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Önsöz 
 
Dünya Şehirleri Kültür Raporu, 2008 yılında beş şehrin (Londra, Paris, New York, Tokyo, 
Şangay) kültürel hayatını mercek altına alan Londra: Bir Kültürel İnceleme adlı raporun 
üstüne inşa edilmiştir. Mevcut rapor, dinamizm, ölçek ve çeşitliliklerinin dünya 
şehirlerini birer küresel kültür merkezi haline getirdiğini öne sürmektedir. Diğer 
şehirlerin rekabet edemeyeceği ölçü ve derinlikte kültürel faaliyetin desteklenmesinin 
imkan dâhilinde olduğu şehirlerimiz, sosyal ve ekonomik hedeflere giden yolda kültürün 
gücünden en çok faydalanılabilecek yerlerdir.  
 
Mevcut proje bizlere, şehirlerimizin düşündüğümüzden de çok ortak yönü olduğunu 
göstermiştir. Başarıya giden yolda kültürün önemini kabul ediyor ve kültürün bizlere 
özgün ve özel karakterimizi sağladığını biliyoruz.  
 
Dünya Şehirleri Kültür Raporu 2012 zirvesinde yepyeni bir Dünya Şehirleri Kültür 
Forumu hayata geçirilecek ve bu Forum, şehirlerin düzenli aralıklarla bir araya 
gelecekleri ve birbirlerini tanıyıp daha sıkı işbirlikleri kurmaya yarayacak yöntemler 
türetecekleri bir yer olacaktır. 
 
 

Boris Johnson 
Londra Belediye Başkanı 

  



Yönetici Özeti 
 
Berlin, İstanbul, Johannesburg, Londra, Mumbai, New York, Paris, Sao Paulo, Sidney, 
Singapur, Şangay, Tokyo. 
 
Dünya Şehirleri Kültür Raporu 2012, insan yaratıcılığının ve gayretinin zirvesi olan ve 
kültürün gelişip ilerlediği 12 dünya şehrinin sunduğu kültürel imkânı incelemektedir. 60 
kültürel göstergeye ilişkin verileri derleyen rapor, kültürü arz ve talep açısından 
incelemesinin yanında politika yapıcılarının yaklaşımları hakkında da bilgi vermektedir. 
Daha önce hiç yapılmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde derlenen veriler, bu araştırmanın 
en önemli başarısını ortaya koymaktadır.  
 

 Dünya Şehirleri, kültürde de finans ve ticarette olduğu kadar önemlidir. 
Ölçekleri, dinamizmleri ve çeşitlilikleri sayesinde dünya şehirleri, geniş bir kültürel 
faaliyet yelpazesini desteklemek imkânına sahiptir. Geniş seyirci kitlesi (yerel halk ve 
turistler) ile güçlü özel sektörü (hem sanatsal çalışmalar için finansman kaynağı, hem de 
yaratıcı ürünler için bir pazar olarak) sayesinde şehirler, yüksek sabit maliyetli kültürel 
altyapıları ve görevlendirme, dağıtım, yönetim ve üretim gibi diğer altyapı ihtiyaçlarının 
desteklenmesiyle kültür alanında “uzmanlaşma” imkânına sahiptir. Çeşitlilikleri 
sayesinde çok farklı türlerde sanat ürünleri ortaya koyabilirken; sürekli olarak değişim 
halindeki nüfusları ve uluslararası bağlarının yarattığı dinamizm ile dünya şehirleri yeni 
kültürel fikir ve bilgiler ve birbirine karışan fikirlerin ürettiği “melez” sanat türleri için 
birer merkez halini almaktadır. 
 

 Kültür, dünya şehirlerinin kamu politikalarının merkezindedir. 
 

 Küreselleşen dünyada kültür, dünya şehirlerine ayırıcı bir cazibe 
vermektedir. 

Günümüzde ekonomik başarı ile kültürel güçlülük arasında bir bağ olduğu 
düşünülmektedir. Ticari kültür formları (yaratıcı endüstriler), büyük şehirlerin 
ekonomilerinin ciddi ve artan bir kısmını kapsamaktadır. Çeşitli türleri ile kültür, 
eğitimli insanları ve onları istihdam etmek isteyen işletmeleri bir şehre çekmekte 
merkezi bir önemi haizdir. Küresel ekonomide, iyi eğitimli bir iş gücü başarılı olmak için 
büyük önem taşımaktadır ve böyle bir işgücü de harekete geçirici ve yaratıcı ortamlar 
arayışındadır. Dolayısıyla zengin ve canlı bir kültürel ortam, ekonomiyi başarıya götüren 
dolaylı yollardan biridir. 
 
