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KÜLTÜRÜMÜ KAYBETTiM, HÜKÜMSÜZDÜR!

MUSTAFA ŞEN

Bu yazıda, modern insanın kültürü şehir ve 
mimaride nasıl marazî bir inşa faaliyeti olarak 
tecessüm ettirdiğini ele almaya çalışacağız. 
Bunu modernitenin bir sorunu olarak ele al-
mak mümkündür ve bu bağlamda derin felsefî 
analizler de yapılabilir ama o derinlik bu yazının 
amacı değildir. Burada modern öncesi, mo-
dern ve modern sonrası zihin, bilinç, tahayyül, 
tasavvur ve idrak perdelerini tek tek açmak ve 
tartışmak elbette keyifli bir entelektüel çaba 
olurdu ama bunun şehir yöneticilerine çok faz-
la katkısı olmayabilir. Tercihimiz, şehri yönetici-
lerinin daha çok istifade edebilecekleri bir dil ve 
derinlik tutturabilmek yönünde olacaktır.

Söze, usul gereği tanımdan girelim. Çokça 
kültür tanımı var; yüzlerce… En beğendiğim ta-
nım, kültür ve değer ilişkisini ortaya koyanıdır: 
Kültür somutlaşmış değerler toplamıdır… Anlamlı 
ve düşündürücü! Değerler, insana ait en yüceler. 
Değer somutlaşıyor ve kültür oluyor. Kültürel olan 
insan dokunduğu alandır. İnsan, değerleriyle var 
olan bir varlık olarak, kendi varedimini kendi de-
ğerleri çerçevesinde yapmaktadır. Bu yönüyle, 
değerin somutlaşmış hali kültür olmaktadır.

Diğer tarafıyla kültür, doğal olmayan de-
mek. Misal; şurada taşlar sere serpe dururlar. Bu 
doğadır, doğal olandır. Oradan insan çabasıy-
la bir taşı alıp öbürünün üstüne koysak, o kül-
tür olur. Yine, nice milyon sene o su orada akar 
durur. Bu doğal olandır. Ama o suyun önüne bir 

bent çekersen, o kültür olur. Kültürel olan insan 
elinin yapmış olduğu şey oluyor bu tarafıyla. 

Bu durum bizi temel bir ayrıma götürüyor: Do-
ğal olan, kültürel olan... Doğal olanı seviyor ve her 
fırsatta doğaya kaçıyoruz; kaçıyoruz ama nere-
den kaçıyoruz? Kültürel olandan. Yani, doğanın 
dokunduğumuz, değiştirdiğimiz, hakkında bir ta-
sarrufta bulunduğumuz ve belki de tahrip ettiği-
miz tarafından yani kendi yaptığımızdan, bozdu-
ğumuza. 

Değerin kültüre dönüşmesinin derli toplu, başı 
sonu belli, görünür birinci basamağı köyler, son 
basamağı ise şehirlerdir. Şehir kültürün doruğu-
dur. Fakat, değerin kültüre dönüşümü her zaman 
sağlıklı olmakta mıdır? Maalesef, hayır ve bu du-
rum çoğu zaman sorunlu, çarpık ve marazîdir. 
Şehirlerimiz değerlerin bir yansıması değil, adeta 
değersizleştirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Yani, şehirleşme değerin yüceliği ile mütenasip bir 
şekilde tezahür etmiyor. Halbuki, kültürün en belir-
gin hali olan şehir, değerlerin en üst seviyesi olarak 
karşımıza çıkmalı değil midir? İşte, şehircilerimiz-
le, şehir yöneticilerimizle, özellikle seçtiğimiz yerel 
yöneticilerimizle tartışmamız gereken en temel 
konulardan biri budur. Tabii ki, bunu söylerken şe-
hir sakinlerinin fıtrata aykırı şehir oluşumundaki 
olumsuz katkılarını unutmuş değiliz. 

Yabancı ülkelerden misafirlerimizin Türkiye’ye 
geldiklerinde, bir kadim şehir mirasımıza, bir de 
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bugünkü şehirlerimize bakıp, ‘siz gerçekten onla-
rın torunları mısınız, siz gerçekten Mimar Sinan’ın 
torunu musunuz’ diye sorduklarına bir çoklarımız 
şahit olmuştur. Sahi; mimari gelenek gibi, şehirci-
lik geleneği gibi, genetik de kopmuş mudur bizde! 

