimi 
için gerekli ilke ve yükümlülükleri tanımlamak ve 
kentsel yaşam kalitesini artırmaktır. Şart’ın var-
lığı hem kentli haklarının ne olduğu konusunda-
ki muğlaklığın dağılmasına hem de kentli hak-
larının zihinlerde somut biçimde şekillenmesine 
yardımcı olmaktadır.

Dücane Cündioğlu,”Bir şehrin kaderini sade-
ce yönetenlerin ufku ve kalitesi değil, yönetilen-
lerin kültür ve eğitim düzeyi de belirler.” Demiştir.

 Bizde bu köşemizde bundan sonraki sayıla-
rımızda şehrin ve şehirlinin gerek yöneticisinin 
gerekse yönetilenin haklarını ve sorumlulukla-
rını somut olarak irdelemeye çalışacağız. Kalın 
sağlıcakla.. 


