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TASARIM VE SANAT PRATİKLERİNİN,  TARİHSEL SÜREÇ 
ÜZERİNDEN, TOPLUMLA İLİŞKİLENMELERİ

Binding Art and Design Practises Via Historical Process

İnsel İnal*

Öz
Bu metin, manifesto ve ütopyanın son 200 yıl içinde sanatçı ve toplumu nasıl etkilediğini ele 
alır. Siyasi manifestoların düşünce tarihine etkisi vurgulanır. Avangard siyasetçilerin aracı olan 
manifesto daha sonrasında 20. yüzyıl sanatçılarının kitlelere ulaşmak için önemsediği metinler 
haline gelecektir. 

Manifesto kuramcılarının en önemlilerinden Saint Simon, sanatçıların sanayi ile yapacağı iş 
birliğiyle toplumsal reform yolunun açılacağını teorize ediyordu. William Morris ise toplum 
bireylerinin kendisi için üreterek refah içinde olacağını vaat ediyordu. Bu iki görüş ve bunları 
besleyen Komünist Manifesto 20. Yüzyıl ideolojiler savaşının yapı taşları olarak görülebilir. 
Rasyonellerle romantikler veya kapitalistlerle sosyalistler karşı karşıya toplumsal mücadelenin 
de temelini oluşturdular. 

Bu ideolojik yönelimlerin sanatçıya yansımaları ile bugünün nasıl tariflenebileceği üzerine 
bir tartışma açmaya çalışan yazı, bugünün neoliberal ortamında, tasarlanan sanat ile müdahil 
muhalif sanatın ilişkileri ve amaçları doğrultusunda nasıl ayrılıklar yaşandığını sorgulamayı 
amaçlar. Satış amaçlı kariyerist başarılarla piyasasını büyüten sanatçılar ile bir çok avangard 
sanatçı girişimi ve özellikle situasyonistlerin mirası ile oluşturulan ütopyaları arkasına alarak 
politik muhalefetini estetik eylemlerle kamusal alanlarda uygulayan sanatçıların toplumla 
kurdukları ilişkiler, bugünün sanat işlevlerinin en önemli parametrelerini oluşturur.  

Günümüz sanatına galeri müze gibi sanat kurumlarında tasarım ideolojisi ile projelendirilmiş 
sanat eserleri üzerinden değil de sokaklardaki estetik üretim üzerinden yaklaşmaya çalışan bu 
yazı bir sanat-yaşam-siyaset ilişkilendirme deneyidir. 
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Abstract
This article tackles how manifesto and utopia effected on art and society within last 200 years. It 
is emphasized the effects of manifestoes on the history of thinking. Manifesto has been a means 
of avant-garde politicians were becoming the articles that artists of 20th century regarded to 
reach the masses. 

Saint-Simon who was one of the most important theoreticians of manifestoes, was theorizing 
that with the cooperation of artist and industry, way of social reform was open. William Morris 
promised that individuals of society were living well for producing themselves. These two 
opinions and Communist Manifesto supported those, can be seen as the building stone of the 
ideological wars of 20th Century. Rationalists, romanticists or capitalists, socialists. 

This article, which tries to open a discussion about how these ideological inclinations reflects 
on artist and how could today be described, aims to question how did it be lived separation 
towards relations and aims of designed art and intervenor opponent arts in neoliberal situation 
of this day. The relations that artists realized their political dissident with aesthetic actions 
in public space taking their utopia’s support with the achievements that are gained with the 
careerist aims and with legacy of situationists, constitutes of parameters of today’s art. 

This article is an experiment about binding art-life-politics with trying to approach contemporary 
art via aesthetic production on the streets instead of artworks were designed with designing 
ideology in art gallery and museum. 

Keywords: Contemporary Art, Politics, The Relation Between Art and Politics 

Giriş
Manifesto, ütopyalardaki toplum ve yaşamla ilgili ideal ve hayallerin kitlelerle 
buluştuğu metinlerdir. 1789 yılında Fransız Devrimi’yle doğan eşitlik, 
özgürlük ve adalet talebi ile manifesto, kitlelerin özgürlük mücadelesinde 
önemli bir yer tutmuştur (Artun, 2010:14). 

Fransız devrimi bir hayalle tasarlanmış, kurulmuş, örgütlenmiş ve 
sonuçlanmıştır. Fransa’da mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin 
kurulması ve Roma Katolik Kilisesi’nin değişmeye zorlanması aydınlanmanın 
temellerini oluşturur. Bu aydınlanma dönemi aynı zamanda sosyal bir 
dönüşümü de başlatmıştır. Burjuvalar tarafından yazılan metinler üzerinden 
bilinçlendirilen halk, sarayın, kralın ve seçkinci sınıfların denetimine isyan 
etmiştir. 
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Caravaggio, “Loreto Madonnası” (1606)

Bu isyanın öncesinde ise ütopyalarla ilgili toplum ve siyaset düşünürleri 
manifestolarıyla uğraşırken, ressamlar gözlemlediklerinin resimlerini 
yapmaktaydılar. Özellikle 17 ve 18. Yüzyılın başlarında çeşitli ressamlar 
şehirde yaşayan yoksul insanların hikayelerini dini kurgular içinde 
resmetmişlerdir. 

José de Ribera, “Sen Andres” (1639)
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17. yüzyılda resmedilen yoksul insanlar Hristiyanlık sistemi çerçevesinde 
konumlandırılır. Hristiyanlık, tüm dini temelli sistemlerde olduğu gibi, 
yoksulluk merkezli mağduriyetlerden beslenir. Aslında hitap ettiği kitle 
yoksulların dünyasındandır. 

 

Anthony van Dyck, “The Adoration of  the Shepherds” (1616)

19. yüzyılda ise “din ve yoksulluk” temasının yerini “toplum ve yoksulluk” alır. 
Şehirde ve kırsalda resmedilen figürler gelecekleri olmayanlardır. Kaderleri 
çalışmak ve gündeliklerini çıkartarak hayatlarını sürdürmektir. Toplumsal 
mağduriyetler resimlerin konularına sızmıştır. Çaresizliklerine dinle çözüm 
arayan, yoksulluklarına rağmen iyi niyetli ve huzurlu insanların yerini erdemli 
ama mücadele içinde ayakta durmaya çalışan bireyler almıştır. 
 

Velasques, “Water Carrier of Sevile” (1619)
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Jean-François Millet, “The Gleaners” (1857)

Bu noktada sanat Hristiyanlığın propagandasını yapmaktan yavaş yavaş 
sıyrılmakta ve 19 yüzyılın farklı dinamikleriyle bir araya gelmeye başlamıştır. 
Ütopyaların ve manifestoların etkisiyle sanatın toplumsal işlev ve konumlanışı 
yön değiştirir.

Fransız devriminde olduğu üzere her manifesto hayal edilen ve sürdürülebilir 
hale getirilmiş dünyayı duyurmak üzere tasarlanır. Özellikle 19. yüzyıl ve 
sonrasında da merkezi otorite, soyluluk ve kırsal kesimin sömürülme düzeni 
üzerinden yükselen ütopyalar süresince, komünistler dışında anarşistler, 
feministler, cumhuriyetçiler gibi modern siyasi hareketler, kendi hayal ettikleri 
sistemleri manifestolarla yayarak, çoğalmak isterler (Artun, 2010:18).

