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CULTURA ANİMİ OLANAKLARI BAKIMINDAN KENTTE İNSAN 

Bergen COŞKUN 

 

ÖZET 

 

Bu makalede, kent, kültür ve insan arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenecektir. Çağdaş dünyanın 

kentlerinde yaşayan insanların sahip olduğu olanaklar, kentli haklarıyla bağlantılı olarak 

araştırılacaktır. 

Kentte yaşayan bir insanın, Aristoteles’in etiğindeki insana özgü işi –ruhun erdeme uygun 

etkinliğini– ne oranda gerçekleştirebildiği tartışılacak ve erdemin, eğitim ve kültürle olan bağı 

göz önüne alınarak, paideia anlamında eğitim ve cultura animi anlamındaki kültür kavramları 

üzerinde durulacaktır.  

 

Anahtar sözcükler: Kent, cultura animi, paideia, kentli hakları, insan 

 

HUMAN IN THE CITY REGARDING THE POTENTIALITIES OF 

CULTURA ANIMI 

ABSTRACT 

In this article, the mutual relations between city, culture and human will be examined. The 

potentialities which are belong to the people who are living in cities of contemporary world will 

be searched in connection with the urban rights. 

It will be discussed that a person who is living in a city how much can realize the characteristic 

function of human in Aristotle’s ethics, –the activity of soul in accordance with virtue– and as 

taken into consideration the connection of virtue with education and culture it will be put 

emphasis on the concept of education in the sense of paideia and concept of culture in the sense 

of cultura animi. 

 

Keywords: City, cultura animi, paideia, urban rights, human 
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CULTURA ANİMİ OLANAKLARI BAKIMINDAN KENTTE İNSAN 

Çoğu kez daha çok kazanabilmek ya da sadece hayatı sürdürebilmek için olsun, işi 

başından aşkın insanların yaşadığı yerlerdir kentler. Bunca iş arasında yine de akla şöyle bir soru 

gelebilir: Acaba, insanın kendine özgü bir işi var mıdır? Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te bu 

soruyu şöyle sorar: “Marangozun, ayakkabıcının belli işleri ve yaptıkları vardır da, insanın bir işi 

yok mudur? Yani doğal olarak işsiz mi? Yoksa gözün, elin, ayağın ve genellikle parçaların her 

birinin bir işi olduğu göründüğü gibi, insanın da bunların ötesinde bir işi olduğu ileri sürülebilir 

mi? Bu acaba ne olabilir?” (Aristoteles, 1998, s. 10))  Yaşamanın bitkilerle ortak olduğunu, 

insana özgü olanın daha farklı bir şey olması gerektiğini söyleyerek, insanın işinin belli bir yaşam 

olduğunu, bu yaşamın da “ruhun akla uygun etkinliği” ve böyle eylemler olduğunu belirtir, 

erdemli insana yakışanın bunları iyi ve güzel bir biçimde yapmak olduğu sonucuna varır. Yani, 

insanın işi ve insansal iyi “ruhun erdeme uygun etkinliği”, üstelik yaşamın sonuna kadar 

etkinliğidir (Aristoteles, 1998, s. 10-11). 

İnsanın işi, bütün yaşamı boyunca ruhun erdeme uygun etkinliği ise, kentte yaşayan 

insanın, insana özgü bu işi, yani erdeme uygun etkinliklerde bulunmayı ne oranda 

gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirebildiği –nüfusun büyük bir oranının kentlerde yaşadığı göz 

önüne alındığında–  cevaplanmayı bekleyen önemli bir soru olarak ortaya çıkmaktadır.  

Erdemin, eğitim ve kültürle olan bağı düşünülecek olduğunda, aklımıza bu kez şöyle bir 

soru gelmektedir: Acaba insana özgü işi yapabilmek, erdeme uygun etkinliklerde bulunabilmek, 

erdem sahibi olabilmek için kentte yaşayan bir insanın ruhunu işlemesi yani “cultura animi 

olanaklarına” sahip olması ne oranda mümkün olmaktadır?  

 

Cultura Animi olarak kültür 

Cultura animi ne demektir? Çeşitli tanımları olan kültür kavramı, önceleri tek insanın 

kültürü anlamında kullanılmıştır. “Ruhun bazı kısımlarının, yetilerinin (faculty) amaca elverişli 

düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesi cultura animi anlamıyla kültürdür ve paideia 

anlamında eğitim kavramıyla uygunluk içindedir” (Güvenç, 2003, s. 96-97). Toprağı işlemek, 

tarlayı ekip biçmek anlamına gelen Latince colere fiilinden türemiş olan cultura sözcüğü kültürün 

kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğan Özlem, Romalılar’ın cultura terimini, doğada 



TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 2011 1+2 

 

40 

kendiliğinden yetişen bitkilerden ayırmak üzere insan eli ve emeğiyle tarlada ekilerek yetiştirilen 

bitkileri adlandırmakta kullandığını belirtir (Özlem, 2000).  

