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Politika ile sanat ilişkisi günümüzde yeniden tartışılmakta. Sanat ve 
Politika ilişkisi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

MEHMET YILMAZ: Sanatçı / Yazar /Akademisyen,
Haklısınız, bu bağlamda sergiler gerçekleştiriliyor; dergilerde, gazete 
köşelerinde ve panellerde sıkça bu konu tartışılıyor (izninizle, politika yerine 
siyaset terimini kullanacağım). Tabii, ‘siyaset’ ve ‘sanat’ derken bunların iki 
özerk alan olduğu varsayımından hareket ediliyor. Kuşkusuz bunun nedeni, 
zihinlere öyle yerleşmiş olmasıdır. Schmitt ve Kreft’in işaret ettikleri gibi, 
öteden beri ‘siyaset’ kavramı, hem bir devletin iç ilişkileri (iktidar mücadelesi, 
yasama, yürütme, yargılama), hem de uluslararası arenada bir özne gibi 
davranan devletlerin birbirleriyle ilişkileri anlamında kullanılmaktaydı. 
‘İktidar ilişkileri’ dendiğinde, örgütsüz kişi ya da gruplardan ziyade, 
devlet ve onu yönetmeye talip yasal partiler ve yasadışı örgüt etkinlikleri 
anlaşılıyordu. Bu anlamını korumakla birlikte, siyaset kavramının alanı 
genişlemiş, dolayısıyla belirsizleşmiştir. Sanata gelince: Ne kadar öğretici ve 
eleştirel olursa olsun, Kantçı bir içgüdüyle, güzel ve yüceyle olan bağını hep 
sürdürmüştü. Sanat, hakikatin bilgisine doğrudan katkı sağlamaktan ziyade, 
uzunca bir süre, mutluluk vaat eden bir şey gibi algılanmıştı. Sanat deyince, 
akla öncelikle ‘güzel sanatlar’ (Fr. beaux-arts, İng. Fine arts) kavramının 
gelmesinin nedeni budur. Son yıllarda, bu tip fakültelerin adlarından ‘güzel’ 
kavramının çıkarılarak, ‘tasarım’ ya da ‘mimarlık’ kavramlarının eklenmeye 
başlaması, bu konudaki algının dönüşüm geçirdiğini göstermektedir. Bu, 
sanatın piyasa (inşaat, medya, teknoloji ve siyaset) dünyasıyla bütünleşmesi 
anlamına gelmektedir.
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‘Sanat ve siyaset’ ilişkisi dendiğinde, genelde sanatçıların devlet ve iktidar 
organlarının işleyiş biçimine bakışı, yaklaşımı anlaşılıyor. Tabii karşılıklı 
olarak, siyaset çevresinin de sanata bakışı söz konusudur. Sanat ve siyaset iki 
özerk alan olsa da birbirinden kopuk değildir. Üstelik bugün daha da iç içe 
geçmiş durumdalar. Aslında bu hep böyleydi; ama ya görmezden geliniyordu 
ya da ayrı tutulmaya çalışılıyordu. Kimileri, sanatın siyasal bir görevi 
(aydınlatıcı, uyarıcı, eğitici işlevi) olduğu tezinden hareket ederken, kimileri 
de ‘sanatın saflığının korunması ve özerkliği’ adına, ayrı tutulmasında yarar 
olduğunu iddia ediyordu. Bu görüşler yok olmadı ama eski ağırlığını büyük 
ölçüde yitirmiş durumda. 

Bir sanatçı olarak, 1980’lerdeki öğrenciliğimden bu yana siyasal konulara hep 
ilgi duydum. ‘Yeni Dünya Düzeninden Görüntüler’, ‘Belleğimdeki Parçalar’, 
‘Pencere’, ‘Bir Yanım İçerde’, ‘İçine Yabancı Dış’, ‘Cin.s.el Şeyler’, ‘Sakıncalı 
Çünkü Edepsiz’, ‘İkizler’ ve halen üzerinde çalıştığım ‘Arkadaşlar’ adlı 
dizilerimde bu konuları kurcaladım, kurcalıyorum. Bunlar, eş zamanlı olarak, 
hem alışıldık anlamıyla sanat ve siyaset ilişkisini, hem de bizzat sanatın kendi 
iç siyasetini (biçem, eğilim ve araçsal araştırmaları) kapsıyor. Genelde tuval 
ve boyayı tercih etmekle birlikte, heykel, yerleştirme, fotoğraf ve videoyu 
da kullanıyorum. Yanı sıra, düşüncelerimi makale ve kitaplar aracılığıyla da 
açıklamaya çalışıyorum. 