 
Van Gogh, “The Potato Eaters” (1885)
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Kitleleri Etkilemiş Çeşitli Manifestolar ve Kuramcıları
Çeşitli kitleleri peşinden izlettiren düşünürler yazdıkları metinleri ile düşün ve 
sanat tarihini etkilemişlerdir, Bunlardan en önemlisi, kendini “anarşist” olarak 
adlandıran ve ilk “anarşist” düşünür olarak tanımlanan özellikle Courbet ve 
Baudelaire gibi sanatçıların izlediği Pierre-Joseph Proudhon’dur (1809-1865).

Proudhon, mülkiyetin hırsızlık olduğunu belirtirken anarşinin düzen 
karşıtlığını savunduğunu iddia eder. (1)

Mihail Aleksandroviç Bakunin ise (1814 –1876) tanınmış bir Rus devrimci 
ve kolektivist anarşizm kuramcısı, anarşist düşünürlerin ilk kuşağının 
temsilcilerindendir.(2)  Bakunin manifestosunda Devletçilik ve Anarşi manifesto 
kitabında yıkım estetik bir olgu olarak sunulur aynı zamanda şiirseldir. Yıkım 
Bakunin’e göre estetiktir. Bu nedenle yıkımı yüceltir ve devrimci başlangıçlar 
için bu hazzı metinlerinde önemsetir. Ütopya metinleriyle anılan diğer önemli 
bir düşünür feminist kuramcı, süfrajetİ ve kadın hakları savunucusu, Emmeline 
Pankhurst, (1858–1928) kadınların toplumsal eşitlik haklarının peşindedir.(3)

Oy hakkı alabilmeleri için büyük bir ayaklanmaya ve patlamaya çağırır 
kadınları. Ona göre ancak böyle bir patlamayla çirkinlikler yok edilebilir ve 
devrim gerçekleşebilir (Artun, 2010:18). Toplumu, çaba, üretim, eylem ve 
yaratma olarak gören, düşünce tarihinde, toplumun bilimi olarak gördüğü 
sosyolojinin düşünce babası olarak tanınan Fransız filozof ve iktisatçısı Henri 
de Saint-Simon’un  (1760-1825) metinleri sanat ve siyasetin ilişkilenerek 
sanayiye katkısıyla topluma yarar sağlayacağını vurgulamıştır.(4) 

Sanayi ve Sanat İşbirliği
Claude  Henri  Saint  Simon  Fransız Devrimi sırasında düşünceleri sayesinde 
giyotinden kurtulmuş, sahip olduğu unvanlardan vazgeçtiği halde devrimden 
sonra Fransa’da dokuz ay hapsedilmiştir (Artun, 2010:20). Saint Simon 
Aydınlanma manifestolarından yeni bir sentez oluşturmuş, endüstrileşme ile 
birlikte toplumsal değişimin hızını vurgulayarak, endüstriyel yükselmeye 
odaklanmış ve “endüstri (sanayi) toplumu” kavramını ilk kez kullanan düşünür 
olmuştur. Geleceğin toplumunun diğer ütopya içeriklerinin aksine endüstri 
toplumu olacağını düşünen Saint Simon, endüstrileşme sürecini kontrol altına 
almak için bilimsel politikalar geliştirmeye çalışmış ve endüstri toplumunun 
toplumsal örgütlenmesi hakkında çeşitli çalışmalar yapmıştır. Her ne kadar 
niyeti endüstriyel toplum olma ile ilgili düşünce üretmek olmasa da kurduğu 
sistem ve sanatın endüstriyle ilişkisi, güçlenen burjuvaziyi en ideal ve en 
parlak şekilde tariflemiştir. 
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Saint Simon’a göre toplum sanatçı ve bilim adamlarıyla yönetilmelidir. 
Akıl ve hayal gücünün işbirliği ile toplumu idare etme arzusu 20. yüzyıl 
avangardlarını çok etkileyecektir. Bu etkilenme zamanımızda ise tasarımın 
sistemle ilişkilenerek sanat üzerinde kuracağı egemenliğin de habercisidir. 
1830’larda Saint Simon sanayici ve bilim adamlarına “sizin avangardınız biz 
sanatçılar olacağız çünkü en ani ve en hızlı etki eden güç sanatın gücüdür. 
İnsanların hayal gücüne ve duygularına seslendiğimiz için her zaman en 
kuvvetli ve en kararlı etkiyi biz yaratırız.” diye seslenmiştir (Artun, 2010:20).

William Morris ise Saint Simon’un tersine hayatın estetikleştirilerek, ya 
da ‘güzel’leştirilerek yenilenebileceğine inanır. Sanayinin topluma katkısı 
yerine zanaat ve hatta sanatın dönüştürücülüğüyle etkisini önemser. Morris’in 
ütopyasında, devlet yoktur. Herkes kendi grupları içinde komünal yaşantısını 
sürdürür. Komünal yaşantı ancak kolektif yaratıcılık ile mümkündür. Tek 
amaç vardır. Haz almak için üretmek. Ancak bu tip bir üretimle toplumsal 
devrime ulaşılabilir. Morris bu ütopyasını kendi hayatında da uygulamıştır. 

Anarşist ve Marksistlerle birlikte, kurulduğu zamanda ülkesinin yegâne 
sosyalist hareketi olan Sosyalist Cemiyet’in örgütlenmesine katılır. Eski 
Yapıları Koruma Birliği’ni kurarak göstermelik restorasyon modasına karşı 
mücadele eder. Kurduğu atelyede çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte kendi 
ütopyasını dener. Resim, oyma, mobilya ve metal işleri üreterek herkesin 
kendi çevresini dönüştürebileceğine inanır. Bu üretimler Arts and Crafts 
hareketine öncülük ederek, çeşitli mimarlara ve sanatçılara rehber olur. Bu 
hareketle birlikte Morris ve arkadaşları sanat sanayi işbirliğinde kurulacak 
düzenin sakıncaları ile ilgili tartışmanın başını çeker. William Morris’in bir 
endüstriyel toplum düşmanı olduğuna kuşku yoktur (Morris, 1993:134). 

Komünist Manifesto ve Sanatın Siyasetle İlişkisi
Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ilk olarak 21 Şubat 1848’de 
yayımlanan yazı, dönemin en önemli ütopyasının bildirgesi Komünist 
Manifesto, proletaryanın burjuva düzenini ve üretim araçlarının özel mülkiyeti 
bir devrimle ortadan kaldırarak sınıfsız bir toplum düzenini gerçekleştirmesi 
gerektiğini söyler. Bu metin en başta Hristiyanlığın yoksullar üzerindeki 
hegemonyasını kıracak ve ruhban, soylu ve sermaye sınıfının iktidarını 
sorgulatacak yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Siyasi Manifestolar tarihinin en önemli eserlerinden olan Karl Marx ve 
Friedrich Engels’in aynı zamanda edebi metni, ütopyaların sistemleştirilmesi 
ile ilgili ilk kapsamlı metindir. Toplumsal politikaların dışında sanatsal 
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üretimlerin de alt yapısını oluşturması açısından çok önemli olacaktır. 
Yoksulluğun mağduriyeti ile tuallere yerleşen figürler, Komünist Manifesto 
sonrasında bilinçlenerek örgütlenen vatandaş kimliği ile eserlerde gözükmüş, 
sanatsal üretimlerin içeriğini etkilemiştir. 