Cultura animiyi, insanın yetiştirilmesi, ruhunun işlenmesi, eğitilmesi anlamında kullanan 

ilk kişi ise Cicero olmuştur. Cicero, bu terimi insan nefsinin terbiye edilmesi anlamında ve “tek 

insan kültürü”nü ifade etmek için Humanitas kavramıyla bağlantılı olarak kullanmıştır:  

Cicero için humanitas her şeyden önce tam anlamıyla bir insan ülküsü oluşturur; verilmiş bir gerçekten çok, 

gerçekleşecek bir ereği gösterir. İnsanın özüne, insanın niteliğine ilişkin dural-tanımlayıcı bir içlemi 

yüklenmekten çok, insanın nasıl olması gerektiğine, kendini insan olarak nasıl gerçekleştireceğine yönelik 

bir dinamizm yüklüdür… (Zekiyan, 2005, s. 38-39) 

 

Cicero’nun insanın kendini insan olarak yetiştirmesi anlamında kullandığı cultura 

animiyi, İoanna Kuçuradi “tekil anlamda kültür” olarak belirler ve bu kültürden kastedilenin 

kişilere insan olarak olanaklarını geliştirebilmeyi (:bu olanakların işlenmesini, kültive 

edilebilmesini) sağlayan etkinliklerin tümü –sanat, felsefe yapma ve bu yapılanlardan 

yararlanma– olduğunu söyler (Kuçuradi, 1988). Kültürün tek insanla ilgisini Doğan Özlem de şu 

şekilde ifade etmektedir:  

Tek insanın gerekli bilgileri edinerek, akıl yürütme, belli ilkelere göre eylemde bulunma, nefsine hâkim 

olma, zevk ve eleştiri yeteneğini geliştirme ve gitgide “kişilik” sahibi olma haline “kültür” demeye bugün 

de devam ediyoruz (Özlem, 2000, s. 142).  

 

Cultura animinin, ruhun işlenmesi, insanın insan olarak yetişebilmesi, potansiyellerini 

gerçekleştirebilmesine işaret ettiği bu noktada eğitime düşen görev, Kant’ın şu sözlerinde açıkça 

belirtilmektedir: 

İnsan ancak eğitim sayesinde insan olur. İnsanda önceden mevcut olmayan bu niteliği eğitim gerçekleştirir; 

çünkü insanın doğal yeteneklerinin gelişmesi kendiliğinden olup bitmez, doğa insana hazır yetenekler 

vermemiştir. Doğa insanı sahip olduğu yeteneklerin, olanakların çekirdekleriyle donatmış, onları 

geliştirmeyi de kendisine bırakmıştır. (Aktaran: Anğ, 2006, s. 61) 

 

Felsefi antropolojiye göre, eğitilebilen bir varlık olmak, ancak eğitim sayesinde insan 

olabilecek, ruhunu işleyebilecek ve Aristoteles’in dediği gibi “insana özgü işi yapabilecek” olan 

insanın bir varlık özelliğidir. Takiyettin Mengüşoğlu’na göre insanın varlık fenomenlerinden biri 

de budur. İnsan, bilen, aktif olan, tavır takınan, değerleri duyan, önceden gören, önceden 
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belirleyen, yapıp etmelerinin arkasında duran, onları sürdüren,  özgür olan, üç boyutlu bir zaman 

içinde yaşayan, ideleştirebilen, kendini bir şeye verebilen, seven ve çalışan bir varlıktır 

(Mengüşoğlu, 1988). Mengüşoğlu, insanda bu olanakları gerçekleştirecek, bu fenomenlere temel 

olabilecek çekirdekler, ham biyopsişik yetenekler olduğunu, ancak bu fenomenlerin ortaya 

çıkabilmesi için insanın bu yetenekleri bir bütün olarak geliştirmesi gerektiğini, bunu sağlayacak 

olanınsa eğitim olduğunu belirtir. (A.g.y.) 

İnsan, insana özgü bu yeteneklerin çekirdeklerini doğarken beraberinde getirmektedir. 

Ancak bu çekirdeklerin bütün bir hayat boyunca işlenmesi, kültive edilmesi ve bu sayede insanın, 

erdemli bir insan olmayı başarması, insana ait olan işi yapabilmesi için cultura animi olanaklarına 

sahip olması, eğitim görmesi gerekmektedir.  