OĞUZ HAŞLAKOĞLU; Sanatçı / Akademisyen
Her şeyden önce sanat ve siyaset birbirinden bağımsız olarak anlaşıldığı 
sürece arada bir ilişki kurma gereği sorunun yanlış tanımlanmasına neden 
olabilir. Burada mesele siyasetin iktidar diline indirgenmesi ve esasen 
güç ilişkilerinin yönetilmesi olarak anlaşılmasıdır. Oysa siyaset, politika 
sözcüğünün geldiği politeia kökeninde öncelikle kent kimliği içinde 
tanımlanan socio’nun (ortak olan) ilkelerinin ve kurallarının belirlenmesidir. 
Bu ilke ve kuralların belirlenmesi bağlamıdır ki; kurumsal boyut olarak devlet 
ve hukuk kavramlarının devreye girmesine neden olur. Başka bir ifadeyle, 
siyaset, politika olarak özgün anlamı itibariyle vatandaşlık bağlamını öncelikle 
sosyolojik anlamda tanımlamayı ve anlamayı gerektirir. Bu durumda sanatı 
socio’dan (ortak olan) bağımsız olarak düşünebilmek mümkün olamayacağına 
göre sanat ve siyaset ilişkisi bizzat kent kimliğinin belirlenmesinin en 
önemli etkeni olarak ortaya çıkar. Burada sorun çıkaran, siyasetin sanatın 
özgürlükle olan olmazsa olmaz bağı nedeniyle devlet yapısının güç ilişkilerini 
yönetiyor olmasının tipik bir tezahürü olarak sanatı da yönetmek istemesi 
ve bu güç ilişkilerinin bir parçası haline getirmek istemesidir. Bu anlamda 
sanatın asli işlevinin kent kimliği adına özgürlük alanını savunmak olduğu 
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ortaya çıkmaktadır. Esasen sanatta özerklik tartışmalarının zemini de buraya 
dayanmaktadır. Bunun kendisinin başlı başına bir siyaset olarak anlaşılıp 
anlaşılmayacağı ise başka bir tartışmanın konusudur. 

MAHMUT ÖZTÜRK; Ressam / Akademisyen
Günümüzde değil hiçbir zaman, politika, siyaset, sanat, eğitim, hukuk gibi 
üstyapı öğeleri, birbirinden ve altyapı öğelerinden bağımsız düşünülemez. 
Politika ve özellikle resmin “Günümüzde yeniden tartışılmakta…” olması 
ise, 1980 darbesi ile tedavülden kaldırılıp şimdi tedavüle birlikte sokulmaya 
çalışılmasıdır ki, bu çok ironik ve rezil bir durumdur. 1980 Darbesi sonrasında 
emperyalizmin neoliberalist pratiklerinin uygulayıcıları postmodernist 
kavram pratikleri üretmişler ve üstyapısal öğeleri kendi siyasetlerine bağımlı 
olarak ve işbirlikçi iktidarları marifeti ile biçimlendirmişlerdir. Emekten yana 
politik duruşu olan sanatı, özellikle ressamı, resim sanatını, Resim-İş Dersi, 
Resim-İş Öğretmeni ve Resim-İş Bölümlerini (Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalına indirgeyip) aşağılayarak dışlamışlardır.   

1980 Darbesi ile uygulamaya konan 24 Ocak Kararları, YÖK’ün kurulması, 
Eğitim Enstitülerinin Kapatılması, Özel Üniversitelerin Kurulması, KİT’lerin 
Özelleştirilmesi, YÖK- Dünya Bankası Projesi gibi Neoliberalist pratikleri 
haklı göstermek için uydurdukları postmodernist kavram pratiklerinden 
bazıları şunlardır: Günümüz felaketinin sorumlusu aydınlanma çağının ve 
modernizmin büyük söylemleri, ideolojiler, yazılı tarih, kültür, müzeler, 
estetik… bitmiştir, Sosyal Devletler Süreci Bitmiş Demokratik Devletler 
Sürecine Geçilmiştir, Sanat- Sanatçı ve Sanat Yapıtı Yeniden Tanımlanmalıdır, 
Herkes Sanatçıdır- Her şey Sanattır, Sanat Yapıtı Değil Sanatçı ve Kavramı- 
Konsepti hatta Ne Giyindiği, Saçını Nasıl Taradığı, Kimlerle Tanışıp Düşüp- 
Kalktığı Önemlidir, Reklam ve Çevre Edinmek Önemlidir, Sanat Yapıtı 
Değil Hakkında Yazılan Metinler ve Söylenenler Önemlidir, Kamusal Alanda 
Sanat- Kamusal Alana Müdahale,  Sanat ve Disiplinler Arasılık- Sanat ve 
Disiplinler Ötesilik, Yapı Bozum- Yapı Söküm, Sanat Yapıtını Tahrip Et, 
Provokatif ve Alternatif Sanat Yap, Yoz (Kitsch) Olan da Sanattır, Orkestra 
ve Şef Gereksizdir, Piyanonun parçalanırken ya da Göl’e atıldığında çıkardığı 
ses gerçek müziktir, Yaşam boyu Öğrenme, Öğrenci Merkezli Eğitim ve Sanat 
Eğitimi… kısaca en önemlilerinden birisi de MODÜLER (söze, anlatıma ve 
metinlere dayalı) EĞİTİM’dir. Dikkat edilirse, bu postmodernist kavram 
pratiklerinin, neoliberalist pratiklerin politik ve siyasi jargonuna ne kadar 
uyumlu oldukları, sanat ve sanat eğitimi ortamlarını bu politik ve siyasi 
anlayışla yapılandırarak yönlendirdikleri açık ve net olarak görülür. 1990 
Yılında Avrupa’da postmodernizm bitti denilirken, Türkiye’de özellikle 
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1990-1995 yılları arasında Yapısalcılık, Postyapısalcılık, Yapılandırmacılık, 
Yapı Bozum- Yapı Söküm, Semiyoloji-Göstergebilim gibi felsefeler 
postmodernizmin arka bahçesinin meyveleri olarak pazarlanıyordu. Bunların 
yanı sıra yazdığım makalelerimde ve sunduğum bildirilerimde ileri sürdüğüm 
nice tespitler, neoliberalist politika ve siyaset pratiklerinin, sanat ve sanat 
eğitimi ortamlarını nasıl boyunduruk altına aldığının kanıtlarıdır. “Politika ile 
sanat ilişkisi günümüzde yeniden tartışılmakta…” diyorsunuz ya, ülkemizde 
uygulanan neoliberalist pratiklerin postmodernist sanatını ve sanat eğitimini, 
dergilerde, gazetelerde… solcu ve devrimci kılıflar altında pazarlayanların 
maskesi düştüğü içindir. 