Dünya Şehirleri Kültür Forumu’nun Oluşturulması 
 
Dünya şehirlerini, fikir ve deneyimlerini tartışmak ve paylaşmak üzere bir araya 
getirecek Dünya Şehirleri Kültür Forumu, G20’nin kültürel açıdan eşdeğeri olacaktır. 
Forumun amaçları şu şekilde ifade edilebilir: 

 Şehirlerin, ekonomik ve sosyal başarılarında kültürün kritik katkısını vurgulamak 
 Kültürün, bir şehri ve o şehirde yaşayanları nasıl etkilediğine dair kanıtları 

derlemek 
 Ortak zorluk ve muammaları değerlendirip, kültürel yatırım ve kalkınma 

konusundaki yaklaşımları karşılaştırarak şehirlerin birbirlerinden ders almasını 
sağlamak 

 Dünya şehirleri için bir kültürel araştırma gündemi tanımlamak 



 
Londra 2012 Yaz ve Paralimpik Olimpiyatları kapsamında 1 Ağustos’ta gerçekleştirilen 
Zirve’de, mevcut raporun ortak şehirleri tarafından açılışı yapılacak olan Forum ile, 

 
 Veri, bilgi ve etkili deneyimlerin paylaşımı ve yayılmasına yönelik bir çevrimiçi 

platform (www.worldcitiescultureplatform.com) 
 Her yıl bir üye şehir tarafından dönüşümlü olarak ev sahipliği yapılacak, belirli 

bir tema çerçevesinde toplanacak konferans/zirve 
 Her üç yılda bir yayınlanacak bir veri ve iyi uygulama derlemesi olarak Dünya 

Şehirleri Kültür Raporu 
 İşbirliği ile yürütülecek araştırma, politika geliştirme ve yayınlar 

 
 

  

http://www.worldcitiescultureplatform.com/


Giriş 

Kültürün içkin ve sosyal değerleri çok uzun zamandır biliniyorsa da son otuz yıldır farklı 
bir kültür algısı ortaya çıkmış olup kültür, ekonomik büyümenin bir itici gücü olarak 
görülmeye başlamıştır. Bilgi ekonomisinin yükselişi; beceri ve yaratıcılığın, ham 
maddeden daha fazla değer görmesi; kültürel ve şehirsel turizmin artışı; ‘yaratıcı 
endüstriler’ paradigmasının (kültürün, iş dünyasını bir şehre çekme gücü) ortaya çıkışı 
gibi birtakım gelişmeler sonucunda şehirsel kalkınmada kültürün değerine 
odaklanılmaya başlanmıştır.  
 
Dünya Şehirleri Kültür Raporu 2012 ile kültürün, büyük şehirlerin ekonomik ve sosyal 
hayatlarına katkısı daha önce hiç yapılmadığı kadar ayrıntılı olarak incelenmektedir. 
Rapor, kalıcı “kültürel” mekânlarda (müze, tiyatro, galeri, vb.) hayata geçirilen formal 
kültürel faaliyetlerle; barlar, kulüpler, restoranlar, açık hava etkinlikleri gibi informal 
kültürel faaliyetleri ve kültürel üretim, tüketim ve altyapıyı 60 gösterge üzerinden 
incelemektedir. Raporda yer alan şehirler, kültürün rolünü güçlendirmek isteyen ve 
önümüzdeki yıllarda dünya kültür gündemini şekillendirebilecek şehirlerdir. 
 
Dünya düz değil 
 
Birbirlerine ticaret ve finans ile bağlanan dünya şehirleri, yüzeyde birbirine benzer 
görünse de kültürleri sayesinde birbirlerinden ayrılır. Dünya şehirlerinin yerel 
kültürleri, küresel düşünce ve fikirlerin içeride eşsiz bir dönüşüm geçirmesini sağlar. 
 
Kültür Nedir? 
 
UNESCO’nun Kültürel Çeşitlilik Evrensel Beyannamesi’nde (2001) “kültür, bir toplumun 
ya da toplumsal grubun ayırıcı manevi, maddi, entelektüel ve duygusal özellikleridir ve 
kültür (sanat ve edebiyata ek olarak) yaşam biçimleri, birlikte yaşama yöntemleri, değer 
sistemleri, gelenekler ve inanışları da çevreler” denmektedir. 
 
Dünya şehirleri kültürü nasıl şekillendirir? 
 
Dünya şehirlerinde kültürü niteleyen üç unsur vardır: Dinamizm (yeni insanların ve yeni 
yeteneklerin sürekli akışı), ölçek (yerli ve uluslararası seyirci kitlesi ile yeniliğe “imkân 
verecek” başarısızlığa hoşgörü), çeşitlilik (seyircilerin, pazarın, nüfusun ve kültürel 
faaliyetlerin çeşitliliği). 
 
Dünya şehirleri için kültürel stratejiler 
 
Dünya şehirleri teorisi son zamanlara kadar kültüre nispeten az ilgi gösterirken 
odaklandığı nokta doğrudan yabancı yatırım, ulaşım, eğitim, konut ve hukuk olmuştur. 
Oysa kültür, çok daha geniş sosyal, ekonomik ve politik bağlara sahiptir. Kültürel hayata 
katılım, eğlence ve estetiğin ötesinde kimliğin yaratılması ve korunması, sosyal 
bütünleşmesinin sağlanması, toplumsal kalkınmanın ve sivil katılımın güçlendirilmesi, 
refahın artırılması ve ekonomik değerin üretilmesi gibi geniş bir yelpazede olumlu 
sonuçlar yaratma potansiyelini haizdir. 
 