Betül Çotuksöken’in deyimiyle bir “Eğitim ve Kültür Filozofu” olan Nermi Uygur da 

kültürü insanın bir varoluş koşulu olarak görmekte “Bilgi ve teknik işi olmaktan çok, insan işidir 

eğitim. İlle de iş deyimi kullanacaksak, insan- olma işinde insanın insana yardımıdır eğitim, 

öğretim”  diyerek (Uygur, 1998, s. 316) başlangıçta sözünü ettiğimiz insanın işinde, insan olma 

işinde, yani erdeme uygun etkinlik gösterebilmede eğitimin önemini vurgulamaktadır.  

Richard Sennett, böyle bir kültür düşüncesinde yani tekil anlamda, cultura animi olarak 

ifade edilen kültür düşüncesinde amacın, alınan önlemlerle insanın kendi doğasını güçlendirmek 

olduğunu belirtir (Sennett, 1999). Sennett, Diderot, Kant ve diğer Aydınlanma yazarlarına göre 

kültürlü bir insanın oluşumunun kişisel muhakeme ve toplumsal katılımın karşılıklı bir sürecini 

kapsadığını söyler. Sennett’e göre“Bir insan dünyayı ne kadar açık ve engellenmemiş bir ruhla 

araştırırsa, dünyaya bir eleştirmen ve etken olarak o ölçüde daha çok katılır” (Sennett, 1999, s. 

105). Burada sözü edilen açık ve engellenmemiş ruh, Aydınlanma’nın parolası olan, Kant’ın 

“Aydınlanma Nedir?” makalesinde vurguladığı, “Sapere Aude”dir. Yani,  “kendi aklını kendi 

kullanma cesaretini göster”en bir ruhtur (Kant, 1984). 

Kentlerde insanın kendi doğası ne oranda güçlendirilmektedir ve bu insanlar ne oranda 

akıllarını kullanma cesaretini göstermektedir? Kentlerde yaşayan insanların açık ve 

engellenmemiş, işlenmiş bir ruha sahip olabilmeleri için gerekli olanaklar onlara sağlanmakta 

mıdır? Burada altı çizilmesi gereken önemli nokta, cultura animi anlamında kültür sahibi olmanın 

ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmenin yaşam boyu süren bir etkinlik olması ve eğitimle iç 

içe bulunmasıdır. O halde ilk önce yapılması gereken belki de eğitim kavramının, cultura 
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animiyle bağlantısı içinde, –sadece okulda verilen eğitimle kısıtlandırılmayarak– yeniden ele 

alınması, eğitimin “her geçen gün daha çok insan olma” ve “insana lâyık yaşama” eğitimi 

olmasıdır. 

 

Paideia olarak eğitim 

Cultura animi anlamındaki kültür, Antik Yunan’ın paideia olarak eğitimiyle 

örtüşmektedir. Uluğ Nutku, insanın alet yapan bir varlık “homo faber” olmasından hareketle 

“homo homini faber” yani insan insanın yapımcısıdır demektedir (Nutku, 2002). İşte insanın 

insanı insan haline getirmesinin, doğuştan getirdiği potansiyellerini ve yeteneklerini sonuna dek 

kullanabilmesinin yolu olarak eğitim, bireye, kişiye biçim vermeyi hedefleyen paideiaya işaret 

etmektedir. 

Werner Jaeger 1933 yılında yazdığı 1939 yılında İngilizce’ye Paideia: The Ideals of 

Greek Culture olarak çevrilen kitabında Antik Yunan’daki bu eğitim anlayışını açıklamış, 

paideianın sadece bilgi vemek değil, areté; üstünlük, erdem, fazilet sahibi tam bir insan 

yetiştirmek olduğunu söylemiştir. Paideia’nın önsözünde “Diğer uluslar tanrıları, kralları ve 

ruhları, Yunanlılarsa sadece insanı yaptılar” diyerek, paideianın yaşamı boyunca insana bir form 

vererek onu olabileceği en iyi haline getirmek olduğunu belirtmiştir (Aktaran: Park, 1984: 152-

155). 