SERPİL ODABAŞI; Sanatçı / Aktivisit
Muhalif olmanın bir gereği de, sesi az çıkandan yana olmak; sesi az çıkana 
ses katmak ve onu çoğaltmaktır diye düşünmüşümdür hep. Muhalif olmak, 
egemen dilden olabildiğince arınıp, egemen dilin kodlarını kırmaya çalışmak 
ve kendi dilini inşa etmeyi gerektiren zahmetli, sancılı bir süreç.

Öfkesiz de sanat olabiliyordur ancak ben pek ilgilenmiyorum… Kuracak 
cümlenin olması çoğu zaman derdinin olmasıyla eşzamanlı gerçekleşen haller 
ve ironi bazen bir sığınakken bazen da koca bir güç kaynağıdır, buradan 
bakınca “politika” dediğimiz şeylerin hepsi gündelik hayatlarımızın içinde 
olan, çok geniş bir alanı kapsıyor, etnik-cinsel-dinsel-sınıfsal kimliklerden ve 
bu kimliklerden doğru size / benzerlerinize yaşatılanlar,  kişisel ilişkiler, iş 
ilişkileri, hiyerarşi biçimleri, aidiyetler, aidiyetsizlikler, “normal” sayılanın/
dahil olabilenin değerleriyle sizin değerlerinizin ne derecede örtüştüğü 
gibi yüzlerce soruyla baş başa kalabilirsiniz ve bazen sanatla nefes almaya 
çalışırken benzerlerinizin hikayelerine yüzlerine yüzünüzü dönmüş olursunuz, 
ortaya çıkmış olan şeye “politik sanat” denebilir, siz belki de aslında uzun 
“ah” çekmişsinizdir.

Sanatın politize olması ya da politikanın estetize olması konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikrinizi bir ya da birkaç örnek üzerinden 
açıklayabilir misiniz?

MEHMET YILMAZ: Sanatçı / Yazar / Akademisyen,
Walter Benjamin ünlü metninin bitiş tümcesinde, aklımda kaldığı kadarıyla, 
faşizmin siyaseti estetikleştirdiğini; komünizmin ise buna karşılık olarak 
sanatı siyasallaştırdığını söylemişti. ‘Siyasetin estetikleştirilmesi’ ne 
demek? Sanırım, Mussolini ve Hitler’in kitleleri etkileyebilmek için belli 
idealler, kavramlar ve davranış biçimleriyle, siyaset kurumunu özel olarak 
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tasarladıklarını kastetmişti yazar. ‘Siyasetin estetikleştirilmesi’ yerine 
‘siyasetin sanatsallaştırılması’ deseydi, ne fark ederdi acaba? Bilmiyorum. 
Nihayetinde, ‘siyaset’ bir ‘yönetim sanatı’ değil mi? Bu bağlamda, sanat 
da düşünce ve kavramlara görünür bir biçim verme siyasetidir. Mussolini 
ve Hitler’in ‘yönetim sanatı’ konusunda ne kadar yetenekli olduklarını tüm 
dünya gördü. Büyük kitleler, büyülenmişçesine, gözlerini bile kırpmadan 
hem kendi içlerinde bir etnik temizlik gerçekleştirdiler, hem de dünyayı kan 
gölüne çevirdiler. Yaşanan, kabus cinsinden bir gösteri (performans) sanatıydı 
(bu arada, Hitler’in tersine, Mussolini’nin kendi modernistlerini (Fütüristleri) 
canı gönülden desteklediğini de unutmuş değiliz.)!

