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ŞEHiR ve HUKUK

Dr. LEYLA ŞAHiN USTA*

1Büyük kalabalıklar içinde zaman zaman 
yalnız kalan, zaman zaman tüm mahallesi ile 
bir olup kaynaşan, zaman zaman çekirdek 
ailesi ile kendi dünyasını kurup yaşayan in-
san, şehirlerin ana unsurudur. Şehrin sevincini, 
hüznünü, kalabalığını, sükunetini oluşturan 
insandır.

İnsan şehirlerin ruhunu oluşturur. 
Birbirini apartmanda, site içerisinde görüp 
selamlaşmak, tebessüm etmek insanın, diğer 
insanlar ile arasındaki hukukunu oluşturma-
sı için en basit, en temel ifade biçimidir. İnsan 
merkezli başlayan bu silsile, şehir hukukunun 
oluşması için ise en önemli unsurdur. Alışveriş 
yaptığımız esnafımızla, satış elemanıyla 
selamlaşmak, gülümsemek, hayırlı işler dilemek 
insan ve şehir arasında ne güzel bir hukuk oluş-
turmaktadır.

İnsanın, eseri olarak yaptığı binalar, evler, 
yollar, parklar, bahçeler yine insan eliyle ko-
runmaya; hakkının ve hukukunun muhafaza-
sına muhtaçtır. Unutmamalıyız ki her birimizin 
özgürlük alanı, bir diğerininkine girdiğimiz anda 
sona erer. Şehir hayatında ve özellikle günü-
müzdeki kalabalık apartman, site alanlarında 
komşuluk ilişkileri de bu temele dayanmalıdır. 
Komşuluk hakkı ve hukuku burada devreye gi-
ren, medeniyetimizden bize miras kalan kıy-
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metli bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma 
örneğidir. Birbirini tanımayan, bilmeyen insan-
ların tanışması ve ilişki içerisinde olmaları bu 
medeniyetin kültürümüze çizdiği kadim bir izdir. 
Pişirdiği yemeğin kokusunu komşusunun aldığı 
ihtimali ile yemeğinden bir miktar paylaşmak 
için kapı çalmak ne güzel bir komşuluk huku-
kudur. Yahut yeni taşınan komşusunu ziyaret 
ederek onunla sohbet etmek, ihtiyacını sormak 
bir başka güzel komşuluk örneğidir. Bu örnekler 
saymakla bitmeyecektir. 

İnsanın, içinde yaşadığı şehir hayatı bir 
kurallar manzumesidir aslında. Bu kurallar man-
zumesi içerisinde, tüm canlı ve cansız varlıkların 
hak ve hukuklarını muhafaza etmek de dün-
ya üzerindeki insana düşmektedir. Bir evi inşa 
ederken onun bir yuva olacağını düşünmek, bir 
başka evin güneşini kesmemek, mahremiye-
ti koruyacak özeni göstermek, zaman zaman 
yorucu ve bunaltıcı olan şehir hayatında kolay-
laştırıcı unsurları öncelemek, hâsılı şehirleri bir 
medeniyet zihniyeti ile kurmak insanın vazife-
sidir. İnsan düşüncesinin ve çabasının bir ürü-
nü olan şehir hayatı, şehirleşmenin artmasıyla 
birlikte insan ilişkilerini daha karmaşık, kırılgan 
ve suni bir yapıya büründürmüştür. Bu karmaşık, 
kırılgan ve suni yapı, az evvel bahsettiğimiz gibi 
basit ve temel bir selamlaşma, tebessüm ile 
daha doğal, sağlam ve açık bir hale dönecek-
tir. Bu tamamen insanın elindedir. İnsan isterse 
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her şeyi yapabilir. Yeter ki inancı ve azmi olsun… 

Bizim yaşadığımız, şehrin yaşadığıdır; bize 
ne oluyorsa şehre de o oluyordur. İnsani sorun-
luluklarımız ile şehir hayatını daha da özgürleş-
tirmek ve kurallarımızı değer yargılarımız ile bir-
leştirerek oluşturduğumuz şehir hukuku, insana 
da şehirlere de değer katacaktır. Hukuk sadece 
yazılı kurallardan oluşmaz, davranışlar ve duy-

gular ile de hukuk oluştururuz. 

Şehirlerin hukukunu oluşturan faktörler de 
şehirdeki canlı cansız tüm unsurları kapsar. Do-
layısıyla insan, varlıkların hakları ve hukuklarına 
uygun davranış gösterir, olduğu yeri güzelleş-
tirme eyleminde bulunursa şehirler de hayatın 
doğal akışında insan için daha yaşanabilir yer-
ler haline geleceklerdir.