1960’lı yıllarda, sosyoloji ile ilgili yazılarıyla dikkati çeken psikiyatrist Luigi Zoja 

“Individuation and Paideia” (Bireyleşme ve Paideia) isimli makalesinde bugün sadece eğitim 

anlamında kullanılan paideianın Antik Yunan’da insanın doğal, doğuştan gelen yeteneklerinin 

hayat boyunca devam eden gelişimi anlamına geldiğini ve “içsel kültür” veya cultura animi 

olarak telaffuz edilebileceğini söyler. Bireyleşme kavramının büyük ölçüde Yunanlılar tarafından 

keşfedildiğini ancak bunu, yani insanın bireyleşme ihtiyacını, onların icat etmediğini belirterek, 

modern toplumda birçok sorununun insanın bu ihtiyacının tam olarak karşılanamamasından, 

insanların “içsel kültür”e sahip olamamasından, cultura animi olanaklarına ulaşıp, kendi ruhlarını 

işleyerek bireyleşememesinden kaynaklandığını belirtir ( Zoja, 1997). 

Kentte yaşayan bir insanın kendi olabilmesi, bireyleşmesi, Aydınlanma’nın parolası 

haline gelen Sapere Aude’yi gerçekleştirebilmesi, kendi olarak, kendindeki yetenekleri ve 

olanakları değerlendirerek, erdemli bir insan olarak yaşayabilmesi için cultura animi ile örtüşen 
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paideia anlamında böyle bir eğitime ihtiyaç vardır. Takis Fotopoulos “From (Mis)education to 

Paideia”da (Yanlış Eğitimden Paideiaya) kültürün oluşmasındaki en önemli bileşenin eğitim 

olduğunu belirtmiş, demokratik bir toplumda paideia anlamında bir eğitimin olması gerekliliğini 

vurgulamıştır. Ona göre paideia, karakter gelişimini sağlayan hayat boyu devam edecek bir süreç 

olmakla birlikte, aktif bir özne, iyi ve sorumlu bir vatandaş olmanın da tek yoludur. Demokratik 

bir toplumda paideianın iki anlamı vardır: Bunlardan birincisi a) kentli olma eğitimini, vatandaş 

olma eğitimini vererek sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirmek, bir diğeri ise b) bireylere 

kişisel eğitim olanağı sunarak, onların gittikçe daha özerk bireyler olmalarını sağlamaktır 

(Fotopoulos,  2003). 

 

Bir hak olarak cultura animi 

Cultura animi anlamında tek insana ait kültür kavramı, paideia ile örtüşen eğitim 

anlayışıyla birlikte ele alındığında, kültür hakkının, insan olmanın gereklerini yerine getirebilmek 

ve Aristoteles’in etiğinde sözü edilen “insanın işini” yapabilmek için her tek insanın sahip olması 

gereken bir hak olduğu düşünülebilir. İoanna Kuçuradi tekil anlamda kültürü kastettiğimizde bir 

kişi hakkından söz ettiğimizi belirterek “…özellikle Batı dünyası kültürel haklardan bir kişi 

hakkını: kişiye kültürel etkinliklerde bulunabilme, (örneğin konferans, konser, vb. verme-

dinleme; resim, heykel v.b. yapabilme, sergilere gidebilme) olanağının sağlanmasını, yaygın 

ifadesiyle de “kültüre ulaşabilme ve katılabilmeyi” anlıyor” saptamasını yapmaktadır (Kuçuradi, 

1988). 

Bu belirlemenin ışığında, kültür hakkını “cultura animi hakkı” ya da “paideia hakkı” 

olarak incelediğimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve uluslararası belgelerde tek kişinin 

kültürlenmesine yönelik bazı maddelerle karşılaşıyoruz: Anayasanın 27. maddesinde:  

Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma 

hakkına sahiptir. 

 

denilerek, her tek insanın olanaklarını geliştirme hakkı olduğunu açıkça ortaya konmaktadır. 

“Cultura animi” hakkı dediğimiz bu hakla ilgili olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de 

27. maddede şöyle demektedir: 
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Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak 

onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir. 

 

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin eğitim 

hakkından söz eden 13. maddesi ve kültür ile ilgili 15. maddesi de insanın ruhunun işlenmesine 

dair olanaklarla ilgilidir. 13. madde: 

Sözleşmeye taraf devletler, herkese eğitim hakkı tanır. Sözleşmeci devletler, eğitimin insan kişiliğinin ve 

onurunun tam olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmesine yönelik 

olarak verilmesi konusunda birleşirler.  

 

diyerek, “insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesi” ifadesiyle, tekil anlamda kültüre 

vurgu yaparken, 15. maddede de kültürel yaşama katılma hakkından söz edilir:  

 “Bu sözleşmeye taraf devletler, herkese aşağıdaki hakları tanır: 

1. a) Kültürel yaşama katılmak 

… 

2. Bu hakkın tam olarak gerçekleştirilebilmesi için sözleşmeye taraf olan devletler tarafından alınacak 

önlemler, bilimin ve kültürün korunması, gelişmesi ve yayılması için gerekli tedbirleri de içerir. 