Komünizmin sanatı siyasallaştırmasına gelince: Benjamin hangi komünizmden 
söz ediyordu? Nazilerin eline düşmemek için 1940’da intihar etmişti yazar. 
Ölmeyip de gerek Stalin’in gerek uydu partilerin sanat siyasetlerini görseydi; 
rejimin inşası ve ‘sosyalist gerçekçilik’ adına öncü (modern) sanatçıları 
aşağıladıklarına şahit olsaydı ne derdi acaba? Bunları maalesef asla 
bilemeyeceğiz. Ancak bildiğimiz bir şey var: Marksistler her zaman, sanat ve 
siyasetin birbirinden bağımsız olmadığını; sanatçıların kendi fildişi kulelerine 
kapanmak yerine siyasal konulara değinmeleri gerektiğini söylemişlerdir. 
Bildiğimiz bir diğer şeyse, aynı süreçte, burjuvazinin de sanatın özerkliği 
adına, sanatçıların siyasete bulaşmamaları gerektiğine dair bir söylem içinde 
olduğudur.

Köprünün altından çok sular aktı. Komünizm yıkıldı. Burjuvazi bizzat kendi 
mekânlarında sol içerikli siyasal sergiler düzenliyor, reklamını yapıyor. Bu, 
yeni bir ‘sanat siyaseti’ ve yeni bir ‘siyaset sanatı’dır. Kreft’in işaret ettiği 
üzere, siyaset artık medya şirketlerinin el birliğiyle düzenledikleri eğlenceli 
gösterilerden ayırt edilemeyecek derecede estetikleşmiş, sanatsallaşmış 
durumdadır. Tüm gösteri ve nesneler çok güzel tasarlandıkları için, sanat 
da artık ‘güzel’le arasına bir mesafe koyma yoluna gitmiştir. Ama ne çare! 
Sanatsal ürünler de tıpkı ‘sanat dışı ürünler’ gibi alınıp satılmıyor mu fuarlarda, 
galeri ve müzayedelerde? Buyurun size, ‘ticaret sanatı’!

Yine de bir istisna, bir çıkış umudu var sanki: Gezi Estetiği. Ancak yanıt 
için bana ayrılan kısmı fazlasıyla aşmış durumdayım. Bu konuda şimdilik 
söyleyebileceğim şey, Gezi günlerinde sanat ve siyasetin daha önce hiç 
olmadığı kadar, bir ve aynı şey haline gelmiş olduğudur. Bu kavramlardan 
biri olmadan Gezi’nin değerlendirilmesi olanaksızdır. Ona da başlı başına bir 
dosya açmak gerekiyor.
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OĞUZ HAŞLAKOĞLU; Sanatçı / Akademisyen
Yukarıda belirtmeye çalıştığım hususlar çerçevesinde asli zemin ortaklığı 
esasından anlaşılmadığı sürece sanatın politize edilmesi ya da politikanın 
estetize edilmesini asıl meselenin kavranamamasından kaynaklanan ifadeler 
olarak görmek mümkün. Bu anlamda niyetten bağımsız olarak estetize edilmiş 
politika maske takmış bir iktidar dili; politize edilmiş estetikse siyasete alet 
edilmiş sanat olarak anlaşılmaktan kurtulamayacaktır.

MAHMUT ÖZTÜRK; Ressam / Akademisyen
İşte bu noktadan hareketle ikinci sorunuza I. Uluslararası Sanat Araştırmaları 
Sempozyumu’nda sunduğum bildirimden örnekler vererek yanıt vereyim:

Neoliberalist pratiklerin Postmodernist kavram pratiklerine uyarlı sanat 
ve sanat eğitimi uygulamaları ilerici ve devrimci uygulamalar(mış) gibi 
sunulmuştur. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ile “Marksizm ve sosyalizm 
bitmiştir, geleceği görememiş yetersiz kalmıştır” söylemleri ile birlikte, 
yukarıda söylediğim felsefeler ve felsefeciler, adeta Marksizmin ileri 
aşamasıymış gibi pazarlanmış, Türk aydınının, sanatçısının, akademisyeninin 
kafası karıştırılmış, hedef şaşırtılmıştır. 

