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NEDEN “ÇAĞDAŞ SANAT VE SİYASET” ÖZEL SAYISI?

Eğitim Bilim Toplum Dergisi’nin 2015 yaz özel sayısının editörlüğünü 
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden Lütfiye Bozdağ ve Fırat 
Arapoğlu olarak birlikte üstlendik. Bu özel sayının konseptini her 
ikimizin de uzun soluklu olarak araştırma alanı olan “Çağdaş Sanat 
ve Siyaset” olarak belirledik. Bu başlığı seçmemizdeki amaç şuydu: 
Sanatın politika ile olan ilişkilerini yorumlamaya duyulan ihtiyaç, 
sanat ve siyaset arasındaki girift ağları belirleyen değişkenlerin 
ayrıntılı analizini yapma arzusu ve sanatsal üretimle politik yönelim 
arasındaki ilişkileri tartışmaya açmak. Bunu biraz açımlamak 
istemekteyiz. 

Bugün kültürel ve sanatsal üretim dinamikleri günlük deneyimlerin 
önemli bir parçası olarak siyasal kararların temeliyken, sanat ve 
siyaset arasındaki ilişki, gün be gün sosyal değişimlerin meydana 
gelmesinde daha eleştirel bir yapıya sahip olmaya başlamıştır. 21. 
yüzyılın ilk çeyreğini bitirirken fazlasıyla yaygınlaşan bu önemli olguyu 
kavramak için, sanat ve siyaseti ayrı alanlar olarak kurgulamaya ve 
sunmaya çalışan düşünce yapılarının ideolojilerinin farkında olmak 
ve onları elemek gerekmektedir. Sanat ve siyasetin eylem üretici 
bir biçimde beraber nasıl işlev gördüklerini anlamak için sanatın ve 
aktivizmin örneklemlerinin sınanacağı zor zamanlardan geçiyoruz, 
kabul. Zaten iktidarların sanatı bir tehdit olarak görmelerinin her 
daim farkında olarak, sanatın siyasetin tam da kalbinde yer aldığını 
görmek olasıdır ve bunu analiz etmek gerekliydi. 

Bu sorgulamaya bu sayıda “çağdaş sanat” perspektifinden 
yaklaşılmaktadır. Elbette bu kendimizi özel alanda sınırlamak 
demek olacak, ama bir özel sayının kapsayabileceği alan fazlasıyla 
sınırlı, lakin elbette okuyucu ulusal ve küresel ölçekte çok sayıda 
örnek görebilecek. Son yıllarda örgütlü organizasyonlar, medyada 
ama özellikle sosyal medyadaki ilerici/devrimci eylemler ve stratejik 
pedagojik yönelimlerle egemen iktidar formlarıyla çatışan birçok 
alanda eylemler gerçekleştirildi. Çağdaş sanatta derinlikli ya da 
gerilla-tipi eylemler içere projelere fazlasıyla şahit olduk. Bu sayıda 
sanatsal yaklaşımları güdüleyen politik ve ekonomik altyapıların, bu 
projeleri nasıl meydana getirdiği de analiz edilmektedir. 
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Çağdaş sanat dahilinde sanat ve toplumsallık ilişkisindeki sanat 
pratiğini doğru bir biçimde anlamak için, çağdaş sanat alanının 
kendisindeki perspektifleri görmek ve bunu iyi analiz etmek 
zorundayız. Çağdaş sanat alanını ve onu ortaya koyan güçleri, 
onların sınırlarını ve ufuklarını bilmek gerekmektedir. Sanat her 
daim kendisine hizmet eden, böylece tanımlar ve çelişkiler üreten 
kurumlar tarafından desteklenmektedir. Akademik kurumlar, müzeler, 
koleksiyonerler, yazarlar ve sanatçılar, sanat dünyası adı verilen 
kurumsallığı oluşturmaktadır. 

Böylece Eğitim Bilim Toplum Dergisi’nin “Çağdaş Sanat ve Siyaset” 
2015 güz özel sayısında dört makaleye ve bir de tartışma bölümüne 
yer verdik. İnsel İnal, “Tasarım ve Sanat Pratiklerinin Tarihsel Süreç 
Üzerinden Toplumla İlişkilenmeleri” başlıklı makalesinde güncel 
olarak üretilen sanatın “tasarıma” göz kırpan sanat nesnelerinin 
karşısına sokaklardaki estetik üretimleri koyarak, bir sanat/hayat 
ilişkilendirmesi önerisini göstermektedir. Begüm Kösemen ise,  
“TÜSAK” yasa tasarısına itirazları merkeze alarak, bir müdahalenin 
nasıl ülkedeki kültür ve sanat üretimine etki ettiğini göstermektedir. 
Lütfiye Bozdağ makalesinde Fransız İhtilali’nden bu yana sanatın 
özerkleşmesi ve onun siyasetle olan ilişkisini kronolojik olarak 
ele almakta ve Türkiye’ye kadar örnekleri getirerek, örneklerden 
hareketle sanat ve siyaset ilişkisini açımlamaktadır. Son olarak Fırat 
Arapoğlu “Sanat ve Siyaset: Dünyayı Değiştirme Arzusu” başlıklı 
makalesinde ontolojik, tarihsel, toplumsal ve estetik açıdan sanat 
ve siyaset ilişkisine odaklanmakta ve sorgulamasını bu minval 
üzerinden derinleştirmektedir. 