Bir çok ütopya incelendiğinde, yabancılaşmanın, zorunlu çalışmanın, emek 
sömürüsünün, mülkiyetin sona erdiği ideal bir toplum, sanatla özdeşleştirildiği 
görülür. Yani bir bakıma komünizm, sanatı toplumda eşitleyerek yayılır. 
Herkesin şiir yazması ve resim heykel üretmesi yani sanatın alternatifi veya elit 
olanı temsil etmemesi en temel idealdir. Ayrıca, toplumsal sınıfların ortadan 
kalkmasıyla birlikte, sınıflar arası toplumsal mücadelelerin evrimi olarak 
görülen tarihin de sona ermesi veya evrilmesi düşüncesi birçok ütopyanın 
temeline yerleşmiştir. 

Avangard siyasilerin ütopya manifestolarını duyan sanatçılar, yoksul insanı, 
dimdik duran, geleceği hayal eden, örgütlenmeye hazır mücadeleci bir 
kimlikle resmetmeye başlamıştır. Bu noktada 1901 tarihli Giuseppe Pellizza 
da Volpedo’nun “Dördüncü Kuvvet” adlı eseri önemlidir. Yoksulluğun 
mağduriyet olmadığı hatta aksine erdemliliği ve güçlülüğü temsil ettiği 
biraradalılığı konumlandırması ile toplumsal bir çıkışı eser üzerinden 
okuyabiliriz. 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, “Quarto Stato - Dördüncü Kuvvet” (1901)
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1871 Devrimi, Paris Komünü ile Sanat ve Siyaset Arasındaki Sembolik 
Devrimsel Hareketin İlişkisi

1871 devrimi ertesinde iki ay iktidarda kalacak komünist anarşistler 
Paris Komünü’nü kuracaklardır. Paris Komünü döneminde manifestoyu 
siyasetçilerin dışında sanatçılar da kullanmaya başlamıştır. Paris Komünü 
Paris’te 26 Mart’tan 28 Mayıs 1871’e uzanan iki aylık kısa sürede iktidarda 
olan sosyalist hükûmettir.(5)

Her ne kadar iki ay hükümette kalsalar da, içinde şekillendiği koşulları, 
tartışmalarla yürüyen kararları ve acılı sonu onu zamanının en önemli politik 
dönemlerinden biri yapmaktadır.

Komün, Fransızların yenilgisiyle sonuçlanan Fransız-Prusya Savaşı’nın 
sonrasında manifestolarla ulaşılan kitlelerin desteğiyle 1871 devrimi ertesinde 
iki ay kadar iktidarda kalacaktır.  Hapisteki Blanqui başkan seçilir. Courbet 
kültür ve sanatın başına getirilir. İlk işi Napolyon’nun heykelini indirmeyi 
örgütlemektir. Bu olay sanat ve siyaset arasındaki sembolik devrimsel 
hareketin ilk ilişkisini var edecektir. Sanatın gücüne artık duyulan güvenin bir 
göstergesidir (Artun, 2010:17).

Aslında bütün toplumsal hareketlerin ve onların edebi metinleri manifestolar, 
sanatla umudunu kazanır. Çünkü insanları örgütleyen yaşadığı toplum ve 
coğrafya ile ilgili kurduğu hayallerdir. 19 yüzyıl sanatı bu hayalleri odağına 
yerleştirerek kendini var eder. Alımlayıcısına bu hayalleri sunarak haz 
verir. Bu hayallerin biçimlendirdiği toplumsal bilinçle duygular toplumsal 
ütopyayı kitleselleştirir. Bir başka deyişle siyaset sanatın önemini keşfeder ve 
sanat, siyaset, toplum ilişkisi ayrılmaz öğeler haline gelir. Toplumu yeniden 
şekillendirmeyi amaçlayan kuramcılar, sanatın toplumsal ütopyaların özü 
olduğu bilincine varır. Kitleler sanatsal üretimle toplumsal dönüşüm ve 
devrimlerle ilişki kurabilir.  Daha önemlisi yeni toplum ve yeni hayat zaten 
sanattan ibaret olmalıdır (Artun, 2010:17).

18. yüzyılın aydınlanması sadece din ve geleneğe karşı örgütlenmesiyle 
kendini var ederken, 19. yüzyıl başında buna otoriteye başkaldırı eklenmiştir. 
Devletin gücü azaltılarak bireyin katılımcı gücü arttırılmalıdır. Bu nedenle 
devletçi yapısal oluşumlar yerine liberalizmin temellerinin atıldığı 
söylenebilir. Bu toplumsal beklentilerde de istenilen eşitlik ve güvenlik yine 
sağlanamamıştır. 19. yy’da tüm ideolojilerin tek amacı vardır. Yeni kültür ve 
insan tipini tasarlamak.
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Ütopyalar üzerinden incelendiğinde 19. yüzyılın, siyasi ideolojiler çağı 
olması en önemli özelliğidir. Bauhaus ekolü ile fütürist ve konstrüktivistlerin 
de etkilendiği, tasarım, sanayi işbirliği kuramları ile siyaset ve ekonomide 
şekillenen liberalizm; diğer taraftan sisteme rağmen şekillenen ütopyaların 
belirlediği toplumla işbirliği içinde sosyalist sanat bilinci.

20.Yüzyıl ve Avangardların Devrim Anlayışı

20. yüzyıl sanat tarihi aynı zamanda reddedenlerin tarihidir. Sanatçı ve 
kuramcılar, sanatın ruhban sınıfı, soylular ve burjuvalar tarafından verilen 
siparişlerle şekillendiğini ayrıca erkek egemen bir bakışla tarihsel dizilime 
girdiğini vurgulayarak önce tanımını sonra ontolojisini sorguladılar. İşlev 
ve kurgusu ile bağlantılı tüm bağlamları deşifre ederek yeniden dizdiler. 20. 
yüzyıl öncesinin üretim biçimlerinde varolan; sanatçı ve alımlayıcı (seyirci, 
toplum) arasında aracıları (kilise, koleksiyoner, müze ve galeri) kaldırma 
üzerine projeler ürettiler. Satılamaz eserler tasarlayıp sergilediler. Sanat 
nasıl ve kime yapıldığından çok, niçin yapıldığıyla var olmalıydı. Düşünce 
ve ideoloji sanatsal içeriğin en önemli yapı taşını oluşturuyordu. Yüzyılın 
başında dadaistlerin yeniden kodlamaya çalıştıkları üretim biçimi sanatta 
devrim niteliğindedir.  Marcel Duchamp’ın 1917 tarihli “Çeşme” isimli ters 
duran hazır nesne pisuvarı bu devrimin neredeyse sembolüdür.
 

