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ŞEHiRLER iÇiN HAK MI HUKUK MU?
YA DA HUKUK MU FIKIH MI?

HULUSi ŞENTÜRK

Yazının başlığı bazıları için anlamsız gelebi-
lir; özellikle de hukuk kelimesinin Arapça’da “hak” 
sözcüğünün çoğul hali olduğu göz önüne alındı-
ğında gerçekten de hak mı hukuk mu sorusu an-
lamsız hale gelebilmektedir. Ne var ki, bu kelime-
lerin sözlük anlamlarının yanı sıra kavram olarak 
anlamları da vardır ve bu açıdan bakıldığında 
hak ve hukuk aynı anlama gelmemektedir. Hukuk, 
kavramsal olarak, insan davranışlarını düzenleyen 
ve devlet tarafından müeyyidelendirilen bağlayıcı 
kurallar bütünüdür.1 Hak kavramı ise “hukuk düze-
ni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir.”2 
Elbette ideal bir hukuk sistemi hakların korunması 
temeline sahip olmalıdır. Ancak hak, eğer hukuk 
sisteminin tanıdığı yetki ise bu takdirde temelde 
hukuk yer alacak, haklar ise hukukun bir ürünü, 
çıktısı olacaktır. 

Yukarıda ortaya koyduğumuz çelişkiyi konu-
muz açısından ele alacak olursak, bir şehrin hukuk 
sistemi, şehrin ve şehirlinin yetkilerini belirleyecek, 
bu yetkiler de şehrin ve şehirlinin hakkı olacak-
tır. İyi de bu hukuk hangi ilke ve değerler üzerine 
tesis edilecektir? Elbette çevrenin korunması, in-
sanca yaşama imkanlarının bulunması, insanların 
bu imkanlara erişim eşitliği olması gibi kimi ilke ve 
değerler ortaya konulabilir. Bu ilke ve değerlerin 
yaptırım gücü sağlayan hukuk sistemini oluştura-

1  GÖZLER, Kemal, “Hukuk Kelimesi Kaç Yaşında”, https://www.
anayasa.gen.tr/hukuk-kac-yasinda.htm

2 http://www.sozluk.adalet.gov.tr/Harf/H

bilmesi için toplum tarafından en azından önemli 
oranda üzerinde mutabakat sağlanması gereken 
ilke ve değerler olması gerekmektedir. O zaman-
da şöyle bir tablo karşımıza çıkacaktır: Birinci aşa-
mada toplumun üzerinde önemli oranda muta-
bakat sağladığı ilkeler ve değerler belirlenir.

İkinci aşamada bu ilke ve değerlere dayalı 
olarak insanların şehirle, insanların birbiri ile 
ve insanların şehrin yönetimi ile ilgili yetki ve 
sorumluluklarını içeren yasal düzenlemeler 
yapılır. Üçüncü aşamada (aslında bu aşama 
ikinci aşamanın doğal olarak bünyesinde ortaya 
çıkmaktadır) yasal düzenlemeler tarafından 
oluşturulan yetkiler, taraflar için bir hak olur. Bu sü-
reç bazılarımıza mantıklı gelebilir fakat o zaman 
şu soruları kaçınılmaz olarak sormamız gerekmek-
tedir:

Toplumun ortak ilke ve değerleri, o toplumu 
oluşturan hangi bireyler esas alınarak belirlene-
cektir? Öyle ya; örneğin eski Yunan Site devletle-
rinde vatandaşlık tanımı vardı ve köleler nüfusun 
büyük çoğunluğunu oluşturduğu halde vatandaş 
olarak kabul edilmiyordu. Dolayısıyla toplumun 
üzerinde mutabakat sağladığı ilke ve değerler, 
köleler dışındaki kişiler esas alınarak belirleniyordu.

Hak, hukuken talep etme yetkisinin kaynağıdır. 
Eğer hakkı doğuran hukuk ise yani devlet tarafın-
dan müeyyidelendirilen bağlayıcı kurallar ise bu 
durumda yasalarda yer almayan bir hak söz ko-
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nusu olamayacaktır. Eski Yunan Site devletleri ör-
neğinden devam edecek olursak, şehirde yaşayan 
kölelerin herhangi bir hak talepleri olamayacaktır. 

Haklar sadece hukuk sistemi tarafından şahısla-
ra tanınmış yetkiler ise, her tanımlama ister istemez 
belirli sınırlar çerçevesinde olacaktır. Dolayısıyla ya-
sal mevzuatta düzenlenmemiş alanlar için herhan-
gi bir hak iddiası söz konusu olamayacaktır. Oysa 
hayat çok kompleks bir yapıya sahip olduğu gibi 
aynı zamanda sürekli değişimler yaşanmaktadır. 
Bu durumda yasa koyucu tarafından öngörülme-
miş ve bu sebeple düzenleme konusu yapılmamış 
alanlarda ortaya çıkacak hak sorunları nasıl çö-
züme kavuşturulacaktır? Elbette hukuki içtihatlar-
la belirli oranda çözümler söz konusu olabilir ama 
unutulmamalı ki hak sadece “talep etme yetkisi” 
değil aynı zamanda “korunma zorunluluğu” da ge-
rektiren bir durumdur. Yani kamu otoritesi hakkı ihlal 
edilenin bir talebi olmasa bile hak ihlallerini önleme-
lidir. Ancak hukuk sistemi içerisinde öngörülemeyen 
durumlarda, hak ihlaline maruz kalan tarafın talebi 
olmaması durumunda kamu otoritesi hak ihlallerine 
nasıl engel olacaktır? 

Hak ile hukuk arasındaki bu ilişki elbette sa-
dece Şehir Hukuku açısından değil, doğrudan 
hukuk sistemi ile haklar arasındaki ilişki açısından 
çözülmesi gereken konudur. Bu konu ne yazık ki 
halen çözüme kavuşturulamamıştır. Bununla bir-
likte günümüzde genel olarak hukukta Temel İn-
san Hakları yaklaşımı benimsenmiştir. Temel insan 
hakları, hukukun tanıdığı haklar değil, hukuk tara-
fından tanınması ve korunması zaruri olan haklar-
dır. Temel insan haklarının kaynağı bizzat insanın 
kendisidir ve onur sahibi varlık olarak her insan te-
mel haklara sahiptir. Bu haklar hukuk sistemi ta-
rafından insana tanınmış yetkiler olmayıp, bilakis 
hukuk sisteminin üzerine inşa edilmesi gereken te-
mel kabul edilir. Hakların hukuk sisteminden doğ-
duğunu savunanlar insan onuruna ve bu ondan 
kaynaklanan yetkilere hak yerine “değer” demeyi 
tercih etmektedir. 