Leonardo’nun “Bir resim biliminden bahsetmek gerekir” sözünü şiar edinmiş 
ressamın, “sadece resim yaparak burjuva duvarlarını süsleyen aptal …” 
olduğunu düşünmek aymazlıktır. Ressam ve Resim, gündelik hayatı da 
evrensel olanı da anlatan özelliklere sahip olduğu için neoliberalist pratiklerin 
uygulayıcıları tarafından reddedilmiştir. Tanzimat’tan bu güne çağdaş 
anlamda Türk kültürünün üretilmesinin aşamalarını resim sanatı tarihinden 
öğrenmekteyiz. Neoliberalizmin, resmi ve çalgılı müziğin günah olduğunu 
savunan dinci-gerici-mezhepçi pratiklerine karşı, İslâmın en yüksek mevkisi 
olarak görülen halife makamında Osmanlı halifelerinin resim yaptıklarını ve 
resimlerinde çalgılı müzik besteleyip çaldıklarını görmekteyiz. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında yaşananların adeta belgesel anlatımı özelliklerini kanıtlayan 
Şeref Akdik’in Millet Mektepleri, Mektebe Kayıt, Ayna Önünde Köpekli 
Kadın... resimleri ile kadın kimliğinin geliştirilmesine ve çağdaşlaşmasına, 
çocuğun da bir kimlik sahibi olduğuna dikkat çekmesi, gündelik hayatı 
evrensel hayata bağlayarak tarihsel olgu ve olayları resimsel dille açık ve 
net olarak anlatması… Mahmut Cuda’nın toplumcu gerçekçi desenleri, 
Edip Hakkı Köseoğlu’nun siyasilerin dalkavukluklarını anlatan resimleri, 
Yeniler grubunun toplum sorunlarına eğilen tutumları… Mümtaz Yener’in, 
Nuri İyem’in… toplumcu gerçekçi tavırları nedeniyle hapse tıkılmaları…  
neoliberalist pratiklerin uygulayıcıları tarafından resmin tehlikeli bir geçmişe 
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sahip olduğu fark edilmiş, 1980 darbesinin verdiği cesaretle, ressam ve resim 
aşağılanarak postmodernist kavram pratiklerine dayalı sanatçı (!?) sanat ve 
sanat eğitiminin önü açılmıştır. 

Sanal gazete Kolajart’ta Lütfiye Bozdağ ile yapmış olduğum söyleşide 
belirttiğim gibi; Müzeler Gereksizdir, Müzeler Yıkılmalıdır… diyen 
postmodernist kavram pratiklerinin, neoliberalizmin gerici silahşörü IŞİD’in 
müzeleri yerle bir etmesinden ne farkı vardır? Devrimci ve yenilikçi diye 
pompalanan postmodernist kavram pratiklerinin söze, anlatıma ve metinlere 
dayalı modüler sanat ve sanat eğitimi ile feodal gericiliğin eğitim modelinin 
söze dayalı öğüt ve telkini temel aldığı ortaçağ zihniyetiyle ortak payda 
bulmaları bir tesadüf olamaz. 8 Mart’ın devrimci emekçi kadınını, Feminist 
sınıfsal kimliğinden soyutlayan Postmodernist sanatın aşırı cinsiyetçi tavrının, 
dinci-gerici-mezhepçiliğin kadını aşağılayan aşırı cinsiyetçi yaklaşımlarıyla 
senaryosunu yazıp oynadıkları filmi ibretle izliyoruz.

Bugün, politika, siyaset, sanat, resim ve ressam kavramlarının tartışma 
ortamına sokuluyor olmasını, neoliberalist pratiklerin uygulayıcılarının ve 
postmodernist tayfasının, istediği şeyi tedavülden kaldırıp tekrar tedavüle 
sokma girişimi ve yapay gündem oluşturmaya yönelik debelenmesi olarak 
görüyorum. Sanatın görevi, insani en temel değerleri yüceltmek ve estetik 
bağlamda sunmaktır. Örneğin, Gezi temalı resimlerin, insani en temel değerlere 
bağlı politik içeriğinden soyutlanması, resmin ise estetik değerlerden uzak 
olması düşünülemez. Elbette, estetik politize, politika estetize edilebilir.

SERPİL ODABAŞI; Sanatçı / Aktivisit
Tarihin resmi ideolojisi karşısında görsel hafıza oluşturmak bakımından sanat, 
unutmamak için önemli. Resmi ideolojinin, resmi tarihin yarattığı tahribatlarla 
ancak belgeleyerek baş edebiliriz. 

(Beral Madra, Yusuf Taktak ve Emre Zeytinoğlu, iki röportaj sorusundan 
hareketle düşüncelerini sorulara tek tek bölüm ayırmaksızın cevaplamayı 
tercih ettiler; F.A.)

YUSUF TAKTAK; Sanatçı / Akademisyen  
Sanat’tan söz edildiğinde; iletişim konusu da  gündeme gelir. Bu durum 
daha çok 1960’lı yıllarda yani Pop-Art iyice sanat ortamında tanındığı 
sırada, bir bakıma söz konusu akımın özelliklerinden biri olarak tanımlandı. 
İleriki yıllarda “kitlesel iletişim”  kavramı daha çok kullanılmaya başlandı. 
Günümüzde ise yaşamımızın içine girmiştir. Dolayısıyla sadece ülkemizde 
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değil, dünyada olup bitenden anında haberdar olmaktayız. Sanatçılar, 70’li 
ve 80’li yılların tersine daha ani bir hareketle tavırlarını gösterebilmektedir. 
Bunun nedeni; örgütlü bir savaşımın yerini bireysel mücadeleye bırakmasıdır.