Örneğin Johannesburg’da kültür, sağlık ve toplumsal gelişmenin bir parçası, 
marjinalleşmiş vatandaşların hayatlarını dönüştürmenin önemli bir yolu olarak 
görülmektedir. Sidney’de, şehrin yerlilerinin kültürlerinin tanınması önemli bir hedeftir. 
Londra’da ise kültürel faaliyetler okul eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir. Paris’te 
geleneksel kültür politikasının yanında kültür, ekonomik kalkınma için de bir öncelik 
alanıdır. Şangay’da ise kültür, hızlı ekonomik ve sosyal değişim esnasında sosyal uyum 
ve istikrar kaynağı olarak görülmektedir.  
 
Zorluklar  
 
Kültür alanında dünya şehirlerinin karşılaştıkları zorluklar şu şekilde sıralanabilir: 
 

- Gelenek ve modernite arasında bir denge kurmak 
- Korumacı olmadan yerel niteliklerin devamını sağlamak 
- Altyapı ile katılımı ilişkilendirmek 
- Kamu – özel sektör ortaklıklarının önemini vurgulamak 

 
Veriler ne söylüyor? 
 
Mevcut rapor, kültürü incelerken UNESCO’nun 1986 tarihli Kültürel İstatistikler 
Çerçevesi’ni dikkate almıştır. Bu bağlamda yer verilen göstergeler: 
 

 Kültürel tedarik: altyapı ve üretim 
 Tüketim ve katılımı temel almaktadır. 

 
Raporda yer alan veriler altı tematik başlık altında toplanmaktadır: 
 

 Kültürel miras 
Müzeler ve galeriler genellikle şehrin kültürel kimliğine ilişkin sembollerin gözler önüne 
serildiği, ulusun hazinelerine ev sahipliği yapan mekânlardır. 

 
Büyük şehirlerde karşımıza çıkan galeri, sanatçı, satıcı, alıcı ve eleştirme karışımı, 
sanatsal faaliyete altyapı sağlamaktadır.  

 
 Edebi kültür 

 
Kütüphaneler yüzlerce yıldır var olsa da, halk kitlelerine hitap eden kamu kütüphaneleri 
Sanayi Devrimi ile gündeme gelen ve okuma-yazma ile eğitimi geliştirmeyi amaçlayan 
gayretlerin sonucudur. 
 
Günümüzde geçerli olan internet çağında ile dünya şehirlerinde, yeni kütüphaneler inşa 
edilmeye devam etmektedir. 
 

 Sahne sanatları 
 

Tiyatro, müzik, komedi ve dans gibi faaliyetleri içeren sahne sanatları ancak sanatsal 
yetenek ve teknik becerilere sahip kişilerle söz konusu faaliyetleri destekleyecek geniş 
seyirci kitlelerinin bir araya gelebileceği şehirlerde gelişebilecek sanat türleri olarak 
şehir kültürünün özünü oluşturmaktadır.  



 
 Film ve oyunlar 

 
Mevcut rapor film üretimine değil, film tüketimine odaklanmaktadır. Dünya şehirlerinde 
gösterime giren filmlerin büyük bir kısmının denizaşırı menşeli olduğu görülmektedir. 
 
Filmlerin yanında, video oyunları da son yıllarda yükselişe geçen görsel-işitsel sanat 
türlerindendir. 
 

 İnsanlar ve yetenek 
 
Şehirler sadece binalardan ve kurumlardan oluşmaz; şehirlerin damarlarında dolaşan 
kan, içinde yaşayanlar ve yeni gelenlerin beraberinde getirdiği fikir ve enerjidir. Mevcut 
raporda, kültürel dinamizm bağlamında şehirlerin beşeri sermayesi de dikkate 
alınmaktadır. Raporda yer alan on iki şehrin çoğunda kamu tarafından finanse edilen ve 
kültürel ihtisas eğitimi veren yükseköğrenim kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlar 
oldukça masraflı olsalar da varlıkları, toplumun kültürel becerilere atfettiği değerin bir 
kanıtıdır. Bazı şehirlerde (İstanbul, New York, Johannesburg) üniversitelerin sanat 
fakülteleri içinde yer alan bu kurumlar, çoğu ülkede büyük şehirlerde varlık 
göstermektedir. 
 
Bu kurumların ele aldığı ihtisas alanları, o şehir/ülkede en çok değer verilen kültürel 
formlar için bir ipucu niteliği taşır. Birçok şehirde sahne sanatları ve güzel sanatlar için 
ihtisas okulları bulunurken Berlin ve Paris’te film, Tokyo’da moda, Londra’da tasarım, 
Mumbai ve Paris’te mimariye ayrılmış ihtisas okulları faaliyet göstermektedir. 
 

 Kültürel canlılık ve çeşitlilik 
 
Canlı ve enerjik bir kültür hayatı ve şehrin sokaklarında hayata geçirilen kültürel 
faaliyetler yenilik ve çeşitlilik arayan kişi ve kuruluşları bir şehre çekebileceği gibi aynı 
zamanda şehrin güvenliği, şehrin halkının bir arada olma istekliliği ve orada yaşamaktan 
duydukları gururun da bir yansımasıdır. 
 
Özetle  
 
Raporda yer alan veriler, şehirlerin kültürel mirasının (bazı şehirler yüzyıllar boyunca 
kültürel altyapı ve faaliyetlere yatırım yapmıştır) kalıcı olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ancak şehirlerde kültürel hayatı değerlendirirken dikkate alınan tek ölçüt altyapı 
değildir. İnformal kültür de (ör. festivaller) şehrin cazibesini artıran unsurlardandır ve 
bu alanda eski ve zengin şehirler ile gelişmekte olan ülkelerdeki daha küçük şehirler 
arasındaki uçurum da kapanmakta, hatta gelişmekte olanlar öne geçmektedir.  
 