Tartışma bölümünde “Çağdaş Sanat ve Siyaset” başlığı ile ilişkili 
olarak sanatçı, küratör, akademisyen ve yazarların görüşlerine 
yer verdik. Dileğimiz; Türkiye sanat ortamında “Çağdaş Sanat ve 
Siyaset” ilişkisinin yeniden sorgulanması ve yeni tartışma ortamlarına 
vesile olabilmek. Bu minvalde şu sorgulamaları yapmaya çalıştık:

Sanat siyaseti içerme midir yoksa dışında mı bırakmalıdır? 

Sanatın kendine içkin bir siyaseti var mıdır? 

Sanat neyi gösterir? 
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Sanatın hakikati gösterme, gerçekliği dönüştürebilme gücü pratikteki 
siyaseti tehdit edebilir mi? 

Bizce bu bağlamda, kültür endüstrisi içinde yer alan kültürel 
politikaların sanat üzerindeki etkileri ve iktidarla ilişkisi yeniden 
deşifre edilmeli ve sorgulanmalıdır. Sanat üzerinde kimlerin ve 
nasıl bir hegemonya kurdukları tartışılmalıdır. Eleştirinin en önemli 
alanlarından bir olan sanat, çözümleme ve yorumlama yapmak 
için imkân sunar. Eleştirinin kaçınılmazlığı günümüz neo-liberal 
politikalarını sorgulamayı gerektirir. Örneğin, sanatın piyasalaşması 
ile birlikte büyük oranda sermayeye bağımlı bir sanat ortamıyla, 
muhalif sanat birbirine karşıt olarak var olabilir mi? 

Sanat mekânlarının şehrin merkeziyle sınırlandırılması, sanat 
üretimlerinin “beyaz küp” denilen kurumsallaşmış bir mekana ve 
bürokrasiye terk edilmesi, alternatif sanat alanları yaratmış ve sanatı 
sokağa ve özgürlüğe sevk etmiştir. Sanat piyasasına rağmen sanat 
üretmeye çalışan sanatçıların görünürlüğünü artırması bakımından 
sokak önemlidir. Kendi kurallarını kendi belirleyen sokak, muhalif 
ve protest sanatın üretilebildiği yerdir. Öte yandan kapitalist düzen 
içinde gerçekleştirilen muhalif içerikli çalışmaların, sistem içerisinden 
farkındalık yaratması mümkün değil gibi görünmektedir. 

Sanatın ve eleştirinin kurumsallaşması önemli bir sorun olarak 
karşımızda durmaktadır. Sanat düşünsel arka planı ve kamusal 
boyutu ile kendini gösteren karmaşık bir özerkleşme sürecinin 
ürünüdür. Kurumsallaşma muhalif sanatçıların karşı çıktığı bir 
anlayıştır. Sanatın bu kurumsallaştırmadan kurtularak özerkleşmesi 
gerekmektedir. Peki, bu nasıl sağlanabilir? 

Theodor Adorno’nun da tanımladığı gibi kültür endüstrisi ile birlikte 
sanat, kültür politikalarının bir aracı haline gelmiştir. Sanat gösteri 
kültüründe, medyanın taleplerine göre temsil edilmektedir. Müzeler, 
bienaller, fuarlar gibi sanat sahneleri piyasa gibi işletilmektedir. 
Doğasına aykırı bir şekilde sanat yönetilmektedir. Sanata ilişkin 
kanaatlerin kamusal alanda, özgür ve eşit bireyler arasında tartışılarak 
oluşması gerekmektedir. Eleştiri kapitalist düzen tarafından ikame 
edilen bir duruma getirilmiş ve içi boşaltılmıştır. Eleştirinin öneminin 
anlaşılması, sanat ve siyaset ilişkisine, sanat ve piyasalaşma 
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ilişkisine dair farkındalığın artırılması ile mümkün olabilir. Eğitim 
Bilim Toplum Dergisi’nin 2015 güz özel sayısı ile bu farkındalığa bir 
nebze de olsa katkı sunmak bizi mutlu edecektir. 

Fırat Arapoğlu & Lütfiye Bozdağ