Aslında her iki görüş temelde, insan onurunun 
bağlayıcılığını kabul etmekte ancak hukuk alanın-
daki hak kavramına yönelik tanım farklılıklarından 
dolayı hak veya değer kavramını kullanmaktadır-
lar. Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi mahlasıy-
la yazdığı bir şiirde, “cümlenin maksudu bir ama 
rivayet muhtelif” der. Burada da benzer durum 

söz konusudur. İki tarafa göre de onur, hukukun 
düzenlenmesinde yol gösterici ve aynı zamanda 
hukuki sistemin olması gereken yapıda olması için 
şart olandır. Birinciler bunu temel sübjektif hak 
olarak tanımlayıp hukuk düzeninin/normların bu 
temel hakka uygun olması gerektiğini söylerken, 
ikinciler ise buna hak yerine değer demekte ve hu-
kuk düzeninin/normların bu değere uygun olması 
gerektiğini söylemektedirler. 

Genel anlamda hukuk sistemi insan onuru-
na ve bu onurdan kaynaklı temel haklara uygun 
olmak zorunda olduğuna göre, aynı yaklaşım-
la, şehir hukuku dediğimizde, bu hukukun üzerine 
bina edilmesi gereken temel haklar veya değer-
ler söz konusu değil midir? Bir başka ifade ile şehir 
hukukundan bahsettiğimizde, şehir halkının ortak 
ilke ve değerlerinden daha üst seviyede ilke ve 
değerler söz konusu mudur? Eski Yunan Site dev-
letleri örneğine devam edecek olursak, şehirlilerin 
kölelikle ilgili, bu sistemi meşru gören yaklaşımına 
engel olacak daha üst ilke ve değerler yok mudur? 
Bu örneği günümüze indirgemenin yanlış olacağı-
nı savunanlar çıkabilir ama o zaman daha yakın 
bir örnek verelim: 1950 öncesi zamanın valisi tara-
fından köylü kıyafetleri ile bazı cadde ve meydan-
lara girilmesi yasaktı; gerekçe de malum, Türkiye’yi 
kötü gösteriyorlar. Daha yakından da örnek ve-
rebiliriz: 1990’lı yılların sonlarına doğru, “28 Şubat 
Süreci” olarak tarihe geçen o baskıcı dönemde, 
başörtülülerin kamusal alanda bulunması ile ilgili 
yasaklar gündeme geldi. Bu yasakların hukuki sis-
temde tanımlanması, bu yasakları meşru kılabilir 
mi? Bir insan sırf kıyafeti çok hırpani diye bir cadde 
de yürüyemez mi? Ya da inancından dolayı başını 
kapayan biri kamusal alanları kullanamaz mı? Bu 
tarz düzenlemeler şehir halkının çoğunluğu tara-
fından istense bile hayata geçirilebilir mi? 

Bugün bu soruları çok saçma bulabiliriz ancak 
bir zamanlar bu yasakların hararetli savunula-
rı vardı ve ne yazık ki kamusal düzenlemelerle bu 
yasakların bazıları hayata geçirildi. Öyle ise hak 
söz konusu olduğunda, kanun koyucuyu sınırla-
yacak temel ilkeler, değerler, haklar olmalıdır. Ge-
nel hukuk için insan hakları bu işlevi görüyor ama 
şehir için ne tür temel haklar, değerler söz konusu 
olmalıdır? Bu sorunun cevabını vermeden önce, 
şehir hakkı/şehirli hakkının nereden kaynaklandığı 
sorusuna cevap verilmelidir. 
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Şehir hakkının kaynağı ile ilgili literatürde 
fazlaca çalışma gözlenmemektedir. Genel eğilim, 
şehir hakkının insan hakları alanında üçüncü 
kuşak haklar olduğu yönündedir ki, burada, hak-
kın kaynağı olarak insan öne çıkmaktadır. Ancak 
hakkın kaynağı insan olmakla birlikte bu hakların 
şehir düzeyine inildiğinde çerçevesinin daha geniş 
olarak ortaya konulması gerekmektedir. 

Çünkü insan hakları genel özelliği sebebi ile ev-
rensel haklar kategorisindedir; bu sebeple insan 
haklarının yanı sıra devletler düzeyine inildiğinde 
“Vatandaşlık Hakkı/Yurttaşlık Hakkı” kavramları 
ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni de son derece 
anlaşılırdır. Çünkü hak söz konusu ise bu hakkın ta-
lep yetkisi ve bu hakkın korunması sorumluluğunun 
da olması kaçınılmazdır. Bu durumda talep merci 
ve koruma zorunluluğu olan merciinin netleştiril-
mesi gerekir ki, bu da devletler açısından devletin 
bizatihi kendisidir. 

Vatandaşlık, gerçek kişiler ile devlet arasındaki 
hukuki bağı ifade eder ve bu sebeple vatandaş, 
vatandaşlık bağı ile devlete bağlı olan kişi demektir. 
Anayasamızın 66. maddesine göre, “Türk Devleti-
ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” 
yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vatandaş-
lık devletle vatandaş arasında hak ve yükümlülük-
lerin kaynağını oluşturmaktadır. 

Bir devletin vatandaşı olmak, o devletin başta 
anayasası olmak üzere yasalarla belirlenmiş hak 
ve yükümlülüklere muhatap olmayı sağlar. Vatan-
daş, bu hukuk çerçevesinde yasalara uymak gibi 
yükümlülükleri üstlenirken devlet de vatandaşının 
haklarını korumayı üstlenmektedir. 

Anayasanın giriş bölümünde belirtildiği gibi, 
her Türk vatandaşının bu Anayasadaki te-
mel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sos-
yal adalet gereklerince yararlanarak milli 
kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde 
onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve 
manevi varlığını bu yönde geliştirme hak 
ve yetkisine doğuştan sahiptir. 

Anayasamızda, insan haklarına paralel biçim-
de temel haklar belirlenmiş olup bu haklardan 
bazıları şunlardır: 

- Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koru-
ma ve geliştirme hakkına sahiptir.

- Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. 

– Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. 

- Kimsenin konutuna dokunulamaz. 

- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haber-
leşmenin gizliliği esastır

- Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

-Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine 
sahiptir.

- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Bu temel haklar bireyin doğuştan sahip olduğu, 
dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarıdır. Bu haklar, 
bireyi topluma ve devlete karşı koruyan haklardır. 
Bunlardan farklı olarak bireyin toplumdan ve dev-
letten bazı şeyler ve belli tutumlar istemesini müm-
kün kılan haklar vardır. Bu yüzden bunlara “isteme 
hakları” denir ve bu haklar anayasamızda “Sosyal 
ve Ekonomik Haklar” olarak sayılmıştır. Ailenin Ko-
runması, Eğitim Hakkı gibi haklar bu sınıfa girmek-
tedir. Bu sınıfta, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe 
uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sos-
yal yardımlardan yararlanmaları için gerekli ted-
birleri alır” gibi, vatandaşa talep hakkı devlete de 
yerine getirme ödevi veren haklar vardır. 

 Birde bireyin siyasal yaşama katılımını 
sağlamaya yönelik haklar vardır. Bunlara “siyasal 
haklar” denir. Örneğin, 67.maddeye göre, “Vatan-
daşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak 
seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi 
parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoyla-
masına katılma hakkına sahiptir.”

Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi, te-
mel insan hakları, devletler düzeyinde vatandaşlık 
haklarının temelini oluştururken bu haklara ilave 
olarak, insan olmanın yanı sıra vatandaş olmak-
tan kaynaklanan haklar da bulunmaktadır. Şehir 
düzeyine indiğimizde ise, bu iki hak kategorisine 
yani temel insan hakları ve vatandaşlık hakları-
na ilave olarak, o şehirde yaşamaktan yani şehrin 
sakini olmaktan kaynaklanan hakların da bulun-
ması gerekmektedir. Ancak bir hususu açıklama-
mız gerekmektedir. Şöyle ki; yukarıda insan hak-
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ları ve vatandaşlık hakları olarak iki kategoride ele 
aldığımız haklar aslında insan hakları alanındaki 
birinci ve ikinci kuşak haklardır. Dolayısıyla vatan-
daşlık hakları da aslında insan hakları kapsamına 
girmektedir. Ne var ki birincisi temel haklar iken 
ikincisi, daha insanca bir hayat için gerekli olan 
haklardır. Şehir Hakkı da aslında üçüncü kuşak 
insan hakları olarak görülmelidir ve zaten litera-
türde de bu değerlendirmeler mevcuttur. Örneğin 
Karasu’ya göre Şehir Hakları, “Bireyin sahip olduğu 
insan haklarını kentsel mekânda yeterince ve öz-
gürce kullanabilmesidir.”3 Önder bu konuda daha 
geniş bir bakış açısı sunarak şunları ifade etmek-
tedir: “Şehirli (kentli) hakları, insan haklarının şehir-
şehirli boyutunda karşımıza çıkanlarıdır. Şehirde 
bulunmanın verdiği, aslında bireysel olarak da var 
olan hakların şehir yönüyle birlikte kullanılmasını 
sağlayan haklardır. Dayanışma hakları içinde yer 
alan haklar olarak da görülebilir. Dolayısıyla şehirli 
hakları, insan haklarının özel bir türü olmaktadır.”4

Şehir Hakları insan haklarının bir türü olduğuna 
göre, bu hakkın temelinde tartışmasız olarak te-
mel insan hakları yer almak zorundadır. Buna ilave 
olarak anayasa tarafından belirlenmiş olan sos-
yal-siyasal ve ekonomik haklar da şehir haklarının 
vazgeçilmezleri arasında yer almalıdır. Ancak bu-
raya kadar olan kısım aynı zamanda vatandaşlık 
hakkı olduğuna göre, şehir hakkı dediğimizde, bu 
hakları kapsamakla beraber, yeni hakları da ge-
rekli kılacaktır. Aksi takdirde şehir hakları demenin 
bir anlamı kalmayacaktır.

Şehir Hakları konusunda farklı tarihlerde, farklı 
coğrafyalarda çeşitli çalışmalar yapılmışsa da en 
popüler olanı Avrupa Kentsel Şartı’dır. Bu metinin 
giriş bölümünde Avrupa Kentsel Şartı bir mani-
festo gibi özetlenmiş ve Avrupa Kentli Hakları Bil-
dirgesi olarak adlandırılmıştır. Bu Bildirgeye göre 
kent sakinleri şu haklara sahiptir: 

1. GÜVENLIK: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve 
yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli 
bir kent;

2. KIRLETILMEMIŞ, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE: Hava, gü-
rültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve do-

3  Mithat Arman KARASU, “Kentli Haklarının Gelişimi Ve Hukuki 
Boyutları”, TBB Dergisi, Sayı 78, 2008, s: 38
4  ÖNDER, Fahrettin M., Prof. Dr., “Şehir Ve Hukuk İlişkisinde Şehrin 
Hukuku İle Hukukun Şehrine Genel Bir Bakış”, Şehir ve Siyaset Dergisi, 
sayı: 1, yıl: 2021, s: 88

ğal kaynakları korunan bir çevre;

3. İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratı-
larak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansı-
nın ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması;

4. KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlığının ga-
ranti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut 
stokunun sağlanması;

5. DOLAŞIM: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve 
bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, bir-
birinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü 
kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması;

6. SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunmasına 
yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması;

7. SPOR VE DINLENCE: Yaş, yetenek ve gelir duru-
mu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş va-
kitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlan-
ması;

8. KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA: Geçmişten gü-
nümüze, farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran 
toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlan-
ması;

10. KALİTELİ BIR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE: Tarihi 
yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve 
nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyum-
lu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması;

11. İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat 
işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbi-
riyle ilintili olmasının sağlanması;

12. KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve 
kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu 
kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arın-
dırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin 
sağlanması;

13. EKONOMİK KALKINMA: kararlı ve aydın yapı-
daki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya do-
laylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda 
sorumluluk sahibi olması;

14. SURDÜRÜLEBILIR KALKINMA: Yerel yönetimler-
ce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilke-
leri arasında uzlaşmanın sağlanması;

15. MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kali-
teli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel 
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sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması;

16. DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel 
doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, 
akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede 
yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve ida-
resi;

17. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal, kültürel, ah-
laki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik 
kentsel koşulların oluşturulması;

18. BELEDIYELERARASI IŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadık-
ları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası iliş-
lerine doğrudan katılma konusunda özgür olma-
ları ve özendirilmeleri;

19. FINANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu dekla-
rasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, 
gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel 
yönetimlerin yetkili kılınması;

20. EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bü-
tün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, 
ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel 
veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak 
sunulmasını sağlamakta yükümlü olması.