 

Her ne kadar sözleşmelerde de tek insanın cultura animi olanaklarına sahip olmasına ve 

kişiliğinin gelişimine yönelik ifadeler yer alıyor olsa da, pek çok insanın bu haktan 

yararlan(a)madığını çok açık bir şekilde görülmektedir. Sempozyuma adını verdiği şekliyle 

“Kültür ve Aydınlamanın Mekânı Kent”te de çok sayıda insan böyle bir haktan 

yararlanamamakta, insansal olanaklarını geliştirememekte, yani paideia anlamında eğitime ve 

cultura animi anlamındaki kültüre ulaşamamaktadır. Oysa kent sözcüğünün etimolojisine 

baktığımızda bile, çoğu zaman kültür ile aynı anlamda kullanılan uygarlık sözcüğü ile bağlantılı 

olduğunu görüyoruz.  

 

Kent nedir? Gerçekten kültür ve aydınlanmanın mekânı mıdır? 

Latin dillerinde uygarlık (civilization) ve kent (city, civitas) Arapçadaki medeniyet, medeni   (medine) gibi 

sözcükler arasındaki köken benzerliği uygarlıkların kentlerden kaynaklandığını düşündürmüştür. 

Yunanca’daki kent (polis) sözcüğünün de siyaset ile (politae) aynı kökten kaynaklandığı bilinmektedir. 

Kentsel yaşamın uygarlığın beşiği olarak algılanması, kimi dillerde kibarlık (civilité) ve uygarlık (urbanité) 
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sözcüklerinin de kent kökünden türetilmesine yol açmıştır. Bir başka deyişle, kibarlık ve görgü kent 

insanına özgü özellikler olarak algılana gelmiştir. (Keleş, 2006, s. 10) 

 

Bugün caddelerinde her gün çeşitli suçlar işlense, sokaklarında evsiz çocuklar yaşasa, 

özellikle varoş diye nitelediğimiz kesimlerinde insanlar kültüre ulaşmak bir yana boğaz 

tokluğuna çalışmaya razı oldukları bir hayatı sürdürmeye mecbur kalsa da kentler 19. yüzyılda 

kültürün ve aydınlanmanın mekânı olarak görülmüş, özellikle tekil anlamda kültürün 

gerçekleştiği yerler olarak düşünülmüştür. 

Doğan Özlem, 19. yüzyılın kendi Aydınlanmacı görüşü doğrultusunda, kırsal kesimde 

yaşayanların “yontulmamışlıkları”, “işlenmemişlikleri” karşısında kentlerde yaşayanların 

“işlenmiş” ve “incelmiş” yaşama biçimlerinin üstünlüğüne dayanan bir önyargıyla çoğul kültür 

karşılığı olabilecek bir terim olarak civilité (kentlilik) terimine başvurduğunu belirtmektedir 

(Özlem, 2000). 

 

Kentlerde yaşayan insanların cultura animi olanağına daha çok kavuşmuş olmalarının ve 

bu yüzden kentlerin kültür ve uygarlıkla özdeşleştirildiği çağın üzerinden oldukça uzun bir zaman 

geçmiştir ve bugün kentler, içinde yaşayan insanlara cultura animi hakkını eşit oranda 

sağlayamamaktadır. Kentler, kentlerde yaşayan pek çok insan için Nermi Uygur’un deyimiyle 

“kültür taşrası” haline gelmektedir. Nermi Uygur: 

Kültür taşrası kültür bakımından tüketici durumdadır; taşranın en ağır basan özelliği kültür tüketiciliğidir. 

Çünkü taşra kültürü sadece kullanır; bu kültüre katkıda bulunmayı, kültürü üretmeyi düşünmez… Kültür 

harcayıcısıdır taşra, yapımcısı değil. (Aktaran: Çotuksöken, 1995, s. 81) 

 

demektedir. Bugün kentler içlerinde taşralar barındırmaktadırlar. Barındırdıkları taşralarda 

yaşayan insanlara kültür ürütme, olanaklarını geliştirme ve ruhlarını işleme imkânını sunmaktan 

çok uzaktadırlar. Bu yüzden Mehmet Ali Kılıçbay’ın ““Kent”e ve “kır”a bakmak”ta söylediği 

gibi bizi önceleyen bütün tarihçiler, kentin gelişmenin ışık saçan ocağı, büyümenin sürükleyicisi, 

ileri bir kültürün çiçeklerini açabileceği yegâne yer olduğu kanısını paylaşmış olsalar da “kentte 

yaşamanın mutluluğun ön saflarında yer tutmak olduğu fikri her gün daha az güvenilir hale 

gelmektedir” (Kılıçbay,  2000, s. 152). 
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Kentli Hakları 