Ancak, informal faaliyetler güçlü ve kültürel altyapı gelişmekte olsa da dikkate alınması 
gereken üçüncü bir boyut katılımdır. Veriler Londra, New York, Tokyo ve Paris gibi 
kurulu dünya şehirlerinin bu alanda önde olduğunu göstermektedir. Şehir hayatında 
dinamik bir güç olabilmesi için kültürün nihayetinde halk kitlesi ile ilişkilenmesi 
gerekmektedir. 
 
 



Bir sonraki araştırma adımı nedir? 
 
Mevcut raporda yer alan bulgular, bir ölçüye kadar şehirlerde yürütülen araştırma ve 
veri toplama çalışmalarının sonucudur. Şehirlerde kültüre ilişkin göstergeler konusunda 
güvenilir ve kaliteli veriye erişmek hala zor bir durumdur ve bu rapor için yapılan 
araştırmada resmi istatistiklerden, sanat listelerine ve eğlence dergilerine kadar çeşitli 
kaynaklara başvurulmuştur. Tüm şehirler için güvenilir veriler derlenemediğinden 
arşivler, kamu sanat enstalasyonları, sanatçı atölyeleri, vatandaşların sahip oldukları 
piyano sayısı, vb. verilere raporda yer verilmemiştir. 
 
Verilere erişmenin önem taşıdığı dört alan: 
 

- İnformal kültür 
- Yeni kültürel tüketim türleri (dijital tüketim, vb.) ve halkın kültüre neden 

katıl(ma)dığı 
- Sanatçıların ve diğer yaratıcı kişilerin şehrin, sosyal ve ekonomik dokusundaki 

yeri 
- Kültüre değer atfetmeye ilişkin yaklaşımlardır. 

 
 
 
 
 
  



Şehirler 
 
Raporda yer verilen şehirler seçilirken öncelikle dünya coğrafi bölgelere ayrılmış, daha 
sonra her bir bölgenin en büyük ekonomisi (kişi başına düşen satın alma gücü 
çerçevesinde GSMH) ve bu ekonominin en büyük şehri seçilmiştir. Böylece, küresel 
ekonomik önemleri ve küresel kültür gündemini etkileme güçleri göz önüne alınarak 
dünya şehirleri belirlenmiştir. Bu şehirler, 2008 yılında hazırlanan raporda yer alan 
şehirlerin yanına eklenmiştir. 
 
Dünya şehirlerinin seçimi 
 
Coğrafi bölge En büyük ekonomi En büyük şehir 
Avrupa Almanya Berlin 
Batı Asya Türkiye İstanbul 
Güney Asya Hindistan Mumbai 
Doğu Asya Çin Şangay  
Kuzey Amerika ABD New York 
Latin Amerika ve 
Karayipler  

Brezilya Sao Paulo 

Afrika  Güney Afrika Johannesburg 
Okyanusya  Avusturalya Sidney 
 
Bu şehirlerin çoğunun karşı karşıya olduğu üç belirgin zorluk bulunmaktadır: Modernite 
ve gelenek arasındaki çatışma ve her ikisinin de layık olduğu değeri görmesini sağlamak; 
küreselleşen dünyada yerli ve spesifik olabilmek; kültürel altyapı ile katılım arasında bir 
bağ kurarak sanatsal çalışmalara seyirci sağlamak. 
 
  



İstanbul 
 

 
 

 

 

 

İstanbul hem kadim, hem de modern bir şehirdir. Şehirdeki ilk neolitik yerleşimler 8.500 

yıl öncesine uzanmaktadır. Bizantium şehri Yunanlılar tarafından M.Ö. 700’de kurulmuş; 

bu şehir Konstantinapol adıyla Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olmuş ve 

Roma’nın ardından neredeyse beş asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik 

yapmıştır. Bugün İstanbul artık başkent olmasa da, hızla gelişen ülkenin en büyük 

şehridir. Boğaz çevresindeki konumu, İstanbul’u Asya ve Avrupa arasında bir köprü 

yapmaktadır. 

İstanbul’un tarihi ve dolayısıyla kültürü, binalarında görülebilir. Şehrin mimarisi Batı ile 

Doğu’yu bir araya getirmektedir. Şehirde Hipodrom, Yerebatan Sarnıcı ve Çemberlitaş 

gibi birtakım Roma Dönemi kalıntıları ve ayrıca Cenevizliler tarafından miras bırakılan 

Galata Kulesi yer almaktadır. Ancak şehri tanımlayan Bizans ve Osmanlı yapılarıdır. 

Bizans yapıları arasında belki de en bahse değeri, bin yıl boyunca dünyanın en büyük 

katedrali olarak ayakta duran ve Osmanlı döneminde camiye çevrilen Ayasofya’dır. 

