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ŞEHiR ve HUKUK

iREM KAAN*

1Bir zamanların her eve Pazar misafiri olan 
kovboy filmlerini hatırlıyorsunuzdur; şimdi de 
nadiren ekranlarda denk geliyoruz…

Hep rüzgarlı bir hava, kasabanın ortasın-
da tozlu yolda uçuşan çalı demeti, sonra iyiler 
ve kötüler, bardan fırlayan veya fırlatılan bir 
adam…

Kasabada hukuk adına görebileceğimiz tek 
aktör yalnız başına bir adam; şerif….

Gözümüzü kapatalım, nereden nereye gel-
miş insanoğlu…

Eli silahlılar ve kötüler yine şehirlerde ama en 
azından karşılarında sadece şerif yok artık…

Adliye, emniyet, jandarma…
Devletin diğer yardımcı kurumları..
Şehirlerde yaşamın hukuka uygun sürmesi 

için çaba harcıyorlar.
Hukuk olmadı mı olmaz çünkü; kaos doğar, 

anarşi çıkar, kentlerin ve ülkenin düzeni bozulur.
Bugün Avrupa’nın çoğu ülkesinde şehirlerin 

en güzel meydanlarında bulunuyor adalet ku-
rumları.

Neden?..
Çünkü kentli insanın hayatın içinde hukuku 

ve adaleti görmesi istenmiş.
Adaletin gücünü hissedebilmeleri için tüm 

insanların gözünün önünde olmasını düşün-
müşler, yoksa sakın yanlış anlaşılmasın bizdeki 
“adalet sarayları” değil kastetmek istediğimiz.

Adaletin manevi varlığı.

1  BASKi 1. Hukuk Müşaviri

Kent ile bütünleşmesi.
Zira kuşkusuz bina değil binanın içinde ve-

rilen kararlar ve nihayetinde oluşan hukuktur 
önemli olan.

Ama dikkat edin bizde son za-
manlarda yapılan adliye binala-
rı hep şehir merkezlerinin uzağında… 
Gözden uzak olan gönülden de uzak olur misa-
li eski adliyelerimiz ile kıyaslandığında aslında 
daha soğuk değiller mi?

Ve yeni adliye binalarını şehir merkezlerine 
yapamıyoruz çünkü şehirlerimizin merkezleri 
tıka basa dolu.

Çoğu şehirde meydan yok.
Çünkü yanlış bir yolda kalmışız yıllarca; 

kentlerin merkezlerini sıkıştırıp sıkıştırıp sonra sı-
kıştırdığımız binaları taşıyarak yer açmaya ça-
lışmışız…

Görünen halimiz bu.
Oysa şehir, yani kent yaşamı geliştirir hukuku.
Dinamik hayat kuralları değiştirir, yeniler, za-

mana uyumlu hale getirir.
Küçükten başlayın köy, kent, kasaba, şehir, 

büyükşehir…
İnsanların ihtiyaçları, zamanın getirdiği 

gerekler her daim hukuku da geliştirir.
Aksi de düşünülemez zaten.
Çünkü hukuk da aynı kentler gibi dinamiktir, 

zamandan zamana, coğrafyaya göre pek çok 
dış etkenle insanların ihtiyaçlarına göre değişir, 
gelişir, yenilenir.

Hem şehirler hem hukuk bu gelişime ayak 
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uydurmak zorundadır.
Biri diğerinin gerisinde kalırsa hukuk sistemi 

tıkanır.
Hukuk sistemi tıkandığında şehir kilitlenir.
Günümüzde en sık karşımıza çıkan imar pla-

nı uygulamalarından kaynaklanın veya kamu-
laştırma, kadastro davaları gibi çekişmeler hep 
bu minvalde değil midir?

Şehirler hukuka yol gösterir, hukuk da şehir 
ve insan yaşamında hak ve adaletin tecellisi 
için kendisine yeni elbiseler diker ve bunu 
uygulamaya sokar.

Biri eksikse diğeri de eksik kalır.
Şehir bir arada yaşama kültürünü şiar 

edinmiş bireylerin varlığı halinde gerçek 

manada şehir olur.

Çünkü böyle olduğu zaman her birey kendini 

o şehrin sahibi olarak ve karar alma süreçlerin-

de veya kent yaşamına dair herhangi bir ak-

saklık gördüğünde kendini müdahil olma zo-

runluluğunda hisseder.

Kent Konseyleri de buna örnek verilebilecek 

en somut örnekleri değil midir?

Ve kent yaşamına birey katkısı arttıkça hu-

kuk da daha somut doğrulara ulaşmaz mı?