Marcel Duchamp, “Çeşme – Fountain” (1917)
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Duchamp retinal sanatın artık bittiğini ilan eder. Sanatın toplumla 
ilişkilenebilmesi için artık sanatçı izleyene görsel haz verecek eserlerle servis 
vermemelidir (Haralambidou, 2013:181).  Sanatla toplumsal dönüşümün 
olabilmesi alımlayıcının eseri anlaması ve bunun için çaba sarf etmesi, içeriğini 
okuması gerekir. Sanat ve izleyici arasındaki tüm kurumlar kaldırılmalıdır. 
Anlamı azaltacak ya da içini boşaltacak tüm aracıların deşifre edilmesi proje 
ve sanat üretimlerinin odağına oturmalıdır. Sanat ancak bu şekilde toplumsal 
bir işlev kazanabilir. Dada ile başlayan bu süreç başka birçok akıma etki 
edecektir. Her akım sanat manifestosu ile tarihe eklenir.(6)

Her manifesto toplumsal bir izleğin peşinde olduğunu vurgular. Sanatçı 
manifestoları eserler kadar önemlidir. 19. yüzyılda siyasetin enstrümanı 
olan manifestoları, 20. yüzyılda sanatçıların sanat ve toplum hakkındaki 
ütopyalarını kitlelerle iletişim için kullanmasına rağmen, avangartlar siyasetle 
ilişkilerini mesafeli tutmuşlardır. Sanatın önce kendi içinde bir devrim yapması 
gerektiğini vurgulamış, seyirci için üretim yapmamak, pazarlanmamak 
satamamak gibi tartışmalar açmışlar, bunlar üzerine metinler üretmişlerdir. 
Avangardlara göre, sanatta ancak devrim gerçekleşirse toplumsal bir dönüşüm 
yaşanabilirdi. Sürrealistler ve situasyonistlerin toplumda devrim yapma 
amacı ile sanat üretmek yerine, aktivist hareketlerin sanatsal meşrulaşmasını 
vurgulayarak, sanatçılar yine topluma müdahil olmuş, ütopyalarını gündeme 
taşımışlardır. 

1968 Fransa Hareketi: Aktivist Sanatçı İşbirliği ve Sitüasyonistler
1957 yılında Paris’te dört ayrı avangard hareketin (Gerçeküstücülük, Cobra, 
Letrizm ve Letrist Enternasyonal) bir araya gelmesiyle kurulan Sitüasyonist 
Enternasyonal (SE); kısa tarihini, kurucu unsurları olan küçük avangard 
grupların etkinliklerini ve Sitüasyonist Enternasyonal’in temel kuramsal 
kavramlarını estetik eylem pratikleri çerçevesinde ortaya koydular. (7)

“Tarihte, 1968 baharında Fransa’da patlayan hareketteki kadar derin bir 
mücadeleye sahne olan çok az toplumsal hareket olmuştur. Bu kadar çok 
sayıda yorumcunun ağız birliği etmişçesine “beklenmedik” diye tarif ettiği tek 
hareket de bu olsa gerektir. Halbuki bu patlama gayet beklendikti. Sorun, bir 
toplumun bilgisinin ve tarihsel bilincinin tarihte hiç olmadığı kadar karartılmış 
olmasıydı.(8) 
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Gökşin Sipahi, “Fransa”, Mayıs 1968.

Tarihteki aydınlanmacı oluşumların külliyatı ile beslenen 1968 Mayıs’ındaki 
devrimci hareket sistemle ilgili tam bir bilinçlenmeye sahip olmuş, bu nedenle 
devrimci kuramın ütopyasını zeminlerine oturtmuşlardır. Toplumsal olayların 
çok yıkıcı olduğu bu dönemde dönemin yeni kuramcıları ile eleştiriden 
beslenen eylemler birleşmiştir. Kapitalizmin oluşturduğu hayat koşulları, 
sanayi işbirlikleri kentlerin üzerindeki rantçı ve legal işgal stratejileri, iktidarın 
ve sermayenin diliyle gösteriye indirgenenler Situasyonist Guy Debord’un 
Gösteri Toplumu manifesto kitabının temelini oluşturuyordu.   

Gösteri Toplumu manifestosu, içerdiği ütopya ve sistem analizleri, kitlelerle 
birlikte sanatçıları da etkiliyordu. Situasyonist Enternasyoneller bu anlamda 
bütünlüklü bir kuram geliştirmişlerdi. Toplum ve yaşam ilişkisinin eşitlikçi, 
adaletli olabilmesinin ancak sanat ve felsefenin özgürleşerek kendine özerk 
bir alan açması ile mümkün olacağını duyuruyordu. Tasarımla sisteme entegre 
olan sanayi ile işbirliği yapan üretim biçimleri yerine, sınıfsız toplumu inşa 
etmek, bilinçli ve gerçek tarihe ulaşmak ve hayatı özgürce üretim üzerine inşa 
etmek hedef alınmalıydı. 

Toplumsal aydınlanma sanatsal devrim pratikleriyle bir kez daha buluşmuş, 
toplum üzerinde amaçlarını birleştirmişti. Situasyonistler iki analiz üzerinde 
eylemlerini kurgulamışlar ve bunların sanatsal eylem olarak görülmesini 
istemişlerdir. İlki sanayi ve toplum ilişkisi ile beslenen kapitalist sistemdeki 
modernleşme sürecinin halkın daha geniş kesimlerinin yoksullaşmasına yol 
açmasıydı. Diğer önemli analiz ise, meta, rant, hiyerarşi ve emek sermaye 
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ilişkisindeki suistimaller, gücünü hayatın tüm alanlarına yaydıkça, onu 
yadsıyan ve muhalif diliyle müdahil olan karşı kuvvetler de artacaktır. (8)

Tasarım Sanat ve Toplum İlişkileri
Ütopyalarla şekillenen düşünce tarihinde toplum-siyaset ilişkilerinin ara 
yüzü sanatken, toplum-sanayi ilişkisinde tasarım, ara yüz haline gelmiştir. 
Bu nedenle tasarım ve Paris Komünü’nden bu yana Komünist Manifesto 
dâhil tüm manifestoların Tasarım Kültürü ile ilişkisi bugünün analizinin 
parametrelerini oluşturmaktadır. 2000 sonrası tasarım kültürü yöneticilerinin 
manifestolar döneminin bugün incelenecek veya okunacak bir kitap olduğunu 
vurgulaması önemlidir. Bu toplumsal hareketin temelinde yatan öncü siyaset 
ve sanat hareketlerini tetikleyen manifestoların kimilerine göre artık modası 
geçmiştir. 

“Eğer ütopya kavramı modası geçmiş, toplumsal işlevini kaybetmiş bir 
kavramsa, bu durumu küreselleşmeyi karakterize eden tarihsel iki dünyaya 
bölünmüşlük halinde aramak gerekir, der Jameson. Bu dünyalardan birinde 
yoksulluk, açlık, işsizlik, şiddet ve ölüm hüküm sürer ki bu dünyada ütopyacı 
düşünürlerin sunduğu yeni toplumsallık biçimleri ehemmiyetsiz ve alakasız 
hale gelmiştir. Diğerinde ise zenginlik, refah, dijital üretim, öngörülmemiş 
bilimsel ve tıbbî gelişmeler, sonsuz çeşitte ticari ve kültürel hazlar sunulmuştur 
ki ütopyacı kurgu ve fantezi, teknoloji öncesi uzay yolculuğu anlatıları kadar 
sıkıcı ve modası geçmiş vaziyete gelmiştir. Bugün dünyanın sonunu hayal 
etmek kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha kolaydır” (9)