Avrupa Kentsel Şartı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
şehir için gerekli ve önemli olan ilkeleri içermekte-
dir. Bu anlamda şehirlerin gelişimi ve kent haya-
tının daha insanca boyutlarda sürdürülebilmesi 
için rehber misyonu yüklenmektedir. Konuya “Şe-
hir Hukuku” perspektifi ile bakıldığında bu metnin 
önemi ortaya çıkmaktadır. 

Şehir Hukuku, şehirlilerin birbirleri ile ve devletle 
olan ilişkilerini düzenler ki tam da bu notada 
aslında farklı kanunlar da devreye girmektedir. 
Örneğin Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Çevre 
Hukuku da şehir hukukunun ayrılmaz bir parçası 
olacaktır. 

Kişiler arası ilişkilerin hukuku olan medeni hukuk, 
kelime anlamında şehir anlamına gelen “medi-
ne” kelimesinden türetilmiştir. Dolayısıyla medeni 
hukukun kişiler, aile, borçlar, eşya ve miras huku-
ku ilişkileri, şehir hukuku içinde gerçekleşmekte ve 
adeta şehir bu ilişkiler yumağının oluştuğu yer ol-
makta ve varlık kazanmaktadır. Öyleyse burada 
şehir sadece fiziki bir mekânı içermemekte, şehir-
lileşme veya kentlileşme olarak ifade edilen sos-
yal, kültürel, sosyolojik, siyasi, ekonomik, dini tüm 

faktörleriyle bütünleşmiş adeta ruhu bulunan bir 
varlık niteliği kazanmaktadır.5

Önder’in makalesinde özetle belirttiği gibi, 
şehir hukuku, Medeni Hukukun yanı sıra kişilerin 
birbirleri ile edinimlerini düzenleyen Borçlar 
Kanunu, mekânsal planlamadan bu planların 
uygulamaya geçişine kadar geniş alanın kapsayan 
İmar Hukuku, çevrenin kullanımını ve korunmasını 
içeren Çevre Mevzuatının yanı sıra tarihi kültürel 
varlıkların korunması, sağlıklı yaşam ve benzeri 
alanlardaki mevzuatları da içermektedir. İşte 
tam da bu noktada Şehir Hukuku veya Avrupa 
Kentsel Şartı’nda olduğu gibi şehirlilerin haklarını 
düzenleyen metinler aslında bu geniş yelpazedeki 
mevzuatın hazırlanmasına rehberlik edecek olan 
dokümanlar olmalıdır değerlendirmesi yapılabilir.  

Şehir Hukuku ya da Şehirli Hakları ile ilgili 
düzenlemelerin tamamının merkezinde insan 
yer almaktadır. Bu yaklaşım elbette yanlışlana-
maz ancak yetersizdir. Hukuk, genel olarak toplu 
halde yaşayan insanların hayatlarını düzene so-
kulması için oluşturulmuş, insanın insanla, insanın 
toplumla ve insanın devletle/kamu otoritesi ile 
ilişkilerini düzenlemektedir. İnsanların ihtiyacından 
doğmuş olan hukuk sisteminin merkezinde insa-
nın yer alması doğal ve doğru olmakla beraber 
ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Çünkü insan çok 
farklı bir varlıktır ve her ne kadar varlıklar alemin-
de akıl ve irade sahibi varlık olarak müstesna bir 
yeri varsa ve bu özellikleri sebebi ile onur sahibi ise 
de nihayetinde o, varlıklar aleminin bir üyesi ola-
rak, bu alemdeki diğer varlıklarla da karşılıklı hak 
ve yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüğü sebe-
bi ile hukuk felsefesi kendisini geliştirmeli, sadece 
insan-toplum-otorite arasındaki ilişkileri düzen-
lemekten daha geniş bir çerçeveye ulaşmalı ve 
insanın diğer varlıklarla birlikte yaşadığı alemle 
ilişkisini de kapsamalıdır. 

Hemen bu noktada bir itiraz gündeme gele-
bilir; sürdürülebilir -çevre politikaları çerçevesinde 
insanın doğa ile ilişkilerini düzenleyen mevzuatlar 
da var denebilir. Bu itiraz kısmen haklıdır çünkü 
gerçekten de başta çevre hukuku olmak üzere bu 
alanda her geçen gün mevzuatlar gelişmektedir. 
Ancak bu mevzuatlar insan-çevre ilişkileri temelli 
yani iki tarafın hakları temeli üzerine değil, insa-

5  ÖNDER, Fahrettin M., Prof. Dr., a.g.m., s: 84
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nın çevreden daha uzun süre, gelecek kuşakların 
da haklarını koruyacak şekilde faydalanabilme-
sini sağlamak amacı üzerine bina edilmektedir. 
Yani aslında tek taraflı bir düzenleme ve bakış açı-
sı mevcuttur. Oysa olması gereken insan ile evren 
arasındaki ilişkinin, iki tarafın hakları temelinde ele 
alınmasıdır. 

İnsanın diğer varlıklarla birlikte yaşadığı 
alemle ilişkisini kapsayacak olan bir hukuk sistemi 
aslında İslam medeniyetinde “Fıkıh” olarak 
tanımlanmaktadır. Her ne kadar günümüzde fıkıh 
kavramı İslam Hukuku olarak algılanıyorsa da, as-
lında fıkıh, klasik hukuk anlayışının ötesinde, güzel 
ahlakı, insanın içinde bulunduğu alemle ilişkisini de 
düzenleyen bir disiplindir. Bu disiplin elbette insanı 
öncelemektedir; çünkü nihayetinde o da insanın 
bu dünyada barış ve huzurun hâkim olduğu bir 
medeniyete kavuşması, böyle bir medeniyet oluş-
turabilmesi için gerekli ilke ve esasları içermekte-
dir. Bu içeriği sebebi ile güzel ahlak ve ibadet gibi 
hususlar fıkhın içeriğine dahil edilirken aynı za-
manda insanın kendisine emanet edilen, hizmeti-
ne sunulan alemle olan ilişkilerini de düzenlemek-
tedir. Bu düzenlemede insan sadece özne değil 
çoğu zaman nesne konumuna da gelmektedir. 