Öznenin nesneyi bilmesine ilim, kendini 
bilmesine irfan dersek, burada, değerlerden ha-
reket etmekliğimiz sebebiyle, kültürü öncelikle ir-
fan anlamında kullandığımızı söyleyelim. Yani kül-
tür dediğimizde irfan demiş olalım. Bu bağlamda, 
tekrar şehre dönersek, kültürün en üst boyutta te-
cessüm eden/etmesi gereken mekan şehir olma-
sı gerekirken modern ve modern sonrası şehirler 
değer gerçekleşmesine ve değer somutlaşmasına 
dair göstergelerin pek olmadığı boğucu alanlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Şehirler insanı boğuyor. İnsanlar doğaya 
kaçıyor. Doğa ruhu dinlendiriyor; sekinet, huzur 
ve dinginlik veriyor. Çünkü, doğa beden ve ruh 
bütünlüğü fıtratına sahip. İnsansa bu fıtratın ha-
kikatinin belki en önemli parçası ama o kendi fıt-
ratının ve varlığın büyük fıtratının zıttına hareket 
etmeyi yeğliyor. Çünkü, bunu doğaya hakimiyet 
olarak görüyor. Halbuki; yapması gereken doğa-
ya hakimiyet değil, doğayla uyum olmalı. Alemin 
fıtratı ile ademin fıtratının imtizacını ortaya koy-
mak olmalı. Şehrin mimari kültürü bu imtizaçtır 
aslında; yani alemin fıtratı ile ademin fıtratının 
imtizacı. Eğer bir şehirde mimari kültür ruh ve be-
denin imtizacı şeklinde ortaya çıkmıyorsa, yani 
küllî fıtrat ile cüz’î fıtrat uyumu yoksa şehir kör 
bir inşa faaliyeti olarak tecessüm eder. Maale-
sef, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde olan 
budur.

Bu çerçevede, şehirler ruh ve bedene birlikte 

hitap etmelidirler. En öz şekilde ifade edersek; şe-
hir bedene göre inşa, ruha göre ibda edilmelidir. 
İnşa ilme, ibda irfana çıkar. İlim ve irfan imtizacı 
gibi, ruh beden imtizacı gibi, inşa ve ibda imtizacı 
şehrin en temel kültür gerçekleşmesi olarak 
karşımıza çıkmalıdır. Ama ne yazık ki, şehirler in-
sanın –ve ağaçtan kuşa, karıncadan kediye ka-
dar tüm ekosistem unsurlarının- bütünlüğü dik-
kate alınmadan ortaya çıkarılıyor. Şehirler nefes 
alınamaz hale gelmiştir. Şehirler adeta arabaların 
şehri olup çıktı karşımıza. Doğalın karşıtı olarak 
buna kültür diyebiliriz ama değerin somutlaşması 
olarak baktığımızda bu bir felakettir. Hele irfansa, 
hiç değildir.

Kültür üzerine çokça laf edilmiş olması, kültür 
konusunda çokça iş yapıldığı anlamına gelmi-
yor. Öyle ki, belki hakkında en çok konuşulan ama 
gereği hakkıyla yapılmamış en önde gelen olgu 
kültürdür. Kültür ve şehir bağlamında insanın ken-
dine yaptığı en önemli sığınak şehir iken, belki de 
kendine kurduğu en büyük kapan da yine şehirdir. 
O kadar ki, şehirler insanların yaşayamayacağı 
mekanlar haline gelmiştir –sokak hayvanlarını hiç 
söylemiyorum bile-. Şehir kültürünün incelmiş kültür 
olması hali, ne yazık ki şehrin inşasının özü itibariyle 
bir ibda faaliyet olması gerektiği hususunda gerekli 
inceliğe ulaşamamaktadır. 

Halbuki hem insanın hem doğanın hem de ikisi-
nin çocuğu olarak şehrin kurtuluşu, kültürün şehirli 
davranışında beklenen inceliğinin, belki ondan 
önce şehrin inşasında ortaya çıkması ile imkân 
dahilinde olacaktır. Aksi takdirde alem ve ademin, 
küllî ile cüz’înin, ruh ve bedenin, inşa ile ibdanın im-
tizacı ve özdeşliği asla mümkün olmayacaktır. Bu 
mümkün olmayışın, şehir denilen mekânda meki-
ne rahat yüzü vermeyeceği ise aşikardır.