Oysa sorun bu iki dünyayı yaratan kapitalizmin yenilmez evrenselliği değildir. 
Jameson’a göre, “(b)izi düşmanın varlığı değil, genel inanış elden ayaktan 
düşürüyor: Yalnızca bu eğilimin geri döndürülemez olduğunu değil, aynı 
zamanda kapitalizmin tarihsel alternatiflerinin gerçekleşmez ve olanaksız 
olduğunu, başka bir sosyoekonomik sistemin pratiğe geçmek söyle dursun 
tasavvur dahi edilemeyeceğini söyleyen bir genel inanıştan bahsediyoruz”. 
Yani öncelikli mesele tarih algısını ve tarihsel farklılık tahayyülünü yok 
eden postmodern düşünceyi ifşa etmek ve kapitalizmin her türlü kurumsal 
biçiminden kurtulmayı öngören “ütopyacı” girişimlerin zorunlu olarak 
Stalinist tiranlığa ve zulme yol açacağını öne süren “Gulag Endüstrisi” 
mekanizmasının defterini dürmektir. (10)

Rönesans’tan bu yana süren zanaat ve sanat kavramları sanayi ile farklı 
tartışma alanlarına taşındı. Modern endüstri ve modern sanatın kendini 
oluşturduğu 18. yüzyıl ve sonrasında tasarım; sanat ve sanayi işbirliğinde 
kendini gösterdi. Sanayi, tasarımla işbirliğine girerek toplumları tasarlamaya 
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meylettiğinden bu yana, sanatın toplumdan soyutlanmayarak, daha çok ilişki 
kurmak için başlattığı mücadele avangardın doğuşunu sağladı. Ali Artun bu 
konuyu endüstrileşmenin başlattığı yıkım karşısında sanatın ihya edilmesi 
olarak değerlendirir. 

“Fabrikaların egemen olduğu üretim ortamında karmaşık makine sistemlerine 
eklemlenen emek, zanaat döneminde sahip olduğu nitelikleri yitirir. Daha 
önce bir zanaatkarın donanımının bileşenleri olan ve aynı zamanda bir 
okul olan atölyede öğrenilen bilim ve sanat, zanaat üretiminden koparak, 
daha ziyade mühendislik gibi, işletme gibi üretimin tasarımı ve yönetilmesi 
ile ilgili mesleklerin bünyesinde uzmanlaşmaya başlar. Üretimin bu yeniden 
yapılanmasında, mühendislik bilimin üretime uygulanması amacıyla 
örgütlenirken, tasarım da sanatın üretime uygulanması amacıyla kurumlaşmaya 
başladı. Yani, zanaatin kavramsal, zihinsel öğelerini oluşturan bilim ve 
sanatla ilgili bilgi ve beceriler üretimden yalıtılarak, üretime uygulanan farklı 
disiplinler içinde yeniden örgütlendi. Akılla ilgili yetilerden ayrıştırılan insan 
eli fabrikalarda tam anlamıyla mekanikleşti ve adeta makinenin bir uzvuna 
dönüştü. Sonuçta sanat/sanayi/zanaat birliği ve bunun öngördüğü tasarım ve 
uygulama bütünlüğü dağıldı. 19. yüzyılda ortaya çıkan Arts and Crafts, Art 
Nouveau ve daha sonraki Bauhaus gibi tasarım hareketleri endüstrileşmenin 
yol açtığı yıkım karşısında zanaati ihya etme girişimleridir ama nihayetinde 
sanayinin sanatı fethinde rol oynayacaklardır” (Artun, 2012: 93). 

1836 yılında kurulan Londra Tasarım Okulu, güzel sanatlar ile endüstrinin 
birleştirilmesinden oluşacak bir tasarım eğitimi ya da kültürünün bütün toplum 
katlarında örgütlenmesini sağlar. Bunun amacı Britanya mallarını dünyaya 
daha iyi pazarlayabilmektir. Ayrıca ulusal yapıyla beslenen ortak bir beğeni 
kültürü oluşturmak da önemlidir. Artun, bunun vatandaşı terbiye etmek olarak 
yorumlamaktadır. Bir modernleşme hareketi ancak bu şekilde beğenileriyle 
tüketime katılacak vatandaşlarla söz konusu olabilir. “1752 yılına ait ilk 
tanımlardan biri güzel sanatların haz peşinde, diğer sanatların yarar peşinde 
olduğunu belirtir. 

Zamanla akademilerin çatısı altında sadece güzel sanatlar kalır. ‘Dekoratif’, 
‘endüstriyel’, ‘uygulamalı’ olarak nitelenmeye başlayan diğer sanatlar tasarım 
okullarında örgütlenmeye başlar.

Uygar toplum, vatandaşına daha modern bir hayat vaat eder. Onu üretim 
ve tüketim sistemlerine daha estetik tasarımlı nesneleri arzulatarak bağlar. 
Tasarım bu süreçte arzuların nesneleşmiş halidir. Bu arzulara sahip olan 
toplum, sunulan uygar toplum düzen modeline entegre oldukça kaybedecekleri 
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çoğalır ve iktidara biat etme süreçleriyle sistemin sürekliliğini sağlar. Bauhaus 
da bu anlamda tipik ideolojisiyle kendini var eder. 

“Bauhaus ideolojisi, nesnelerin düzeninin, insanların düzeninde de belirleyici 
olduğuna inanır. İlkini tasarlayarak ikincisine de form verilebilir. Nesnelerin 
akıllı ve güzel olması, hayatı da işlevselleştirir ve güzelleştirir. Üstelik, nesneler 
arasındaki düzenin, insan bedeninin hareketini ve işleyişini yönlendirmedeki 
etkisi rasyonelleştirilerek, bedenin disiplin altına alınmasının yöntemleri 
de aydınlatılabilir. Tasarım eğitimiyle, beden eğitiminin aynı zamanlarda 
yüceltilmesi tesadüfi değildir. Hocalarının deyimleriyle Bauhaus demek,“yeni 
bir insan” demektir; “yeni bir sanat”, “yeni bir ruh”, “yeni bir dünya” 
demektir.

Sonuçta Bauhaus, genellikle tanımlandığı gibi bir akım, bir pedagojik 
program, bir estetik değil, bunların çok ötesine geçen bir kültürel politikadır. 
“Estetiğin programlı bir toplumsal reform hareketine dönüştürülmesidir. Bu 
nedenle de Bauhaus ideolojisi, Avrupa’daki birçok otoriter modernleşme 
hareketinin önemli bir ayağını oluşturur. Ayrıca Almanya’nın kolonyal kültürel 
nüfuz politikasının aktif bir öğesidir. Dolayısıyla, Tanzimat yıllarından, 
1950’lere kadar Alman kültürel nüfuzunun en öncelikli coğrafyasını oluşturan 
Türkiye’de de, Bauhaus’un temsil ettiği ‘bütüncül tasarım’ fikri, ulusal ve 
toplumsal birlik, kalkınma, Batılılaşma arayışlarında, özellikle de sanat/
mimarlık/tasarım eğitiminin kurulmasında etkili olmuştur” (Artun, 2012: 93).

Bir tarafta makinenin estetiğini öven tasarım kültürünün elçileri rasyoneller, 
diğer yanda toplumda devrim, sanatta devrim kaygısıyla sanat üreten 
romantikler … 

Rasyoneller, sanatın kimi zaman fırçayı bile reddederek cetvellerle hesaplanarak 
tasarlanan bir bütün olduğunu iddia ettiler. Akılcı çözümlerle ürettiklerinin 
yeni toplum yeni insan yaratmak olduğunu söyleyerek, kendilerinin devrimci, 
eleştirel, modernist hatta avangard olduklarını vurgulamışlardır. Sermaye 
stratejilerinin bir parçası olan iktidarın dilini kendi ürettiklerinde çoğalttılar. 
Makinaların ürettiklerindeki kusursuzluğu doğanın güzelliği ile karşılaştırarak 
düzeni sürdürülebilir kılmayı amaçladılar. 