İslam fıkhına göre tabiat insanın değil Allah’ın 
mülküdür.6 İnsan, bu mülk üzerinde, Allah’ın kendi-
sine verdiği yetki ile yaşamakta ve bu mülkten is-
tifade etmektedir. Ancak mülkün sahibi olmadığı 
gibi, bu mülk üzerinde sorumsuzca tasarruf yetkisi-
ne sahip değildir. Allah, göklerde ve yerde ne varsa 
hepsini insanların hizmetine verdiğini belirtmektedir 
ancak doğrudan ve sadece insanların hizmetine 
verilmesi anlamında değildir. Allah, kâinatta bir dü-
zen kurmuştur. Bu düzen içerisinde varlıkların birbi-
ri ile ilgili doğrudan ya da dolaylı istifadeleri vardır. 
Örneğin bitkiler fotosentez ile havayı temizler ve 
temiz hava da insanın faydasınadır. Bitkinin havayı 
temizlemesi doğrudan değil, dolaylı olarak insana 
hizmet etmesidir. Allah’ın kâinatta koyduğu bu dü-
zenin bozulması da sonuç itibarı ile insanı olumsuz 
etkiler. İnsan, Allah’ın koyduğu bu nizamı korumakla 
görevlidir. Yani imar edecek, hükümleri uygulaya-
cak, yaratılanların hukukunu koruyacak ve bu sınır-
ları aşmadan, talana girişmeden insanlığın selame-
ti, gelişimi için çalışacaktır. 

6  KESKİN, İbrahim, “İslamın Kulluk Bilinci Ve Ekolojik Krize Yönelik 
Sosyolojik Bir Yaklaşım”, “Çevre ve Ahlak Sempozyum Bildirileri Met-
ni”, Gaziantep, 2014, s: 195

İslam inancı, doğayı boyunduruğu 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 
kaynaktır. O kaynağın hukukunu korumak yine 
insanın yeryüzü halifesi olarak asli görevlerindendir. 
Onların hukukunu korumak da onların yaratılış 
özelliklerine uygun hareket etmeyi gerektirir. Do-
layısıyla insan burada tek başına özne değildir; 
karşılıklı haklar ve sorumluluklar temelinde bir ilişki 
ağı içerisindedir

Ortada bir hizmet eden (varlıklar alemi) ve 
bir de hizmet edilen (insan) vardır. Ancak hizmet 
edeni, hizmet edilene bağlayan, hizmet edilenin 
kendi gücü değil, her ikisini de yaratandır. Yara-
tanın koyduğu sınırlar çerçevesinde hizmet alan, 
hizmet verenden yararlanacaktır. Bu sınırlar da 
yaratılanların yaratılıştan sahip oldukları özellikler 
ve varlıklarını devam ettirirken tabi oldukları dü-
zenlerdir. Bu sebepledir ki, İslam anlayışında çev-
renin katledilmesi söz konusu olamaz. Keyif için 
hayvanların öldürülmesi, tabiatın tahrip edilmesi, 
doğal dengelerin değiştirilmesi değil, insanlığın 
meşru ihtiyaçları çerçevesinde doğadan yarar-
lanmak gerekmektedir. Dolayısıyla İslam inancı, 
Allah’ın varlıklara koyduğu dengenin korunmasını 
gerektirir. Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: “Göğü 
Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın. Ölçüyü adaletle tutun ve ek-
sik tartmayın.”  Görüldüğü gibi göklerin belirli bir 
denge ile yaratıldığı açıklanmakta ve bu dengeyi 
bozmamaları insanlardan istenmektedir.

Yukarıdaki kısa açıklama bile İslam Fıkhının, 
tarafların hakları temelinde inşa edildiğini gös-
termektedir ve insan tek hak sahibi olan taraf 
değildir. İnsanın insanla, insanın toplumla, insanın 
kamu otoritesi ile olan ilişkileri tarafların hakları 
temelinde oluşturulurken aynı zamanda insanın 
içinde bulunduğu alemle ilişkisi de yine iki tarafın 
hakları temelinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
oluşturulan hukuk sisteminden doğan haklar değil, 
haklardan doğan hukuk sistemi vardır ve buna da 
fıkıh adı verilmiştir. 
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Şehir Hukukunun Gelişimi: 
Zaruriyattan Tahsiniyata

İslam Fıkhı, hakları üç kategoride ele almakta 
olup, önem sırasıyla “Zaruri olan (Zaruriyat)”, “Haci 
olan (Haciyat)” ve “Tahsini olan (Tahsiniyat)” hak-
lar7 bulunmaktadır. Zaruriyatta insanların hayat-
ları teminat altına alınır, cemiyet istikrarlı ve mü-
reffeh bir şekilde yaşar. Bu haklar bulunmazsa, 
hayat düzeni kökünden sarsılır, insanlar arasında 
huzursuzluk, kargaşa baş gösterir., insanların iş-
lerinde düzensizlik, dengesizlik hâkim olur. Bu se-
beple de bu haklar, Allah katında asli haklardır. 
Cemiyetin düzen ve intizamını sağlayan bu hak-
lara riayet edilmesi zaruridir.8 Haci haklar; onsuz 
olmakla birlikte bir genişlik ve kolaylık sağladığı 
için ihtiyaç duyulan, bulunmadığı zaman genelde 
sıkıntı ve güçlüklere sebep olan şeylerdir. Bunlara 
riayet edilmediği takdirde, mükellefler çoğunlukla 
sıkıntı ve meşakkatlere maruz kalırlar. Ancak bu sı-
kıntı ve güçlükler, zaruriyyatın bulunmaması duru-
munda doğan ve genel haklarda beklenti halin-
de bulunan yaygın fesad derecesine ulaşmazlar.9 
Fıkıh Usulünde tahsiniyyat olarak isimlendirilen 
haklar, zaruri ve haci ihtiyaç olmayan ama bu 
mertebeleri olgunlaştıran ve güzel ahlaka sevk 
eden haklardır.

Zaruri haklar denildiğinde can, mal, akıl, ırz, din 
emniyeti gibi temel insan hakları söz konusu iken, 
Haci haklar ise adalet, sağlık gibi bulunmaması 
durumunda çok ciddi sıkıntıların olacağı haklar-
dır. Tahsini haklar ise kişilerin ve toplumun en güzel 
ahlaka ulaşabilmesi, iyiliğin hakimiyetinin pekişti-
rilmesi için de güzelleştirici ihtiyaçları karşılayan 
haklardır ve mimarlık, edebiyat gibi uğraşılar da 
bu haklar kapsamına girmektedir.

