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ŞEHiR ve KÜLTÜR

AHMET MiSBAH DEMiRCAN
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Tüm felsefeciler ve düşünürler İnsanı ruh, 
beden ve akıl üzerinden tarif eder. 

Ruh, ezelden yaratılmış, içinde vicdanı 
barındıran ve insan olma vasıflarımızın kod-
larının bulunduğu soyut bir varlık ise, bedeni-
miz  yaşadığımız kainatın  parçasıdır. Toprak, 
hava, su ve ateşten vücut bulmuş bir canlı.  
Akıl ise, onu yaşama dahil eden ve bir varlık 
olarak farklılığını göstermesine aracılık eden 
en yaşamsal argümanıdır.

İnsanı tariften hareketle toplumu tarif 
etmeye gayret edersek, şöyle söyleyebiliriz.

İnsanların yaşam tarzlarına paralel 
biçimde geliştirdikleri ifade biçimleri ve 
ortaya koydukları ruhu kültür, biraraya gele-
rek oluşturdukları fiziksel mekânı şehir, akılla-
rıyla yaşamın akışı içinde meydana getirdik-
leri her türlü yaratıcı gelişimi de sanat olarak 
nitelendirebiliriz. 

İnsan sosyal bir varlıktır ve birarada yaşa-
mak zorundadır. Ama köyde ama kasabada 
ama şehirde. İnsanının ihtiyaçlarının genişli-
ğine göre, toplumsal yaşam alanı da genişli-
yor. Bugün insanlık genelde şehir yaşamı içe-
risinde ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu geniş ihtiyaçlar içerisinde toplumla-
rın, atalarından miras aldıkları yaşam kural-
ları- ister yazılı olsun ister sözlü- toplumsal 
mutabakat anlamına gelir. Buna toplumsal 
vicdan, örf, adet veya kısaca kültür diyebiliriz

Belki yaygın bir kanaatle, kültürün ne ol-
duğunu sorduğumuzda, genelde güzel sa-
natlarla sınırlı bir kültür hayatı tanımlamasına 
muhatap oluruz. Müzik, tiyatro veya sinema 
gibi. Cevaplar doğrudur ama tam yeterli de-
ğildir.

Toplumsal hayatta, yemeden içmeye, 
oturmadan kalkmaya, mimariden estetiğe, 
yaşantımızı şekillendiren tüm hareketlerimiz 
bizi, yani kültürümüzü anlatır. 

Peki sanat nedir?
Kültür mirasımızdan hareketle, alışagel-

diğimiz tutum davranış veya üretimlerimize, 
ilave ettiğimiz her bir yenilik sanattır. Sanat-
çılar ortaya koydukları yeniliklerle toplumda 
bir karşılık bulduklarında, geleceğe miras ka-
lacak birer kültürel miras da tesis etmiş olur-
lar.

Tarihin her döneminde, insanoğlu yaşa-
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dıklarını yapılar yaparak geleceğe bırak-
mışlardır. Bunlara somut miras diyoruz. Ya 
da yaşam tarzları çerçevesinde ortaya koy-
dukları ifade biçimleri ve usulleri taşlara, ka-
ğıtlara veya kitaplara işleyerek kaydetmişler, 
bize kadar ulaşmasına imkân vermişlerdir. 
Dil, edebiyat, giyim-kuşam, kullanılan alet ve 
edevatlar, gastronomi, tasarım vb... Kısaca 
bunlara somut olmayan miras diyoruz.

Kitap, kültürel mirasın bize kadar ulaşabil-
mesinin en önemli araçlarındandır. Aynı şe-
kilde, edebiyatın her türü bu mirasa aracılık 
eder. Dramatik metinlerin yani bir edebiyat 
öğesinin sahnede canlandırılması esasına 
dayalu tiyatro da, metne dökülmüş kültürel 
mirası idrakimize ve bu metinlere daha iyi 
nüfuz etmemize yardımcı olur. Elbette, işin 
eğlendiren bir boyutu da vardır. Ama sanat 
aynı zamaanda yaygın eğitimin de önemli 
bir aracıdır.

Sinema, her türlü güzel sanatın, kameralar 
aracılığı ile beyaz perdeye, ekranlara 
aktarılmış halidir. Bugün kültür hayatının, en 
önemli aktörlerinden biri durumundadır. Ya-
pıtların, filme alınması, milyonlarca kez tekrar 
edilmesine fırsat tanımaktadır.

Ayrıca, resim her türlü çizim kabiliyetinin 
keşfedilmesine ve geliştirilmesine araçtır. Ti-
yatro beden dilinin gelişiminin aracıdır. Si-
nema da sosyolojik olarak ilişki kurmanın en 
önemli anahtarı rolündedir. Diyebiliriz ki, bu 
sanatlar, toplumsal birikimin hem aktarım 
aracıdır, hem de bireylerin kendilerini geliştir-
me aracı... Düşünce ve yaratıcılığın gelişmesi-
nin de yegane yöntemi...

Tasarım ise her türlü üretimin estetik yö-
nünü beslemektedir. İnovasyon, teknoloji, 
yaratıcılık, her türlü fark yaratan üretim önce 
tasarlanmakta, oradan ete kemiğe bürün-
mektedir.

Kültür ve sanat, sanıldığı üzere boş za-

manlarımızda bireyleri eğlendirecek bir araç 
değil, eğitimin en önemli öğesidir. Elbette 
sanat hayatının tüketicisi olmak kıymetlidir. 
Ama sürekli spor izleyicisi olmakla sportmen 
olunamayacağı gibi, tek taraflı ve tüketime 
dayalı bir kültür ve sanat hayatı da geliştirici 
olmayacaktır. 

Üretimin, sanayi beş sıfır olarak 
tanımlandığı dünyamızda, yani robotların 
üretimde insanın yerini aldığı dünyada, 
fark yaratmak tasarımın gücüne kalmıştır. 
Kısacası kültüre ve sanata.

Tüm bunlar ise, ancak toplumsal bir haya-
tın içinde çok farklı ihtiyaçları çözmek zorun-
da kaldığımızda başarabiliriz.  Şehir hayatı 
insanoğluna bu fırsatı verir.

Şehrin bizatihi kendisi, tarihi mekanlarıyla, 
karşılaştığımızda üzerimizde bıraktığı tesiriyle, 
çevremizdeki yaşantılardan edindiğimiz 
izlenimlerle ve tanık olduğumuz hadiselerle 
bizi yetiştirir.

Hele şehir bir de İstanbul gibi kozmopolit, 
yani faklı din dil ve kültürlerden oluşuyorsa, 
o zaman muhatap olacağımız farklı kültürel 
tezahürlere, zihnimizde yepyeni açılımlara 
ve fikirlerin çarpışmasından kaynaklanacak 
yeniliklere fırsat tanıyacaktır.

Bir yazıda herşeyi söylemek elbette 
mümkün değil. Son olarak şu söylenebilir. 
İnsanın yaratılışından getirdiği ahlakı mı onu 
ve kültürünü şekillendirir? Yoksa, çevre şartları 
mı? İbn Haldun coğrafya kaderdir der. Yani 
çevre insanı etkiler. Ama insanın yaratılıştan 
getirdiği, insan olma hikayesi de çevresini şe-
killendirir.

Kültürel miras, sonunda bizlerin iyi birer in-
san olmasına mı yardım ediyor. Yoksa birey-
selci bir toplum tezahürüne mi?

En önemli sorun bu değil mi?