Halbuki sanat tarihi, manifestolarıyla makine ve endüstri estetiğini eleştiren, 
onlar üzerinden toplumu şekillendirmeye çalışanlara karşı mücadele geliştiren, 
yaşamı sınıfsal ilişkilendirmelerle çoğaltan, mücadeleci kılan romantik 
avangardları yazdı. 18. yüzyıl aydınlanmacıların mirası ile beslenerek topluma 
akıldan çok hayallerle dirençli ve özgür olabileceklerini hep hatırlatarak, 
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akılla düzenlenen kentlerde, modern tasarımlı sokaklarda arzular ve hayallerle 
örgütlenilmesi gerekliliğini, sanatın özerkliğinin ütopyalardan beslenerek 
yükselebileceğini vurgulamışlardır. 

Beyaz küp içinde sanat, sermaye ve küresel kurumlarla işbirliği halinde 
üretilen tasarıma dönüşmüştür. Sanat tasarlanır ve tüketim süreçleriyle 
varlığını yücelten bir alandadır artık. 

Kültür ve yaratıcı endüstrilerinin şenlik, provokasyon, skandal, şok, aşırılık 
gibi halleriyle tercih ettiği bu mühendislik harikası sanat nesneleri, içeriği ile 
geçmişteki tüm manifestoları yutarak, kent politikaları ve arzulanan nesnelerle 
oluşturulan gelecek fikirlerini tasarlamanın peşine düşmüştür. (11)

“Tasarım, sadece arzuyla ilgili; ne tuhaftır ki bu arzu, bugün neredeyse 
öznesiz ya da en azından eksiksiz gibi görünmektedir. Yani tasarım yeni bir 
tür narsisizm ortaya çıkarmakta. Görüntüden ibaret derini olmayan bir tür 
narsisizm; öznenin, aynı zamanda kendi potansiyel yok oluşu anlamına gelen 
ilahlaştırılması” (Foster, 2004: 43). 

2. İstanbul Tasarım Bienali

 

2. İstanbul Tasarım Bienali Duyuru Afişi, (2013)



İnsel İnal

59

Gelinen noktada sanat ve kültür endüstrisi için manifesto, bir miras olarak 
görülmenin dışında geleceğin tasarlanması için kırpılarak çeşitli şekillerde 
kolajlanabilen görsel efektler olarak sunuluyor. Bunun en belirgin örneği 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 2. İstanbul 
Tasarım Bienali’dir.  Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil başlığıyla, Zoë Ryan 
küratörlüğünde, Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen bienalin giriş 
metni bu bildirinin tüm amacını ortaya koyar niteliktedir. 

“…Tarih boyunca manifestolar sınırsız diyaloğu besleyen ve radikal bir süreç 
olarak sorgulamanın peşinden koşan hedef beyanları olarak işlev gördü. 
Manifestolar çoğunlukla beyanla arzu arasında bir yerde duran metinler 
olarak üretildi. Peki bugünün bağlamında manifestoyu tasarımda eleştirel 
düşünce için bir katalizör olarak nasıl geri kazanabiliriz? Manifesto bir eylem, 
bir hizmet, bir kışkırtma veya bir nesne olarak yeni baştan icat edildiğinde, 
hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara yönelik özgün ürünler oluşturmak 
yolunda hangi yeni ihtimalleri barındırabilir?...

…Hızlı bir dönüşümden geçen İstanbul, tasarıma ve tasarımın günlük hayatla 
ilişkisine dair alternatif düşünce üretmenin merkezlerinden biri. Dolayısıyla, 
dünyamızın yeni koşullarına cevap veren çeşitli tasarım fikirlerini buluşturacak 
bir bienal için ideal yer…

…“Manifesto” kelimesi, Latince’deki “belirtmek, açığa çıkarmak” anlamına 
gelen manifestare fiilinden türetilmiştir ve “görünür kılma” eylemine işaret eder. 
Manifestolar, hızlı bir değişim ve sorgulamanın yaşandığı, mevcut şartların 
geleceğe dair çoklu vizyonlar oluşturma potansiyeli sunduğu anlarda ortaya 
çıkar. Tarihin üretken anları, değişimden korkanlara göre değildir; 20. yüzyıl 
başında ortaya konan manifestoların birçoğu kolektif eylemden taraf olmuş ve 
yeni bir başlangıcın mümkün olması için şiddeti, yıkımı ve toplumsal kopuşu 
talep etmiştir (Fütürist Manifesto, F. T. Marinetti, 1909; Süsleme ve Suç, Adolf 
Loos, 1910). Bazıları da bir disiplini mekâna özgü analiz aracılığıyla yeniden 
düşünmenin (Las Vegas’tan Öğrenmek, Robert Venturi, Denise Scott Brown, 
Steven Izenour, 1972) veya içinde yaşadığımız dünyanın yeni bir portresini 
oluşturmak için geçmişi ve şimdiyi buluşturmanın (Çılgın New York, Rem 
Koolhaas, 1976) yollarını aramıştır. Başkaları ise ideal pratikler ve alternatif 
metodolojiler önermiştir (İyi Tasarım için On Prensip, Dieter Rams, 1980’ler; 
Eleştirel Tasarım, Anthony Dunne ve Fiona Raby, 1999). Onları ortaya koyan 
tasarımcılar kadar çeşitlilik arz eden tasarım manifestoları bir dizi konuyu 
ele almışlardır: ekoloji, bilim-kurgu, sürdürülebilirlik, oyun, renk, giyim, 
sorumluluk, şehircilik, normalcilik, DIY (kendin-yap), hikâye anlatıcılığı, 
alternatif metodolojiler, açık kaynak ve pesto sos!
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Ne var ki 20. yüzyılın sonuna gelinmesiyle beraber manifesto çağının da sona 
erdiği hissedilmeye başladı. Manifestonun miadının dolduğu, tarihe karıştığı 
düşünülür oldu; ütopyacı proje artık ne güncel ne de yeterli görünüyordu. 21. 
yüzyılı katederken, acil meselelerin ve özellikle de küresel eşitlik dengesinin 
tekrar ele alınabilmesini sağlayacak yeni diller, formlar ve yöntemler aranıyor. 
Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönem, manifestonun ne olabileceği üzerine 
tekrar düşünürken, manifestoyu tekrar gündeme almak, onun düşünceyi 
ifadeye büründürme gücünden ve önemli soruları çerçeveleme yetisinden 
yararlanmak için de uygun bir zaman.” (12)

Bu açılış metni tasarımla kültür endüstrisinin nasıl şekillendiğini, tasarımı 
şekillendiren dinamiklerin manifestoyu nasıl algıladığını göstermesi açısından 
önemlidir. Manifestoların oluşturduğu miras yeni dünya düzenine entegre 
olacak insanı tasarlaması ve iktidarla bağlantılı, ona biat edecek modern ve 
uygar insan için incelenmelidir. Romantiklerden bu yana politik muhalefeti 
besleyen ütopya ve manifesto, bir geleceğin daha özgür, eşit ve adaletli olarak 
yaşanması için, miras olarak değil, gelecekte daha konforlu hayat için üretilen 
tasarımlarda kullanılacak bir arayüz olarak sunulmaktadır.  Her türlü doküman 
ve süreç tasarımcının malzemesidir. Onun için içerik. bağlam ve göstergeler 
önemsizdir. Tasarım her ne kadar süreci algılatsa da içeriğinden arındırarak 
yeniden üretir (Artun, 2008: 3-21).