Fıkıh zaruri hakların her halükârda sağlanma-
sını, haci hakların da çok ciddi bir sorun bulun-
madıkça (savaş hali gibi) sınırlandırılmamasını 
şart koşarken insanların gerek kişisel gelişimleri ve 
gerekse içinde yaşadıkları mekânın gelişimi için 
gereken hakların da imkanlar çerçevesinde sağ-
lanmasını şart koşmaktadır. Mevcut kaynaklar 

7  Fıkıh literatüründe “maslahat” olarak kullanılan kavram, anlaşıl-
masını kolaylaştırmak ve nihayetinde hak doğurucu özelliğinden 
dolayı “hak”” olarak adlandırılmıştır. 
8  ATTAR, Fahrettin, “Fıkıh Usulü”, Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Vakfı Yayınları, 9. Baskı, İstanbul 201, s: 295
9  ŞATİBİ,  s: 10

öncelikle ilk iki hakkın sağlanması için kullanılmalı 
ve yine kaynaklar elverdiği oranda üçüncü hakla-
rın da kullanımı sağlanmalıdır.

Şehirleşme, insanın köy hayatından daha 
geniş mekanlarda, daha yoğun nüfuslu, ticari, 
siyasi, kültürel hayatın daha da geliştiği mekân-
lara geçişi demektir. Bu sebeple köy hayatı için 
zorunlu olmayan bazı haklar şehir hayatında 
zorunlu hale gelebilmektedir. Örneğin, bir köy 
için, köy sakinlerinin farklı kültürel faaliyetleri 
ifa edebilecekleri tesislerin yapılması zaruri 
değildir ama şehir hayatı için bunlar bir lüks 
değil ihtiyaçtır ve imkanlar elverdikçe de 
karşılanmalıdır. Bir köy yerleşkesinde trafik 
ışıklarına ihtiyaç olmayabilir ama şehir için bu 
ihtiyaçtan da öte zorunluluktur.

Yukarıdaki açıklamalar şunu göstermektedir ki, 
şehir hukuku, şehirleşme ile paralel olarak haci hak-
ların zaruri, tahsini hakların da aşama aşama haci 
haklara dönüşmesi ve bu dönüşümle ilgili olarak ilke 
ve kuralların belirlenmesi demektir. Zaruri haklar 
zaten her halükârda, köyde de şehirde de var olan 
haklardır. Ancak burada önemli olan hangi haci 
hakların şehirliler için zaruri hakka, hangi tahsini 
hakların da haci hakka dönüştüğünü doğru tespit 
edebilmektedir. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi 
haklar talep yetkisi doğurur ve kamu otoritesi de bu 
hakları sağlamak zorundadır. Oysa kaynaklar sınır-
sız olmadığından tüm taleplerin karşılanması diye 
bir durum söz konusu olamaz. 

Bir şehir düşünelim; bu şehrin önemli bir bölü-
münde su ve kanalizasyon altyapısında ciddi ek-
siklikler bulunmakta olsun. Bu şehrin altyapı yö-
nünden gelişmiş olan kısmında oturanlar, tahsini 
haklar içerisinde yer alan güzel park ve bahçe ya-
pımını talep ediyor ve altyapısı tamamlanmış bir 
şehirde bu tür rekreasyon alanlarından yararlan-
malarının hakları olduğunu ifade ederken kamu 
otoritesi bu hakları haci hak olarak kabul edecek 
midir? Bu durumda zaten bir kesim en temel alt-
yapıya sahip değilken bir diğer kesim daha lüks 
mekanlarda mı yaşayacaktır? Altyapının tamam-
landığı yerlerde park-bahçe elbette çok gereklidir 
ve haci hak olarak görülebilir ama ya adalet? 

Hukukun asli amacı adaletin tesis edilmesidir. 
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Ancak bu söz sadece bir temenniden ibarettir. 
Çünkü uygulamada adalet, mahkemelerin mev-
cut hukuki normlara uygun karar vermesi olarak 
algılanmaktadır. Oysa adalet sonuç değil neden 
olmak zorundadır ve hukuk sistemi de ne kadar 
adalete uygun olarak düzenlenmiş ise o kadar adil 
bir hukuk düzeninden bahsedilebilir. 

Adalet, karşılıklı zıt yararlar arasında hakka 
uygun olan eşitlik, denge ve ölçü demektir.10 
Adalet, zulmün karşıtı bir kelime olarak çoğun-
lukla hak ile eşanlamlı olarak kullanılır ve bu se-
beple bir şeyi yerli yerine koymak adalet, bir 
şeyin yerli yerinde olmaması ise zulümdür.11 Ni-
zamü’l-Mülk, ünlü eseri Siyasetname’de melik 
inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de zulüm-
le ayakta kalamaz,12 der. Nizamü’l-Mülk’un bu 
ifadesi, siyasi otoriteye tavsiyelerde bulunduğu 
kitabında geçtiği için sadece siyasal egemenlik 
öne çıkarılmıştır. Oysa bu ifade genel anlamda 
da geçerlidir ve bu sebeple; “dünyada düzeni ve 
hayatı inkar ve küfürle devam edebilir ama ada-
let olmazsa düzenin de hayatın da sürdürülebilir 
olması mümkün değildir” diyebiliriz. Daha kısa bir 
ifade ile “zulümle dünya düzeni ve hayatı ayakta 
kalamaz” denilebilir. 

Adalet, bir şeyin olması gereken yerde olması, 
zulüm ise bunun zıddı olduğuna göre, adil bir hu-
kuk istemi, hakkın hak sahibinde olmasını temin 
edebilmelidir. Yukarıdaki örnekten hareket ede-
cek olursak, şehrin bir bölümünde altyapı yokken, 
diğer bölümünün rekreasyon alanları le donatıl-
masına izin veren bir düzende adaletten bahsedi-
lemez. En azından adalet kavramının “eşitlik” içe-
riğine aykırıdır. Bununla birlikte, şehrin bir kısmında 
altyapı yok diye, diğer kısmına mevcut gelişimini 
daha ileriye taşıyacak hiçbir yatırım yapılamaz 
da denilemez; bu da adalet kavramının “denge” 
içeriğine aykırıdır.  Olması gereken, kaynakların 
önemli bölümü altyapısı olmayan yerlere ayrılır-
ken, bir kısım kaynağın da şehrin diğer bölgesin-
deki gelişimlere ayrılmasıdır. Peki ama kaynağın ne 
kadarı, hangi hizmete ayrılırsa adalet sağlanmış 
olur? Burada da adalet kavramının ölçü” içeriği 
devreye girmektedir. 