Toplum, farkında olmadan “ikinci hayat”ın içinde buldu kendini. İşte kitlesel 
iletişim araçları nedeniyle “sosyal medya” ile kendine yeni bir hayat keşfetti. 
Bu denli güçlü bir baskı ve etki aracıyla, kişiler, politikacıların da ötesinde 
bir güç oldu. Elbette, elinde kitlesel iletişim araçları gibi bir gücü olan 
sanatçı, üstelik sanat anlayışından taviz vermeksizin, politikada söz sahibi 
oldu. Örneğin; “Gezi” olayları birçok sanat dalı patlama yaptı adeta. Fotoğraf 
bunların başında geliyor ardından duvar resimleri ve yazılarını katabiliriz. 
Kuşkusuz öteki dallarda da şaşırtıcı yaratılarla karşılaştık.

Bu bağlamda örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak, temelde önemli bir olguyu 
saptamak gerekir. Hiç de örgütlü olmayan insanlar, kar topunun çığa 
dönüşmesi gibi bir toplum hareketi politikacıların önünde olabilmiştir. 
Kuşkusuz, özgürlük ve bireysellik sanatçının  başlıca niteliği olması nedeniyle 
gezi olayları sırasında kendini bulmuşlardır.

Bireylerin politikayı keşfetmesiyle başlayan toplumsal devingenliğin 
durumuna seyirci kalamayacağını anlayan politikacılar da sanatçıların, sosyal 
medyanın kullandığı yöntemleri kullanarak karşılıklı söz söylemeye başladılar. 
Karşılıklı iletişimin sanatçının lehine olacağı aşikardır. Sanatçı kendine yeni 
bir yol bulmuş ve bu yöntem sanatta yeni açılımları da beraberinde getirecektir. 

EMRE ZEYTİNOĞLU; Sanatçı / Yazar / Akademisyen / Küratör 

Sanatın Politika, Politikanın Estetik Üretmesi Üzerine  
Önce sanatın politika üretmesi meselesinden başlayayım. Politika elbette bir 
toplulukla, ama en fazla “devlet” ile (“poli=kent-devlet”) ilgili bir sözcük. 
Bu noktada Aristoteles’in “Politika” eserine başvurursak, bir yerde yaşayan 
vatandaşların (“politis”) birbirlerinden ayrı kesimler oluşturduğunu ve bu ayrı 
kesimler arasındaki ilişkilerin de yine aynı olmadığını okuruz. Yani devlette 
“çoklu” (“poli”) bir ortam ile karşı karşıyayızdır. O halde politika dediğimiz 
şey, devlet bütünlüğünü oluşturan kesimlerin, bu çokluk içinde yan yana durma 
durumlarını bize anlatır. Ve bu yan yana duruş sırasında söz konusu kesimler, 
elbette devletten pay isteyecekler, bu anlamda da birtakım hak taleplerinde 
bulunacaklardır; kısaca politika, tüm bunların sahnesidir. Modern devlette 
de neredeyse aynı tanım sürer, oysa pratik farklıdır; burada da o kesimlerin 
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talebi, üretilmiş artı değer üzerine gerçekleşir ve “devleti yönetme” talebiyle 
noktalanır. Özetle böyledir. 

Öte yandan “sanat” kavramına baktığımızda ise bu kavramın politika ile 
kurduğu asıl ilişki, modern devlet bağlamında yer alan “özne” ile ortaya 
çıkıyor. 18. yüzyıl sonrasında (özellikle de 19. yüzyılda) özne, herkes bilir ki 
hem kendi ontolojik niteliklerini keşfetmek hem de sınıflar düzeyinde bu artı 
değere uzanmak talebini güçlendirmek açısından sanata sarılıyor (geleneksel 
kültürün ve dolayısıyla geleneksel sanatın tam tersi olarak, modern estetik 
kuramlar bunu vurgular). Açıkçası sanat, modern devlet içinde her zaman 
öznenin ayakta kalabilmesinin, varlığını sürdürebilmesinin, iradesini 
(“varoluş”a bağlı arzusunu) koruyabilmesinin aracı oluyor. Özne kendisini 
var etmeye çalışıyorsa, bunu da devlete (tümele) karşı verdiği bir mücadele 
ile ortaya koyuyorsa, hayli sıkı bir muhalefet yapıyor demektir. Bu yüzden 
sanatı geniş anlamıyla ele aldığımızda, hiç kuşkusuz politik olduğu kanısına 
varacağız. Sonuçta sanatın politika üretmesi kadar olağan bir şey olamaz.