 

Meriç Canatan, Fatosh Erhuy, “Birdy 2214” (2004) (2. Tasarım Bienali)
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Bugünün Situasyonistlerinin Mirası ile Beslenen Aktivist Sanatçı ve 
Estetik Eylem
Çoğu zaman bu tarihi manifestolar yeni tasarım nesnelerinin varlığını 
sürdürebilecekleri nostaljik metinler olarak değerlendirilmektedir. Halbuki 
ütopyalarının peşinden giden bir çok sanatçı ve grubu aktivistlerle çeşitli 
estetik eylemlere imza atıyorlar. Bu eylemlerin her birinde bir manifesto 
yazılıyor. Ama tasarım endüstrisi Fransız Devrimi’nden situasyonistlere 
kadar şekillenen mirasla muhalif kimliğini oluşturan aktivist sanatçı ve estetik 
eylem biçimlerini görmezden geliyor. 

Tasarım kültür elçilerinin, sanatçının kurumlarla işbirliği yapmadan muhalif 
diliyle odak noktasını oluşturan işlerini görmezden gelerek artık manifestolar 
tarihinin bittiğini ilan etmesi ne kadar geçerlidir? Bugün ütopyaların oluşturduğu 
miras sanatçıların şekillendirdiği protesto ve boykot eylemleriyle sürekliliğini 
devam ettirmektedir. Romantiklerin mirasından beslenen situasyonistleri 
arkasına alan bağımsız sanat kolektifleri politik itirazlarını estetik söylem 
biçimleriyle, kitleleri bilgilendirerek örgütlemektedir. Sanatın politik içeriği, 
sanatçıların toplumsal ütopya odaklı muhalefetleriyle oluşturdukları projeleri 
gündemi sarsarak sanat tarihine giriyor. Sanatın finansmanı, idare biçimleri, 
sanat kurumlarının sermaye dünyası ile ilişkileri sanatçılar tarafından çeşitli 
şekillerde yaratıcı eylemliliklerle gündeme bomba gibi düşüyor. 

Sergilerden toplu çekilmeler, müze işgalleri, sahte eser üretmeler, korsan 
gösteriler, sokak performansları, kamusal alan müdahaleleri sanatçıların 
boykot ve protestolarında çok önemli yer tutuyor. Tüm boykotlar karşı 
durulan tarafla uzlaşmacı olmak yerine, onu hesap vermeye çağırıyor. Sanat 
bir politik aygıt olarak sanatçının yaratıcı sürecini yaşamla ilişkilendiriyor. 
Manifesto metinleri veya eylem görüntüleri artık sosyal medyada bir günde 
tüm dünyaya yayılabiliyor. Uluslararası şirketlerle işbirliği yaparak kendi 
hiyerarşisini uluslararası mecralara ve metropol yarışlarına taşıyan müze ve 
sanat kurumları sözü geçen aktivist sanatçı eylemleri sayesinde toplumsal 
gerçeklerle yüzleşebiliyor. 
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Thy Çalışanları, “THY Hosteslerinden Maskeli Gezi Parkı Eylemi, Haziran 
2013” Galatasaray, Taksim. (Anonim foto)

“Rus sanat kolektifi Chto Delat? (Ne yapmalı?) Manifesto 10’dan çekilerek 
örgütlü boykota iyi bir örnek oluşturur. Manifesto duyurusu ise müdahil olan 
sanatçı kimliğine iyi bir referanstır;  “Manifesta, her tür yasanın ve hukukun 
yerinde yeller estiği bir durumda, yapabileceğinin en fazlasının yasalara 
ve düzene saygı duyulması yolunda bürokratik buyruklar vermekten ibaret 
olduğunu gösterdi. Bu koşullar altında, Manifesta 10’a katılmanın herhangi 
bir anlamı kalmamıştır.” Bu sırada, 92 sanatçının “Tecrite Değer Katma” 
şiarıyla  sonucunda Bienal, Avustralya’nın ücra köşelerinde mülteci kampları 
işleten ana kurumsal sponsoru Transfield’le tüm bağlarını kopardı. 

Boykotların dışında gerçekleştirilen işgallerse yine bir kolektif örgütlenmenin 
devamı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi 2011 Haziran’ında, oyuncular, 
sanatçılar, işçiler ve vatandaşlardan oluşan 80 kişilik bir grup, özelleştirilme 
tehlikesiyle karşı karşıya olan Roma’daki Teatro Valle’yi işgal etti. Aradan 
geçen üç sene boyunca işgalciler tiyatroyu gayet başarılı bir şekilde işletmekle 
kalmadılar; aynı zamanda kamu yararına dayalı kültür yönetimi modelleri 
geliştirmeye çalıştılar. Zaman içerisinde, işgal başka tiyatrolara da yayıldı 
(Beech, 2014: 11-14).
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Gezi Parkı Eylemcisi, “Dans Eylemi” Gezi Parkı, Taksim. Haziran 2014, 
(Anonim foto)

Sanatçıların boykot ve işgal eylemleri dışında gerçekleştirdikleri estetik politik 
eylemler siyaset ve estetiğin aynı düzlem üzerinde ne kadar etkili olduğunu 
göstermektedir. 7 Mart 2013’te Kamusal Sanat Laboratuvarı İstanbul Salt’ta 
bir eylem gerçekleştirmişlerdir. 

Beyoğlu Salt’ta bir araya gelen eylemci grup “Duvar resminden korkuyorlar” 
sergisine Vehbi Koç, Sakıp Sabancı ve Şarık Tara’nın portrelerinin olduğu, 
“Bitmedi! Hala Korkuyorlar…” ,“Biz hala örgütlüyüz” ve “Barbarları 
beklerken” yazılı stencilleri ile galeri mekanının duvarlarına müdahalede 
bulundular. 

Epilepsi nöbeti performansı ile başlayan eylem Beyoğlu Salt Galeri’nin 
tüm katlarında devam etti. Bina fuayesinde stencilleri yerlere koyarak basın 
açıklaması yaptılar. Dış cepheye de stencil uygulaması yaparak, Salt’ın 
dokunulmazlığını ters yüz ederek eylemi sonlandırdılar.
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Kamusal Sanat Laboratuvarı, “Duvar Resminden Korkuyorlar Sergi Karşıtı 
Eylem”, Salt Karaköy, İstanbul, Mart 2013. (Anonim video)

 
Avareler Grubu, “Bal Porsukları Partisi,” Ankara Sokak Bilbordları, Nisan 
2014.  (Anonim video)