Her gün daha az güvenilir hale gelen, kentte yaşamanın mutluluğun ön saflarında yer 

tutmak olduğu fikrini biraz daha güvenilir hale getirmek ve kentte yaşayan insanların cultura 

animi olanaklarına kavuşma hakları da dâhil olmak üzere pek çok hakkını verebilmek, onlara 

daha insanca bir yaşamın olanaklarını açabilmek için üçüncü kuşak haklar arasında yer alan, 

dayanışma hakları kapsamında, çevre hakkının bir uzantısı olarak, kentli hakları gündeme 

gelmiştir. 

Charles Baudelaire, Modern Yaşamın Ressamı’nda kentte yaşayan arkadaşı Constantin 

Guys’dan “hayatının hiçbir yönü bayatlamamış bir adam” diye söz ederek onu övmektedir. 

Baudelaire’e göre modern yaşamın çoğu yönü bayatlamıştır ve insanların pek çoğu can sıkıntısı, 

sürekli bir tatminsizlik, kendine önem vermeme ve yaşamayıp da sadece var olmayı sürdürüyor 

olma kuruntusu içindedir (Aktaran: Sennett, 1999). Baudelaire’in sözünü ettiği böyle bir insan, 

hiç kuşkusuz insanın işini yapmaktan, erdeme uygun etkinliklerde bulunmaktan ve cultura animi 

düşüncesinin özünde yer alan kendini tam olarak gerçekleştirmekten çok uzaktır. 

Kentlerde yaşayan kişilerin daha modern, sağlıklı ve kaliteli, Baudelaire’in deyimiyle 

“bayatlamamış” bir hayat yaşayabilmeleri için ortaya çıkan kentsel haklarla ilgili en önemli belge 

Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’nca 18 Mart 1992’de kabul 

edilen, 20 maddelik deklarasyondan ve 13 maddelik şart ilkelerinden oluşan Avrupa Kentsel 

Şartı’dır. 

Şartın temel felsefesi yerel otoritenin kentsel gelişimine yönelik sorumluluklarını tanımlamak,  

 kentsel gelişim ve yaşam kalitesine yönelik olarak evrensel ilkeler oluşturmak, yönetsel   

 birimler arasında dayanışmayı sağlamak, yurttaşların temel bir takım kentsel haklara sahip  

 olduklarını ve bu hakların herhangi bir ayrım gözetilmeden şehrin sakinleri için geçerli   

 olduğunu belirtmektir. (Tuncay, 1994, s. 85) 

 

“A better life in towns” (Yerleşmelerde daha iyi bir yaşam) sloganıyla ortaya çıkan şartta, 

kentte yaşayan insanların kültür hakkı ile ilgili olarak iki madde dikkat çekicidir: Kültür ile ilgili 

olan 8. madde ve kişisel bütünlükten söz eden 17. madde. 8. madde, “kültür başlığı altında 

değişik kültürel ve yaratıcı faaliyetlere erişim ve katılım hakkına değinmektedir. 17. madde ise 

“kişisel bütünlük” hakkıdır ve bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel 
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refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması vurgusunu yaparak cultura animiyi işaret 

etmektedir. 

Bu haklar Avrupa Kentsel Şartı ile korunmaya alınmış olmasına rağmen, şartın 

uygulanması yerel yönetimlere bırakıldığı ve bir bağlayıcılığı olmadığı için işlevsellik 

kazanamamıştır. “Kentlilerin içinde bulundukları yaşam koşullarının gözden geçirilmesi, bu 

haklardan ne denli yetersiz yararlanılmakta olduğunu açıkça göstermeye yarar” (Keleş ve 

Hamamcı, 2005, s. 280-281). 

İlhan Tekeli de kentli haklarını yaşam kalitesi açısından gruplandırmıştır. Tekeli’nin 

gruplandırmasındaki iki hak, kentli insanın cultura animi olanakları açısından önemlidir:  

● İnsan haklarına saygılı ve bu hakları geliştirmeye açık, bireylerine refahını ve 

kişiliğini geliştirme güdüsü ve fırsatı sağlayan bir kentsel ortamda yaşama 

hakkı. (Burada sözü geçen “kişiliğini geliştirme güdüsü” ifadesi özellikle dikkat 

çekicidir.) 