Şimdi de politikanın estetik olması meselesine geleyim. Bir kere estetik 
meselesine bir açıklık getirmeli burada: Estetik ve sanat aynı şeyler değil. 
“Estetik”(“Aisthesis”) sözcüğüne baktığınızda, bu sözcüğün “algı” anlamına 
geldiğini ve giderek algının yol açtığı duygular ile bağ kurduğunu görüyorsunuz. 
Örneğin Immanuel Kant da estetiği tam bu anlamda kullanmıştı. Onun estetik 
ile sanat arasındaki belli belirsiz ilişkisi ise algı ve duygu yoluyla, öznenin 
kendisini keşfedebilmesine bağlanıyordu. Ama estetik ve sanat arasında 
tam bir anlam birliğinin tesis edilmesi ve sanki bunların aynı şeylermiş gibi 
gösterilmesi, sonraki filozofların (kanımca, daha çok da Alman filozoflarının) 
işidir. “Politikanın estetize olması” durumu ile ne kastediliyor? Onu pek 
anlamış değilim; bu ilişki uzunca bir süredir telaffuz ediliyor, oysa açık bir 
tanımına ben rastlamadım. Acaba “mevcut durum politikası sanat üretiyor” 
anlamında mı öne sürülmüş? Bunu da bilmiyorum. Belki bu meseleye şöyle 
bir yorum getirebilirim: Bugün mevcut politika karakteri (ki buna rahatça neo-
liberalizm üzerinden yaklaşabiliriz) merkezi bir devlet yapısının dağıldığını ve 
topluluktaki ayrışık karakterlerin, salt kendi iradeleri ile yan yana durduklarını 
iddia ediyor. Bu, o politikanın sınıfsal mücadele dönemlerine göre “ne kadar 
demokratik” olduğu gibi de bir propaganda aracı oluyor. Fakat biliyoruz ki 
topluluktaki farklı kesimlerin yan yana duruşları, bunlar arasındaki “ortak 
yarar” düşüncesine bağlıdır. Tabii ki “ortak yarar” problematiği, ortaya yeni 
çıkmış bir şey değil. Bu, Aristoteles’in “Politika”sından Rönesans’a, oradan da 
ilk liberal kuramlardan neo-liberal sürece kadar uzanan bir durum. Yani artık 
merkezi devletin iktidarından söz edilmiyorsa da onun yerine geçen “ortak 
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yarar” politikasının iktidarından söz edilebilir. Üstelik ikisi de aynı sertlikte 
iktidarlardır. Demek ki bu yeni politika bir estetik üretiyormuş. Belki bununla 
şu denmek isteniyor: Özneler artık (modern devlette olduğu gibi) tümele karşı 
muhalefet geliştirmiyorlar; çünkü zaten tümeli öznelerin kendisi yaratıyor. Yani 
iktidarın kendisi, öznelerin de kendisi… Ya da tam tersi bir tanımla, özneler, 
zaten kendi niteliklerini iktidardan kotarıyorlar… Bu makul bir saptamadır. 
Friedrich Hegel, 19. yüzyılda özneyi tanımlarken, onun kesinlikle bir “dış 
etken” ile (tümel ile) bağının olması gerektiğini yazmıştı. Şimdiki zamanın 
öznesi de biraz bu yönteme ayak uydurularak tanımlanıyor sanırım: “Öznenin 
varlığı ile iktidar arasında tam bir bütünlük vardır” deniliyor. Bu durumda 
mevcut politikanın estetik üretmesi ya da estetize olması kadar olağan bir şey 
olabilir mi? Evet, bu tanım pek çok kişinin hoşuna gitmeyecektir. Oysa böyle 
bir ilişkinin, yeni politikalar ve “özne” durumları açısından tersine çevrilme 
ve böylece muhalefetler oluşturabilme yöntemleri de mevcuttur. Ama bu 
konuyu tartışmak için, farklı bir zamana gereksinim var.

BERAL MADRA; Küratör 
Sorularınızı önce  Türkiye bağlamında yanıtlarsak, siyasal-ekonomik ve 
kültürel sorunlar özellikle 70’lerden başlayarak görsel sanatların konusu oldu 
ve sanatçıların ürettiği yapıtlar onların siyasal duruşlarının belirledi. Ulus 
devlet ideolojisi, demokratikleşme süreçlerindeki yapısal ve zihinsel süreçler, 
sınıf mücadelesi, sağ-sol karşıtlığı, kapitalizm-komünizm çatışkısı, feminizm, 
etnik ve cinsel kimlik sorunları gibi Türkiye’nin 20.yy siyasetini belirleyen 
bütün olay ve sorunları görsel sanat üretiminde izlemek olasıdır. Bu üretimin 
bölge ve Türkiye için belirleyici olmasının en büyük nedeni Türkiye’deki 
siyasal ortamın şiddetli olayları ve derin çelişkileridir ve bunların yaratıcı 
bireyler üstündeki etkileridir. 

Bu üretimin topluma ulaşması açısından henüz tam olarak çözülmemiş bir 
sorun vardır; bu üretim ( görsel düşüncenin nesnel sonuçları)  bir müze sistemi 
içinde gösterilmediği için onarılması zor bir epistemolojik boşluk oluşmuştur.  
Anadolu’da gerçekleştirilen 3 bienal (Sinopale, Çanakkale, Mardin) özellikle 
bu sorunu çözmeye yönelik sürdürülebilir girişimlerdir.