Türkiye’den bir başka estetik eylem ise sanatsal bir performanstı. 2013 
sonbaharında düzenlenecek “Anne Ben Barbar mıyım?” başlıklı 13. İstanbul 
Bienali’ni, kentsel dönüşüm adı altında çeşitli mağduriyetler yaşatan 
sponsorlarla yürüten İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, bir çok sanatçı kolektifiyle 
kurulan Kamusal Direniş Platformu tarafından boykot edildi. Bienal 
toplantılarından birinde salonun ortasında performanslarını gerçekleştiren 
eylemciler sanat-sermaye ilişkisine karşı toplanmışlardı.  Marmara Oteli’ndeki 
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eylem sırasında sanatçılar, ‘Emek Sineması’ ‘Taksim’ ve ‘Tarlabaşı’ gibi 
kentsel dönüşüm odağındaki bölgelerin isimleri ve yazılı t-shirt’ler giyerek 
toplantı salonun ortasında yere yattı. Üzerlerine de inşaat firma sponsorların 
isimleri yazılı afişlerini örttü. Organizasyon yetkilileri ise eylemcileri yerden 
kaldırarak salondan dışarı taşıdı.(13)

 

Kamusal Direniş Platformu (KDP) “Anne Ben Barbar mıyım?” Etap Marmara 
Oteli, Toplantı Salonu, Taksim, Mayıs 2013. (Anonim foto)

Sosyal Medya üzerinden yapılan bir başka eylem de yine 13. İstanbul Bienali’ne 
karşı Açıkalan Sanat Kolektifi (ASK) tarafından gerçekleştirilmiştir. Kentsel 
Dönüşüm vesilesiyle alınan çeşitli izinlerle yaşanan mağduriyetlere sebep 
olan sermaye gruplarının sponsorluğunda düzenlenecek kamusal alan içerikli 
bienali protesto eden kolektif hazırladıkları bir blogla bienal hakkındaki 
tüm eleştiri yazı ve dokümanları derledi. İngilizce’ye çevirerek dünyadaki 
bir çok sanatçı, küratör ve sanat kurumlarına göndererek bienalin yaptığı 
duyuru kampanyalarını etkiledi. Ayrıca davet edilen sanatçıların katılımını da 
engelleyen bu site bienalin itibarsızlaşmasını başarıyla sağlamıştır.(14)

Sonuç
Sanat ve siyaset ilişkisinin başlangıcı neredeyse Fransız Devrimi’ne kadar 
uzanır. Birbirlerinden ayrılmaz birbirini besleyen çok disiplinli bir halde 
günümüzde de örneklerini görüyoruz. Siyaset kendi söz alanını arttırmak 
ve daha etkili bir pozisyonda varlığını sürdürmek için estetik biçimler 
peşindeyken, aktivistlerin sanatçı gibi düşünerek estetik eylemlerde varolması, 
tekdüze ve sıkıcı eylemlerin yeniden kurgulanmasını sağlıyor. Siyaset artık 
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üstten bakmayarak kendi hiyerarşik diliyle yaşama yayılmayan pozisyonunu 
yeniden konumlandırmak istemekte. 

Sanatçıların da yaşamla kurduğu pratiklerin siyasi bilinçle şekillenmesi, sanat 
kurumlarının siyasi konulara kucak açması, kimlik, coğrafya, iktidar gibi 
konularda sergiler düzenlemesi politik söz ile üretilen işleri çoğaltıyor. Aynı 
zamanda eylemlere bir aktivist olarak katılan sanatçı kendi estetik tecrübelerini 
müdahil olduğu alanlara taşıyor. Toplum ve gelecek hakkındaki hayallerini 
diğer aktivist gruplarla tartışıyor ve boykot ve protestolarını yaratıcı eylem 
biçimleriyle ortaya koyarak etkili müdahalelerde bulunuyor. 

Sanat insana olumlu ya da olumsuz eleştirdiği fakat etkilendiği ve sınırlı ölçüde 
etkileyebileceği dünyayı düşünde değiştirme yeniden yaratma kurgulama 
olanağı vermektedir. Yaşanılan yerle ilgili gözlemler sanatçının üretim 
süreçlerine yansıyor ve bu anlamda üretilen değerlendirmeler tuale veya üç 
boyutlu malzemelere yansımaktadır. Bu değerlendirmelerin bugün sokağa, 
kurumlara ve sosyal medyaya taşınması estetik eylem biçimlerini var ediyor. 
Sanatçının bu anlamda aktivist kimliğe bürünmesi söz konusu olmaktadır.  

“Bolivyalı anarko-feminist kolektif Mujeres Creando bu temayülü çok 
net bir şekilde ifade eder: Yaratıcılık insanidir—bütün kadın ve erkeklere 
aittir. Fakat bizleri bize ait olan bu yaratıcılıktan mahrum etmek istiyorlar. 
Yaratıcılığımızı elitist bir şeye çevirmek istiyorlar; sadece sanatçıların 
yaratıcı, esinlenmiş ve birbirlerine ilham verenler olduklarını söylüyorlar. 
Biz kendimizin bu mücadele aracından mahrum bırakılmasına izin 
vermiyoruz ve yaptığımız her şeye, yayınladığımız kitaplara, sokak 
eylemliliklerine, duvar yazılarına yaratıcılık denen ve bizim için çok temel 
ve önemli olan bu unsuru ekliyoruz. Bazıları bize “Siz sanatçısınız” diyor. 
Fakat biz sanatçı değiliz, biz sokak eylemcileriyiz. Yaptığımız sadece 
tümüyle insani olan bir gücü kullanmak: yaratıcılık.

Bu alıntıda yaratıcı endüstrilere ve yaratıcı profesyonellere (medya, 
reklam, halkla ilişkiler, bilişim, vb.) “beyaz küp”ün içerisine sıkıştırılmaya 
çalışılan bol sponsorlu sanat ve kültür etkinliklerinin efsunlu sanatçılarına 
atfedilen yaratıcılığın ve hayal gücünün toplumsal muhalefet tarafından 
geri alınması iradesini görüyoruz. Dahası, bu iradenin gücü dünyanın 
dört bir yanında sokaklarda ve meydanlarda deneyimleniyor, bizlere 
birbirinden kopuk görünen radikal siyaset ve sanat alanının, en azından 
kolektif eylemde ortaklaştıklarını ilan ediyor” (Fırat / Bakçay, 2012:43).

Sanat ve tasarım ilişkisine bakarken tasarımın sanatla kurmaya çalıştığı 
hiyerarşik ilişkiyle yeni düzen, yeni insan, yeni biçimler üzerinden geleceği 
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tasarlamaya dönük stratejilerine karşı, sanatçıların müdahil duruşları, sanat 
ve toplumun haz, düş ve ütopyalar üzerinden örgütlenmesini sağlıyor. Fluxus 
sanatçısı ve aktivisti Joseph Beuys’un “herkes sanatçıdır” düşüncesinin bu 
bağlamda katkısı çok fazladır.(15) Sanat, elit bir kesimle tasarıma dönüşürken 
değil, sokakta herkesle birlikte temsil yerine gerçekle yarıştığı ve ona temas 
ettiği sürece daha yaratıcı ve toplumla ilişkili, çözümleyici pratikler üretebilir. 

DİPNOT
1 “20. yüzyılın başlarında Birleşik Krallık ve ABD’de pasif direniş, kamu 

toplantılarını bölme, açlık grevi yapma gibi yollarla kadınların seçme ve 
seçilme hakkını savunan, az çok organize olmuş radikal kadın hakları 
savunucuları süfrajet olarak nitelendirilmiştir. Süfrajet hareketleri ağırlıklı 
olarak orta sınıftan gelen kadınlar tarafından yürütülmüştür.”
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