● Dünyanın gelişmiş bilgi ve hünerlerini elde etme olanağını sağlayan, eğitim ve 

kendini yetiştirme olanakları veren, bu olanakları sürekli olarak geliştiren bir 

kentte yaşama hakkı (Tekeli, 2001). 

 

Toprağı işlemekten vazgeçerek kentlerde yerleşmeye başlayan insanların, tıpkı toprağı 

işledikleri gibi kendilerini de işlemeleri, kendi potansiyellerini ortaya koyarak olabilecekleri en 

iyi hale gelmeleri, insana özgü işi, ruhun erdeme uygun etkinliğini yaşam boyu 

gerçekleştirebilmeleri ve kentin gerçekten de bütün kesimleriyle “Kültür ve Aydınlanmanın 

Mekânı” olması beklenirken, bunun tam tersi gerçekleşmiştir ve gerçekleşmeye devam 

etmektedir.  

David Bidney, 1947 yılında yazdığı “Human Nature and Cultural Process” adlı 

makalesinde yeryüzünün potansiyellerinin ürün almak üzere işlenmesi anlamına gelen 

“agriculture” teriminden hareketle, insanın işlenmesi anlamına gelen, cultura animiye işaret eden, 

eğitimle özdeş olarak nitelendirdiği, hayat boyu devam eden dinamik bir süreç ve bir insan 

başarısı dediği “anthropoculture” terimini kullanır (Bidney, 1947). Bidney’e göre insan ancak 

kültürel bir hayat yaşarsa gerçekleştirebileceği potansiyellere  sahip bir “cultural animal”dır. 
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Metropolde kültürün trajedisi 

Kentte yaşamaya başlamakla birlikte “agriculture”ile uğraşmayı bırakan insanın bundan 

sonra “anthropoculture” üzerine yoğunlaşması ve kentin ona “anthropoculture”ı gerçekleştirme 

fırsatlarını yani cultura animi olanaklarını daha fazla sunması ve böylece kentte yaşayan insanın 

tekil anlamda kültüre daha kolay ulaşması beklenirken, kentlerde, özellikle metropollerde George 

Simmel’in henüz 1900’lü yılların başında yazdığı iki makalesinde (Kültür Kavramı ve Kültürün 

Trajedisi-Metropol ve Zihinsel Hayat) sözünü ettiği “kültürün trajedisi” yaşanmaya devam 

etmekte ve Simmel’in “öznel kültür” ve “nesnel kültür” dediği iki kültür sürekli olarak 

çarpışmaktadır. 

Simmel, “Metropol ve Zihinsel Hayat” isimli makalesinde insanların ürettikleri şeyleri 

(sanatı, bilimi, felsefeyi vb.) nesnel kültür olarak nitelerken, nesnel kültür ürünlerini yaratma, 

özümseme ve kontrol etme kapasitesine ve tek kişinin kültür üretme yeteneğine bireysel ya da 

öznel kültür adını verir.  

 Nesnel kültür terimi, ruhu kendi kusursuzlaşmasına götüren veya bireylerin ya da kollektivitelerin daha 

yüksek bir varoluşa ulaşmak için katetmeleri gereken yolu işaret eden o inceltim, gelişme ve kusursuzlaşma halinde 

bulunan nesneleri adlandırmak için kullanılabilir. Öznel kültür derken ise kişilerin bu şekilde ulaştıkları gelişmenin 

ölçüsünü kastediyorum. (Simmel, 2009, s. 335) 

 

Modern kültürün gelişimine damgasını vuran şeyin nesnel kültürün, öznel kültürü 

yenmesi, öznel kültüre ilerlemesi için fırsat tanımaması olduğunu belirtir. 

Birey entelektüel gelişimi sırasında bu tinin gelişimini gayet yarım yamalak bir biçimde ve gittikçe artan bir 

mesafeyle takip eder. Mesela son yüzyıldır nesnelerde ve bilgide, kurumlarda ve hayatımıza konfor getiren 

eşyalarda cisimleşmiş olan muazzam kültüre baktığımızda ve bütün bunları bireyin aynı dönemde kaydettiği 

kültürel ilerleme ile kıyasladığımızda, ikisi arasında korkunç bir orantısızlık olduğu görülür. Hatta bazı 

noktalarda bireyin kültüründe maneviyat, incelik ve idealizm açısından bir gerileme olduğu fark edilir… 

Her halükârda, birey nesnel kültürün aşırı büyümesiyle başa çıkmakta gittikçe zorlanır. (Simmel, 2009, s. 

327) 

 

Temel sorun, nesnel kültürün aşırı büyümesi yüzünden bireysel kültürün küçülmesidir. 