Sanat—siyaset ilişkisi bağlamında üretilen yapıtları iki kategoride incelemek 
olasıdır: Birincisi sanatçının  tümel siyasal görüşünü yansıtan birbiriyle 
içerik, söylem ve estetik açıdan bağlantılı olan ve öznel bir üslubu yansıtan 
yapıt dizileridir. İkincisi de güncel siyasal olaylara doğrudan ve anında yanıt 
veren, tepkici, kara-mizahcı ve medya estetiğini  sanat estetiğine dönüştüren 
post-medya yapıtlardır. Sanatın siyaset ile olan doğrudan ortaklığından çıkan 
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sanat yapıtlarının bir süre sonra klişeleşmesi ve sloganlaşması tehlikesi de bir 
gerçektir. 

Sanat-siyaset ortaklığı her iki durumda da  ancak düşünsel-zihinsel süreçlerin 
güçlenmesi ve güncelleşmesi için, ya da Türkiye’deki sorunlu duruma bağlı 
olarak gerçek anlamda bir demokratikleşme bilinci için kamusal paranın 
desteklediği bir yatırım durumuna gelirse bir anlam taşıyabilir. 

Küresel siyasetin çarpık ya da karmaşık düzeninin şifrelerini çözebilmek için 
gerekli olan günümüze özgü yapı-sökümcü ve ilişkisel düşünce sisteminin 
metinleri bireyin yeni dünya düzeni içinde sahip olması gereken siyasal bilinç 
ve bilgiyi tanımlıyor ve işaret ediyor. 1980’den günümüze üretilen ve bu tür 
düşünce sistemini benimseyen sanatçıların ürettikleri yapıtlar – her ne kadar 
bu tür üretimin gelişmesini destekleyen altyapıdan yoksunsa da - bu siyasal 
bilinç ve bilgi için görsel referanslar oluşturuyor. 

Son on yılda gerçekleştirilen yapıtlarda bazı ortak özellikler gözlemleniyor. 
Tüm yönlere doğru yapılan bütün hareketler bir sosyo-politik ve ekonomik 
sindirme, hayal kırıklığı ve umutsuzluktan ortaya çıkan kara mizahı, insan 
sevmeme ve zarar vericiliği yansıtmaktadır. Bu yorumların, keşiflerin, 
ifadelerin ortaya serilmesi izleyicinin yalnızca önünden geçip bakması için 
değildir. Bu anlatım katmanlarının ve imgelerinin derin yarıklarında izleyici 
ile karşılıklı bir ilişki içine girme arzusu ima edilmektedir. “İlişkisel estetik” 
isimli kitabında Nicholas Bourriaud bu olguyu ele almakta ve bunu sosyal 
yarık (interstice) olarak sanat yapıtı terimiyle tanımlamaktadır.

Sanatçının konumu kendisini siyasal ve sosyal amaçlara ne kadar yakın 
gördüğü ve az gelişmiş kültür endüstrisiyle olan ilişkisine bakış açısına göre 
iki katmandan oluşur. Doğulu topluma göre sanatın bağlamı her şeyin tüketilip 
yeniden yapılandırıldığı bir yer değildir. Sanatçı medya ve reklam gibi popüler 
alanlardan bazı stratejiler almak durumda bırakılır. Bu yolla sanat var oluş 
nedenini ve barındırdığı değer ölçütlerini yitirir; ancak sanatçı bu tehlikeden 
sıyrılmayı bilir ve diğer alanların stratejilerini öylesine uyarlar ki ciddiyet, 
akıllılık, duyarlılık ve algı gücüyle üçüncül ve havai olanın üstesinden gelir.
 
Sorularınızı küresel bağlamda yanıtlarsak, siyasetle ortaklık ilişkisindeki neo-
liberal kapitalizmin sanat üretimi üstündeki egemenliğine bakmak gerekiyor. 
Bu egemenlik sanatın söylem, estetik ve içeriklerine kadar elini uzatmaktan 
kaçınmıyor. Bu gerçek, sanatçıyı sunmaya çalıştığı eleştirel söylem ve siyasal 
duruş ile üretiminin küresel kültür sanayisi ve uluslararası piyasalardaki 
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değeri arasında bir tercih yapmaya yönlendirebiliyor. Sanatın irdelediği ve 
eleştirdiği demokratikleşme süreçleri, insan hakları, çevre gibi sorunlar ile 
küresel kapitalizmin güdülediği siyasal-ekonomik düzen arasındaki çatışkılı 
ilişkiye sanatçı nasıl yanıt verecek, direnecek ve sanat üretiminin ana hedefi 
olan ifade özgürlüğü, geniş kitleye ulaşma, sorunlara karşı uyarma işlevini 
nasıl gerçekleştirecektir? Bu soru sanat üreten ve sanatın kitlelere ulaşmasını 
sağlayan kişi ve kurumların gündeminde birinci sırada yer alıyor. 