Günümüzde Ayasofya müze olarak ziyarete açıktır. Osmanlı yapıları arasında ise 

Topkapı Sarayı (asırlar boyunca Osmanlı sultanlarının meskeni ve yönetim merkezi 

olarak kullanılan saray da günümüzde müzeye dönüştürülmüştür), Sultanahmet Camii 

ve Süleymaniye Camii’dir. İstanbul’un birçok alanının uluslararası önemi, UNESCO 

Dünya Kültürel Mirası Listesi’nde “İstanbul’un Tarihi Alanları” başlığı içerisinde 

kendilerine yer verilerek tanınmıştır.  

İstanbul aynı zamanda oldukça modern bir şehirdir. Türkiye’nin kırsal bölgelerinden 

İstanbul’a yönelen iç göç ile şehrin nüfusu son yıllarda ciddi şekilde artmıştır. Bugün 

İstanbul Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 20’sine ev sahipliği yapmakta, GSYH’nin 

yüzde 22’sini ve vergi gelirlerinin yüzde 40’ını üretmektedir. Türkiye’nin yaratıcı ve 

kültürel endüstrilerinin merkezlerinin neredeyse tamamı İstanbul’da bulunmaktadır. 

Türkiye’de gerçekleştirilen müze ziyaretlerinin neredeyse yarısı (yüzde 49), kültürel 

performansların ise yüzde 30’u İstanbul’da hayata geçirilmektedir. 

İstanbul’un çağdaş kültürü de gittikçe daha çok ilgi çekmektedir. 2010 yılında Avrupa 

Kültür Başkenti olan şehirde çok sayıda festival, sergi ve etkinlik düzenlenmiş ve iki yeni 

müze projesi başlatılmıştır: Adalar Müzesi ve Masumiyet Müzesi. Nobel ödüllü roman 

yazarı Orhan Pamuk tarafından kurulan Masumiyet Müzesi’nde 1950’lerden günümüze 

İstanbul’un günlük hayatını belgeleyen film, fotoğraf ve diğer hatıra eşyalarına yer 

verilmektedir.  

Yüzölçümü: 5,313 km2 

Nüfus: 13,624,240 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 18.2% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 9.2% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü): $13,359 

Yaratıcı endüstri istihdamı: -  



İstanbul’un gelişmekte olan kültürel etkisi, Bienal’inin yükselen statüsünde de kendini 

göstermektedir. İlk olarak 1987 yılında düzenlenen Bienal yerli ve yabancı sanatçıları 

bir araya getirmektedir. Bienal, uluslararası görsel sanatlar camiasında önemli bir 

etkinlik halini almıştır ve günümüzde kendisinden daha eski olan Sao Paulo ve Sidney 

bienalleriyle eşdeğer bir prestije sahiptir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı şehirde tiyatro, film endüstrisi, festivaller, konserler, 

sergiler, konferanslar ve fuarlar gibi çeşitli faaliyetlere maddi destek sağlamaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kültürü desteklemektedir. Belediyenin bir hedefi de 

kültürel hizmetlere erişimin, şehrin periferisine yayılmasıdır. Şehrin kültürel hayatına 

özel sektörün katılımı da gün geçtikçe artmaktadır; özellikle büyük şirket ve bankaların 

sanata yatırım yapması popülerlik kazanmıştır. 

İstanbul’un kültürel politikası, birkaç aktör tarafından şekillendirilmektedir. Kültürel 

politikanın ana hedefleri erişim ve katılımın iyileştirilmesi, sosyal bütünleşmenin 

güçlendirilmesi ve ekonomik kazanımlar sağlanmasıdır. Ancak bu hedeflere giden yolda 

şehrin karşısına birtakım zorluklar çıkmaktadır. Şehirde kültürel tüketim düşük 

düzeydedir, müzeleri ziyaret etmek ya da kültürel etkinliklere katılmak birçok kişi için 

bir alışkanlık değildir. Özellikle kütüphaneler çok az kullanılmaktadır. Kamu yatırımı 

kültürel merkezlere ve kültürel mirasın restorasyonuna odaklanmış durumdadır. OECD, 

şehirde kamu tiyatroları olmasına rağmen “bu boyuttaki bir şehir için küçük tiyatroların 

ve sanat, edebiyat ve müzik gibi diğer amaçlarla inşa edilmiş yapıların sayısının ciddi 

şekilde az olduğuna” işaret etmektedir. OECD ayrıca İstanbul’un kendi kültürel mirasının 

değerlerinden yeterince faydalanamadığını da öne sürmektedir. 

Tüm bunlara rağmen, İstanbul’un çok güçlü yönleri de vardır: artan refahı, Türkiye’nin 

kültürel lideri ve öncüsü olarak konumu, sanat ve kültüre karşı artan ilgi ve hepsinden 

önemlisi genç ve dinamik nüfusu. İstanbul, söz konusu enerjisi ve dinamizmiyle kültür 

alanında diğer şehirlerle hızlı bir şekilde bütünleşirken şehrin politika yapıcıları da 

İstanbul’u “küresel bir şehir” olarak konumlanmaktadır.  

 

Johannesburg-Gauteng 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Johannesburg-Gauteng kıtanın geri kalanı için kültürel ve yaratıcı üretim, yeni kültürel 
formların üretimi, yeni üretim ve tüketim türleri ve örgütlenme ve iş modelleri sunan bir 
itici güç ve merkezdir.  