10 CERRAHOĞLU, İsmail, “Kur’an’ı Kerim’in Öngördüğü Adalet Esas-
ları”, Diyanet Dergisi, sayı:2, c: 29, s: 17
11  BULAÇ, Ali, “Adalet Üzerine”, Köprü Dergisi, sayı: 92, yıl: 2005, s: 24
12  Nizamü’l-Mülk, Siyasetname, (Çev: Nureddin Bayburtlugil), 
Dergâh Yayınları, 7. Basım, Kasım 2009, İstanbul, s: 28

Eşitlik, denge ve ölçü kavramları elbette süb-
jektif kavramlardır. Bu sebeple de her zaman tar-
tışmaya, itirazlara açıktır. Zaten bu sebeple de 
pozitif hukuk savunucuları hukukla adalet arasın-
da bağ kurulamayacağını, hukukun nesnel veri-
lerle hareket etmesi gerektiğini savunurlar. Ancak 
bu savunmaya katılmak mümkün değildir çün-
kü hukuk sistemi için adalet kavramı rehber işlevi 
görmektedir/görmelidir. 

Adalet ve onun içeriği olan eşitlik, denge ve ölçü 
kavramları her ne kadar objektif/nesnel değilse de 
tam da bu aşamada “Vicdan” kavramı devreye gir-
mektedir. Ne kadar sorusunun cevabı kamu vicdanı 
tarafından tayin ve tespit edilecektir. 

Gerek İslam alimlerine ve gerekse birçok düşü-
nüre13 göre insanın vicdanı onun doğasında vardır, 
yani fıtridir. Vicdan, insanın en mümtaz yanı, en ince 
tarafıdır. İnsandaki bu incelik selim fıtratla ilgilidir. 
Denilebilir ki vicdan selim fıtratın şuur hâlindeki 
bir tezahürüdür. İçsel bir ahlaki şuur olarak vicdan 
her zaman hak, adalet ve hakkaniyetten yanadır. 
Bu bakımdan vicdan insanın belki de en güvenilir 
ahlak öğretmenidir. Çünkü o gerek bireysel gerek 
toplumsal tutum ve davranışları ahlaki açıdan 
hiçbir kayırmada bulunmadan ve hiçbir çifte 
standarda yaslanmadan değerlendirir. İnsan 
ahlaki değerleri ihlal ettiği zaman, içinde kendi 
“ben”ine hâkim olabilecek güçlü bir “ben”in bas-
kısına maruz kalır. İşte bu baskı mercii vicdandır.14 
İşte bu vicdandır ki, insanın, farklı arzularla veya 
gerek toplum/otorite baskısı ve gerekse farklı ide-
olojileriyle ahlaka, adalete aykırı bir karar verdiği 
ya da eylemde bulunduğunda rahatsız olan bir 
vicdanı vardır. Bu hasletini kaydeden bir insanın 
aynı zamanda insaniyet dediğimiz üstün değer-
lerini de kaybedeceği açıktır.

Vicdan her ne kadar insan doğasında varsa da 
insanın doğasında yine bencillik gibi özellikler de 
vardır ve bu sebeple bazen vicdan gerekli dene-
tim görevini yerine getiremeyebilir. İşte tam da bu 
noktada temel haklar, genel ilke ve kurallar dev-

13 Kant, Rousseau, Descartes gibi filozoflar vicdanın insnaın 
doğasında olduğunu savunmaktadır. Bkz: ARSLAN, Elif İçöz, “Dini 
Felsefi Psikolojik ve Sosyolojik Boyutuyla Vicdan ve Vicdanın Değer-
ler Eğitimindeki Yeri”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Anabilim Dalı, Değerler Eğitimi Bilim 
Dalı, Sakarya 2018, Y. Lisans Tezi, s: 13
14  ÖZTÜRK, Mustafa, “Vicdan, Vicdanlılık ve Vicdansızlık Üzerine”, 
Diyanet Aylık Dergi, sayı: 227, yıl: 2009: 4-7, s: 4
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reye girer ve toplumun çoğunluğunun tercihi bu 
haklara, ilkelere, kurallara aykırı ise, geçerli olarak 
görülemez. İnsanlığın tarihsel gelişimi ile edindiği 
erdemler ve inananlar için de ilahi temelli ilke ve 
kurallar, kamu vicdanının sınırlarını oluşturmakta-
dır. Bu sınırlamalar dışında ise karar verici olarak 
kamu vicdanını kabul etmekten başka sağlıklı yol 
bulunmamaktadır. Birilerinin topluma rağmen 
doğru-yanlış belirleme hakkı olmamalıdır. Kal-
dı kamu vicdanı bazı durumlarda yanlışa düşse 
bile kısa zamanda tekrar doğru düzleme ulaşır. 
Hani “demokrasi kötü bir sistem olmakla beraber 
insanlık tecrübesi ve bilgeliğinin ortaya koyabildiği 
en iyi sistem de şimdilik budur” denilir ya; kamu 
vicdanı kimi zafiyetler içerse de kendisinden başka 
tüm argümanlardan daha iyidir.

Değerlendirme

İnsanların bir şehirde birlikte yaşamalarının 
kaçınılmaz sonucu olarak şehir hayatının düzeninin 
sağlanması gerekmektedir ve bunun için de 
öncelikle şehir hukukuna ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ülkelerin ve şehirlerin sosyo-ekonomik gelişme-
lerine ve kültürlerine göre şehirlerle ilgili mevzu-
atlarda değişiklik olabilir ve normaldir. Ancak her 
halükârda bu hukuk temel insan haklarına (zaruri-
yat) uygun olmalı ve yine insanların ve toplumların 
barış, esenlik ve sağlığı için gerekli olan (haciyat) 
hakları da barındırmalıdır. 

Bu yazının amacı bir şehir hukuku oluşturmak 
değil; bu alanda zaten farklı ve etkili çalışmalar 
mevcuttur. Önemli olan şehir hukukun hangi te-
mellere oturtulması gerektiğidir. 

Önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımız 
gibi şehrin hukuku “haklar” temelinde inşa 
edilmelidir. Yasalardan hareketle hak oluşturma 
değil, haklardan hareketle yasalar oluşturulması 
gerekmektedir.

Hak sahibi olan sadece şehirli yani o şehirde 
yaşayan insan değildir. Şehirlinin yanı sıra şehrin 
sakinlerinden oluşan toplumun ve bizatihi şehir-
leşmenin mekandaki inşası olan şehrin de hakları 
bulunmaktadır.

Hukuk sistemi hakların korunmasını sağlamak 
zorunda olduğundan, şehir hukuku kapsamında 

yapılacak çalışmalar, ortaya konulacak normlar 
hem şehirde yaşayan insanın, hem şehir ahalisinin 
ve hem de şehrin haklarını korumalıdır. 

Hukuk, tarafların haklarını korurken en önemli 
olanı, tarafların haklarının çatışması durumunda 
mümkün olan en üst derecede adaletin tesis edil-
mesi, tarafların çatışan menfaat ve haklarını adil 
bir düzlemde çözebilmesidir. Ne toplum için ferdin 
ne fert için toplumun hakkı iptal edilemeyeceği 
gibi, ne toplum ve fert için şehrin ve ne de şehir 
için fert ve toplumun hakkı iptal edilmemelidir. 

Hakların çatışması durumunda izlenecek 
yöntemle ilgili olarak İslam Fıkhındaki yakla-
şım güzel bir örneklik teşkil etmektedir. İslam’ın 
insanlara verdiği temel haklar kısıtlanamaz, 
ihlal edilemez. Bununla birlikte, toplumun hakkı 
ile bireyin hakkının çatışması durumunda, 
toplumun hakkı önceliklidir. Ancak bu öncelik, 
hakların önem sırasına göredir. Yani bireye ait 
bir zaruri hak, topluma ait bir haci hak için ih-
lal edilemez. Topluma ait bir zaruri hak için bireyin 
zaruri hakkının ihlali de mümkün olan en az düzey-
de olmalıdır. Yani, bireyin hakkını en az kısıtlayarak 
toplumun zaruri hakkının korunması sağlanmalı-
dır. Yoksa nasılsa topluma ait hak deyip de birey 
hakkı fütursuzca kısıtlanamaz, kamu menfaati 
gerekçesiyle devlet otoritesi tarafından bile sınır-
landırılamaz, çünkü İslâm hukukuna göre kamu 
otoritesinin sınırlarını bu haklar çizer.15 

Genel kural bu olmakla birlikte, eğer toplumsal 
ve bireysel haklar arasındaki çatışma olursa ve bu 
çatışma, öncelik sıraları aynı olan haklar arasında 
ise, bu durumda topluma ait olan haklar önce-
liklidir. Örneğin, yaşam hakkı, bireyler için olduğu 
kadar toplumlar için de geçerlidir. 

Eğer bireyin hakkının korunmaya kalkılması 
durumunda toplumun yaşam hakkı ortadan kal-
kacak ise, bu durumda bireyin yaşam hakkı değil, 
toplumun yaşam hakkı tercih edilir. 

Buna mukabil, toplum için zaruri olmayan, ör-
neğin daha yüksek toplumsal yaşam seviyesinin 

15  ŞENTÜRK, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları”, 
İçinde: “Kur’an ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları”, Tartışmalı İlmî 
Toplantı, 21-22 Aralık 2013, Bildiriler Kitabı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 
2014, s: 31
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sağlanması hakkı için bireyin yaşam hakkı feda 
edilemez. İmam Gazali, bunu yüzlerce yıl önce fa-
razi bir örnekle açıklamaktadır. 

Gazali, düşmana ait bir kaleyi İslam ordularının 
kuşatması, ama düşmanların ellerindeki Müslü-
man esirleri kalkan gibi kullanmaları durumunda, 
kaleye İslam ordusu tarafından ok atışı yapılıp ya-
pılamayacağı sorusunu sorar ve bu durumda ok 
atılamayacağını belirtir. Çünkü ok atıldığı takdir-
de masum Müslümanların yaşam hakları ortadan 
kalkacaktır. Kalenin alınması, toplum için zaruri bir 
hak değildir. O kale alınmadı diye toplum yok ola-
cak değildir. 

Ama Gazali, aynı örneği bir başka açıdan ir-
deler. Bu sefer kaleyi savunanlar Müslüman, kaleyi 
muhasara edenler ise düşmanlardır. Bu kale stra-
tejik bir konumdadır ve bu kale düştüğü takdirde, 
ümmet düşman istilasına uğrayacaktır. Bu du-
rumda, kaleyi muhasara eden düşman güçleri, ön 
cepheye Müslüman esirleri kalkan gibi dizerlerse, 
kaledeki Müslümanlar düşman safına ateş edebi-
lir. Çünkü bu durumda toplumun yaşam hakkının 
korunması söz konusudur ve külli olan cüzi olana 

feda edilmez.16

Gazali’nin bu örneği çok önemlidir; Külli ola-
nın Cüz’i olana, toplumsal olanın bireysel olana 
üstünlüğü ancak aynı önem derecesindeki hak-
lar için geçerlidir. Ancak haklar çatışmasında 
kimi haklar kısıtlanacaksa, burada kesinlik aranır. 
Örneğin, toplumun hayat hakkının ortadan 
kalkması tehdidi kesinlik arz etmiyorsa, bireyin 
hayat hakkı feda edilemez. 

Son olarak şunu da belirtelim ki, şehir hukuku 
veya şehir hakları düzenlemesi nihayetinde insa-
noğlunun gayretleri ile gerçekleştirilecektir. İn-
sanoğlunun eksiksiz, mükemmel bir iş yapması 
düşünülemez. Elbette eksiklikler, yetersizlikler ola-
caktır, önemli olan zaman içerinde fark edilen bu 
eksiklikleri ve yanlışları düzeltmek olmalıdır. Bu tür 
eksiklikler düzeltilebilir ama şehir hukuku tarafla-
rın hakları üzerine bina edilmezse ortaya çıkacak 
eksik ve yanlışlar için ümitvar olmak mümkün ol-
mayacaktır. 

16  Örnek için bkz: Gazali, “İslam Hukukunda Deliller ve Yorumlar 
Metodolojisi-El-Mustasfa”, c.1, s: 335-336