Simmel, kültürün insanın ancak kendisine dışsal olan bir şeyi kendi gelişimi içine çekiyorsa 

gerçekleşebileceğini söylerken, nesnel kültür olmadan öznel kültürün olamayacağını, öznenin 
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gelişiminin karşılaştığı işlenmiş, kültürlenmiş nesneleri kendine dâhil ettiği takdirde olabileceğini 

belirtir. Simmel’e göre: Kişinin varoluşunun kültürel bakımdan anlamlı gelişimi, sadece öznede 

var olan, ama ancak nesnel unsurların özümsenmesi ve kullanılması yoluyla elde edilebilen bir 

durumdur” (A.g.y., s. 349) 

Oysa kentte yaşayan insanların bir kısmı nesnel kültürün ürünlerine ulaşamaz ve 

dolayısıyla bu ürünleri kendi kişisel gelişimleri için kullanamazken –örneğin tiyatro oyunu 

izlemek ya da tiyatro eğitimi alabilmek, bir konser izleyebilmek ya da bir müzik aletini 

çalabilmek vb– bir kısmı da popüler nesnel kültürün etkisi altında kalarak, içlerinde 

barındırdıkları gelişme potansiyellerinden gittikçe uzaklaşmaktadırlar. İşte bu durum “kültürün 

trajedisini” anlamına gelmektedir.  

Kültürün trajedisi, “nesneler gittikçe daha fazla işlenmiş/kültürlenmiş hale gelirken, 

insanların nesnelerin kusursuzlaşması sürecinden özel hayatlarını kusursuzlaştırmak amacıyla 

yararlanmaktan gittikçe daha aciz hale gelmeleridir.” (A.g.y, s. 336) 

Betül Çotuksöken de sürekli genleşen bir mekân olarak kentin kuşatıcı/ölçütsüz nitelikteki 

kültür öğeleriyle, daha yalın bir deyişle, popüler kültür aracılığıyla sürekli değişmekte olduğunu 

söyleyerek, “kuşatıcı kültürün, eleyici kültürü, cultura animiyi iyice güçsüz kıldığını, eleyici 

ölçüt geliştirici öznenin ortadan kalktığını” belirtir ve bir anlamda Simmel’in kültürün trajedisi 

dediği duruma dikkat çeker (2003). 

Kentlerde yaşanan kültür trajedisini görmezden gelemeyiz. Bu trajedinin sona ermesi için 

devlete ve yerel yönetimlere olduğu kadar bu trajediyi diğerlerinden daha az yaşayan kentli 

insanlara da görev düşmektedir. Çünkü bu trajedi aynı zamanda bir insan başarısı olan kültürü var 

eden ve kültür tarafından var edilen “insanın trajedisi”dir. Kentteki insanın trajedisi, 

Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’te söz ettiği “insanın işini” yapamıyor olmasıdır. Kentteki insan 

işsizdir. Kentteki insan ruhunu cultive edememekte ve dolayısıyla yaşamını erdeme uygun 

etkinliklerle geçirememektedir. 

Adına ister içsel kültür ister bireysel ya da öznel kültür, isterse de anthropoculture, 

paideia, tekil anlamda kültür veya cultura animi denilsin, bu adları taşıyan kültür kavramının 

varlığı, kentli insan için bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Amerikalı sosyolog Robert Ezra 

Park’ın The City: Suggestions for the Study of Human Nature in the Urban Environment adlı 

eserinde: “Ne suçlu, kusurlu kişi ne de dâhi bir kişi, kendi doğuştan gelen eğilimlerini geliştirmek 
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için kentte bulduğu fırsatı küçük bir kasabada bulamaz” (Aktaran: Sennett, 1999) derken, kentte 

yaşayan insanlara hangi fırsatları sunduğumuz üzerinde bir kez daha düşünmemiz gerektiğini 

vurgulamaktadır. 

Kent, kültür ve insan iç içedirler. Birbirlerini etkiler ve birbirlerinden etkilenirler. Bir 

insanın, yaşadığı kentte hangi olanaklara sahip olduğu ve bu olanakları potansiyellerini 

geliştirmek için ne oranda kullandığı ve sonunda nasıl bir insan haline geldiği onun bütün 

yaşamını etkileyecektir. Bu yüzden, kent ve kentteki kültür, kentteki kültürün ne oranda bireysel 

kültür haline getirebildiği çok önemlidir.  

Konstantin Kavafis’in (2010) “Kent” şiirinde söylediği gibi, eğer dönüp dolaşıp bu kente 

geleceksek sonunda, ömrümüzü nasıl tükettiysek burada, bu köşecikte, öyle tükettik demektir 

bütün yeryüzünde…  
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