Yüzölçümü: 18,178 km2 

Nüfus: 11,328,203 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 22.4% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 32% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü):  $9,710 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 4.5% 



 
Şehrin kültürü esasen apartheid yılları ile şekillenmiştir ve o dönemin mirasını nasıl ele 
almak gerektiği konusu şehrin kültürel politika yapıcılarının karşısındaki en önemli 
zorluklardan biridir. Kültürel açıdan yaklaşıldığında Johannesburg-Gauteng, bir yanda 
uluslararası arenayla uyumlu, kültürü tüketen yüzde onluk en üst sınıflara hitap eden 
“yüksek kültür”, diğer yanda şehrin kalanı olmak üzere iki şehirden oluşur gibidir. 
 
Şehir otoritelerinin kültür alanındaki öncelikleri sosyal bütünleşme, yoksulluğun 
azaltılması ve apartheid mirasının dönüşümüdür. Geçtiğimiz on yıl boyunca şehirde 
araştırma ve politika üretme konusuna çok vakit ayrılmıştır. Kültür sektörü, Güney 
Afrika’nın öyküsünü en dürüst şekilde anlatan sektör olup günümüzde katılıma daha 
fazla odaklanmaktadır. 
 
Londra 
 

12% 
 
 
 
 
 
 

 
Londra tarih, son moda yaratıcılık ve dinamik pop kültürünü bir araya getiren dünyanın 
en kozmopolitan ve hoşgörülü şehirlerinden biridir. 
 
400 yüzyıl önce bir uluslararası ticaret merkezi olarak, daha sonra ise Sanayi Devrimi ve 
Britanya İmparatorluğu’nun kuruluşuyla güçlü bir şehir olarak öne çıkan Londra 
1900’lerde 6.7 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük şehri iken geçirdiği iki dünya 
savaşı şehrin yapısını tamamıyla değiştirmiş ve imparatorluğun yıkılışı, kitlesel göç ve 
şehrin bir küresel finans merkezi halini alması Londra’yı dönüştürmüştür. 
 
Kültür alanında da çok önemli bir santral olan Londra, Shakespeare zamanından bu yana 
dünyanın belki de en önemli tiyatro şehridir. Günümüzde müzik ve dans gibi diğer sanat 
türleri için de bir merkez olan şehrin müzeler ve galerileri dünyanın en çok ziyaret 
edilen kültür kurumları arasındadır.  
 
Kültürün ciddi şekilde desteklendiği şehirde Londra Belediyesi Kültürel Stratejisi’nde 
“sanat ve kültürün, medeni bir toplumun en temel nitelikleri olduğu ve vatandaşlarının 
iyiliği için tüm yönetimlerin kültüre yatırım yapması ve onu desteklemesi gerektiği” 
ifade edilmektedir. Son yirmi yılda kamu tarafından finanse edilen kültür sektörü, gelir 
kaynaklarını çeşitlendirmiş ve böylelikle diğer şehirlerdeki kültür sektörleri karşısında 
daha dayanıklı bir konuma erişmiştir. 
 
2012 Olimpiyatları, Londralıların şehrin kültürü konusunda duydukları gururu 
pekiştirecektir. Londra’nın olimpiyat adaylığı esnasında sunduğu teklif, o güne kadar 
gerçekleştirilmiş en büyük Kültürel Olimpiyat’ı vaat etmekteydi. 10 hafta sürecek bir 
kültürel şölen olan Londra 2012 Festivali ile Olimpiyatlar zirve noktasına erişecektir. 
Festival, Londralı yeteneklerin sergilendiği bir vitrin olacağı gibi birçok uluslararası 

Yüzölçümü: 1,572 km2 

Nüfus: 7,825,200 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 12.6% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 41.9% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü): $65,800 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 12% 



sanatçıyı şehre çekmek için de bir imkân sunacaktır. Ayrıca, Olimpiyatlar şehre, 
Avrupa’da son yıllarda oluşturulan en büyük kent parkı olacak Kraliçe Elizabeth 
Olimpiyat Parkı’nı da miras bırakacaktır. 
 
Birleşik Krallık’ın zorlu ekonomik ortam ve kamu harcamaları ile özel tüketimin 
baskılanmasıyla karşı karşıya olduğu bu günlerde, kültür ve yaratıcı endüstriler 
Londra’yı yaşamak, çalışmak, yatırım yapmak ve ziyaret etmek için daha da çekici kılan 
bir fırsat olarak genel olarak büyümeyi desteklemekte ve ekonomiyi “tekrar 
dengelemeyi” sağlamaktadır. 
 
Mumbai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mumbai, yoksul ama hızla büyüyen dinamik bir şehirdir. Kültürel altyapısının 
yetersizliği günümüzde sunduğu kültürel imkânı zayıf kılsa da Bollywood’un büyük 
başarısı bu alanda daha çok şey yapılabileceğinin kanıtıdır. 
 
Şehrin yabancı kökenli nüfusu, diğer dünya şehirlerine kıyasla az olsa da tüm 
Hindistan’dan buraya gelen etnik ve dini topluluklar şehirde bir çeşitlilik yaratmaktadır. 
 
Hint film endüstrisi olan Bollywood, Mumbai’da yer almaktadır. Mumbai ayrıca Marathi 
film endüstrisine de ev sahipliği yapmaktadır. 
 
Bollywood, Hindistan’ın kimliğinin oluşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Aynı 
zamanda diğer yaratıcı endüstrilerle olan bağı sayesinde ülkenin en önemli televizyon 
ve uygu ağları ile yayınevleri de Mumbai de yer almaktadır. 
 
Şehrin güçlü olduğu diğer alanlar tasarım, süsleme ve mücevhercilikken; şehrin 
müzeleri, kültürel mirasını yansıtan yapılar ve sahne sanatlarına yeterince ilgi 
gösterilmemektedir.  
 
Şehirde bir Bollywood müzesi kurulması ve şehrin geleneksel dini festivallerinin daha 
iyi pazarlanması olumlu sonuç verecektir. 
 
  

Yüzölçümü: 437.1 km2 

Nüfus: 12,432,830 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 1% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: - 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü):  $10,800 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 16% 



New York 
 

8% 
 
 
 
 
 
 

 
New York’ta kültür, şehrin birinci sınıf bir dünya şehri oluşunun gözle görünür kanıtı 
olarak algılanmaktadır. Kültür, şehrin her yerinde görülebilen bir imza ve aynı zamanda 
tüm dünyadan yetenekli çalışanları ve ziyaretçileri şehre çekerek ekonomik başarıya 
katkı sağlayan bir unsurdur. New York’un dinamik kültürel sahnesinde Broadway 
tiyatrosundan hiphop’a çok çeşitli kültürel ürün sergilenmektedir. Ayrıca şehir, sanat 
müzayedelerinden moda, tasarım ve reklama kadar her tür sanatsal ve yaratıcı endüstri 
için dev bir ticari pazar konumundadır. Yüzyıllar boyunca Amerika’ya gelen göçmenlerin 
giriş kapısı olan şehir, Çin operasından Çek kukla şovuna kadar çok çeşitli kültürel 
performansa ev sahipliği yapmaktadır. 
 
Bütçe baskılarıyla karşı karşıya olsa da şehir, özellikle kamu/özel sektör ortaklıklarıyla 
kültürü desteklemeye devam etmeye kararlıdır. Ayrıca, kültürün sadece birkaç birinci 
sınıf kuruluşu destekleyerek güçlenmeyeceğinin kabul edildiği şehirde kültürel hibelerin 
yarıdan çoğu küçük kuruluşlara verilmektedir. Ayrıca şehir yönetiminin iddialı 
projelerden oluşan bir portfolyosu da bulunmaktadır. 
 
Şehrin yöneticileri tüm bu stratejik yatırımların sadece New York’un kültür sektörünü 
değil; aynı zamanda şehrin kimliğini ve yaşam kalitesini de güçlendirdiğine 
inanmaktadır. 
 
 
Paris (Ile-de-France) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuşatmalar, veba, savaşlar, devrimler ve işgallerden sağ çıkan Paris, dünyanın en önemli 
kültür merkezlerinden biridir. Edebiyat, müzik, sinema ve belki de en önemlisi görsel 
sanatlar alanında şehir sakinleri kültürel inovasyona büyük katkılarda bulunmuştur. 
Parisliler aynı zamanda önemli kültür tüketicileridir. Tüm dünyada ünlü “art de vivre” 
(sanat hayatı) ile tanınan Paris’in kafeleri, barları, sanat evleri, sinemaları, informal 
tiyatroları ve ikinci el kitapçıları çok büyük sayılarda turisti kendine çekmektedir. 
 

Yüzölçümü: 1,214.40 km2 

Nüfus: 8,175,133 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 2.6% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 33.3% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü):  $73,300 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 8% 

Yüzölçümü: 12,012 km2 

Nüfus: 11,797,021 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 18.8% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 35.8% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü):  $56,900 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 8.8% 



2005 yılından bu yana Paris bölgesel ekonomi stratejisinde kültürel ve yaratıcı 
endüstrilerin ekonomik kalkınma için bir öncelik alanı olduğu ve sunulan kültürel 
imkânın güçlü olması ve kültüre erişimde eşitsizliklerin giderilmesi için teşviklerin 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Paris şehrinin merkezinde milyonlarca potansiyel müşterinin (turistler) varlığına 
rağmen yüksek kiralar ve korunan mimari/kültürel miras alanları sebebiyle yaratıcı ve 
kültürel endüstrilerin buralarda faaliyet göstermesi kolay değildir. Bu sebeple yeni 
kültürel/yaratıcı faaliyetler daha ziyade şehrin diğer bölgelerinde hayata 
geçirilmektedir. 
 
Paris’te hayata geçirilen bir proje ile sanatçılara tarihi binalarda stüdyolar verilmekte ve 
halkın sanatçının çalışmalarını izlemesi karşılığında bu mekândan herhangi bir ücret 
alınmamaktadır. Buradaki amaç, halkı kültürel üretim süreçleriyle ilişkilendirmek ve bu 
süreçlere katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 
 
Kültürel mirasından gurur duyan Paris, bir “açık hava müzesine” dönüşmekten 
kaçınmakta ve periferideki bölgelerde yeni tesisler kurup informal sanat türlerini 
kucaklayarak şehrin kültürünün dinamik ve modern kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. 
 
Şangay 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şangay, dünyanın en hızlı büyüyen gücünün en geniş şehridir. Şehrin kültüre yaklaşımı 
iddialı ve planlı olup 2020 yılına kadar en önemli kültür şehirlerinden biri olmak 
amacıyla kültürel ve yaratıcı endüstriler için altyapılar oluşturulmaktadır. Şehir, Çin’in 
modernleşme sürecinde en canlı ve kozmopolitan yerlerden biri olarak görülmektedir. 
 
Şangay’ın kültür alanında karşı karşıya olduğu en önemli zorluklar, hızla yaşlanan 
nüfusu; çeşitliliğin azlığı; sanatçıların yeteneklerinin artırılması; kültürel hayata 
katılımın düşük düzeyde olmasıdır. 
 
New York, Tokyo ve Londra gibi şehirlere yetişmek için yapması gereken çok şey olması 
ve Pekin ve Hong Kong gibi diğer Çin şehirlerinin rekabeti Şangay’ı “Expo sonrası” 
olarak adlandırılan iddialı bir kültürel gelişim programı oluşturmaya yöneltmiştir. “1122 
girişimi” olarak bilinen ve 2020 yılına kadar şehri bir kültürel metropole dönüştürmeyi 
hedefleyen strateji ile şehrin yaratıcı tasarım, uluslararası kültürel değişim, uluslararası 
moda, modern kültür endüstrileri ve yaratıcı yetenekler için bir merkeze dönüşmesi 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda şehirde yeni kamusal kültürel tesisler oluşturulmakta, 
belirli bölgelerde tiyatro, dans, vb. merkezleri oluşturulmaktadır. Festival ve etkinlikler 
güçlendirilirken, kamuya ait kültürel girişimler, şirketlere devredilmektedir. Şangay’da 
kültürün “ulusal bütünlük kaynağı” olduğunu düşünülmektedir. 

Yüzölçümü: 6340.5 km2 

Nüfus: 23,474,600 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 1.7% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 42.9% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü): $15,300 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 7.4% 



İnovasyonla harekete geçen büyümeye kültür ve yaratıcılığın katkı sağlaması 
önceliğinden hareket eden şehirde 120’yi aşkın galeri ve stüdyo bulunmaktadır.  
 
Bir kültürel santral olmayı hedefleyen Şangay’ın planlı yaklaşımını, yeni kültürel 
faaliyetleri ve entelektüel/fiziksel alanın gelişimini ve bunların kendi seyircilerine 
ulaşmalarını destekleyecek özgürlüğe kavuşturması gerekmektedir.  
 
Sidney 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sidney’i kültür alanında farklı kılan husus, zengin informal kültürüdür ve festivalleri 
Sidney’in bu alandaki en önemli güçlerinden biridir. Şehrin iklimi ve doğal güzellikleri 
rahat, canlı ve içerici bir kültürün oluşmasına imkân tanımaktadır. Sidney’in kültür 
politikaları, yerlilerin de kültürel hayata katılımlarının artırılmasını da dikkate 
almaktadır. 
 
Nüfusunun üçte biri başka bir ülkede doğmuş olan ve ikinci nesilden de çok göçmenin 
yaşadığı Sidney’in günlük hayatı çeşitli deneyimler ve kültürleri yansıtmaktadır. 
 
Şehrin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlarsa mekânların pahalılığı, finansal 
sürdürülebilirlik ve örgütsel kapasitenin artırılmasıdır.  
 
  
Tokyo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tokyo’nun kültür alanındaki eşsizliği, yaratıcılar ve tüketiciler, “yüksek” ile “pop” 
kültürü arasındaki muğlak sınırların da bir kanıtı olduğu eşitlikçiliğidir. Tokyo halkı 
kültürü kendilerinden ayrı ya da “başkaları için” yapılan bir şey olarak görmemektedir, 
“şehir halkı, geçmişten bu yana sanatsal ve kültürel faaliyetlere dâhil olmuştur.” 
 
Gelenek ve modernitenin aynı anda süregelmesi de şehri güçlü kılan bir unsurdur. 
 
Şehir çok fazla çeşitliliğe sahip değilmiş gibi görünse de aslında farklı bölgelerin farklı 
kültürleri bir çeşitlilik yaratmaktadır. 

Yüzölçümü: 12,144.50 km2 

Nüfus: 4,575,532 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 20.5% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 35% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü): $48,900 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 5.3% 

Yüzölçümü: 2,130 km2 

Nüfus: 13,159,388 

Ülke nüfusunun şehir nüfusuna oranı: 10.3% 

Eğitim düzeyi / yüksek öğrenim: 25.5% 

Kişi başına düşen GSYH, 2008 (satın alma gücü): $41,300 

Yaratıcı endüstri istihdamı: 11.2% 



 
Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve 2011 yılında yaşanan deprem ve tsunami felaketi 
Tokyo’da yerel değerlerin tekrar gündeme gelmesine sebep olmuş ve kültür, Tokyo’nun 
yeniden ayağa kalmasını sağlayacak bir sektör olarak görülmüştür. 
 
Tokyo Sanat Konseyi, yeni yeteneklerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesine yönelik 
kültürel politikası uyarınca finansman ve destek sağlamaktadır. 
 
2020 Olimpiyatları şehirde, tarafsızlık; interaktiflik; hoşgörü; daha derin, canlı, dinamik 
ve çeşitli bir kültürel yükselişi harekete geçirme potansiyeline sahiptir. 
 
 
 


