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TOPLUMU YENİDEN İNŞA ETMENİN KÜLTÜREL AÇILIM 
ARACI OLARAK TÜSAK 

TÜSAK as a Tool For The Cultural Expansion of The Reconstruction of Society

İ. Begüm Kösemen*

Öz
Türkiye’de bir sanat kurumu oluşturma niyeti çokça kez ifade edilmiştir. Ancak bu konu, 
genelde ülkedeki tüm diğer “kültürel” meseleler gibi bir süre gündemde kaldıktan sonra yerini 
“daha önemli” konulara bırakır hale gelmiştir. Bu doğrultuda, AKP Hükümeti de Türkiye’de bir 
sanat kurumu oluşturma düşüncelerini zaman zaman gündeme taşımıştır.

Ancak son zamanlarda, hükümet yetkilileri tarafından TÜSAK adıyla bilinen Türkiye Sanat 
Kurumu yasa tasarısının kısa bir süre içinde yasalaşacağı ifade edilmektedir. Bu durumda 
hükümet, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi’ni kapatacaktır. Bu hususa, özlük 
haklarını korumak ve özgürce sanat icra etmek için başta devlet sanatçıları olmak üzere 
tüm sanat emekçileri tepki vermektedirler. Bu çalışmada, yasa tasarısına itirazların birleştiği 
noktalar saptanarak, yasalaşması halinde ülkedeki kültür ve sanat yaratım ortamına olası 
etkileri tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Türkiye Sanat Kurumu, özerklik, kültür politikası, sanat üretimi, kültür.

Abstract
The intention to create an art institution was expressed a lot of times in Turkey. However, after 
being on the agenda for a while, this topic like all other “cultural” issues in the country was 
replaced by “more important” topics. 

In this context, the AKP (Justice and Development Party) government also, revives the idea of 
establishing an art institution in Turkey from time to time. But recently, it has been anounced by 
government officials that  the draft law known as TÜSAK (Turkish Art Council) will be passed 
into law soon. In this case, the government will close the State Theatre and the State Opera and 
Ballet directorates. So, all art laborers, especially the state artists are reacting against the law to 
protect their employee rights and their freedom to perform.
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In this study, the junction points of objection to the draft law will be determined and  the 
possible effects of  the legislation of the draft law to the cultural and artistic environment in 
Turkey will be discussed.

Keywords: Turkey Art Council,  autonomy, cultural policy, production of art, culture.

Giriş
Türkiye’de son zamanlarda, kültürel alanda yaşanan en önemli meselelerden 
biri de TÜSAK tartışmasıdır. Söz konusu kuruma olan ihtiyaç, politika yapıcılar 
tarafından “ilerici”, “çağdaş” ya da “demokratik” değerler çerçevesinde 
sunulurken, kültür ve sanat ortamının emekçileri tarafından bir takım 
tereddütlerle karşılanmaktadır. Bu tartışmaların nedenlerini anlamak için, 
görünen ve anlatılandan daha öteye bakılmalıdır. Bu amaçla, Türkiye’de sanat 
üretimini bütünüyle etkileyecek bu kurumun inşası aşamalarına değinmekte 
fayda vardır.

Tartışmaların başlangıcında 12 Nisan 2012’de Şehir Tiyatroları 
Müdürlüğü’nün yeni görev ve çalışma yönetmeliğinin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesi yer almaktadır (İBBa, 2012). 
Bu yönetmelik değişikliğine temel olarak, 2007 yılındaki teftiş raporları 
gösterilmektedir. Raporlarda Şehir Tiyatroları’nın “yeniliklere açılmadaki 
hantallığı” nedeniyle seyirci kaybetmesine çözüm olarak “yönetmelik tadilatı 
gereği” kararı alınmıştır. Bu doğrultuda, beş senenin ardından yeni yönetmelik 
devreye girmiştir (İBBb, 2012). Yeni yönetmelikteki en önemli değişiklik, 
eski yönetmelikteki Repertuar Kurulu’nun yerine Edebi Kurul’un getirilmesi 
ve yönetim kurulundan neredeyse tüm sanatçıların tasfiye edilerek karar 
mekanizmasının sanatçılardan alınarak belediye bürokratlarına verilmesiydi 
(İBBc, 2012). Karar, sanatçılar ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılanmış, 
çeşitli istifalara ve protestolara neden olmuştu. Ardından başta Tüm Belediye 
ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) olmak üzere çeşitli 
kurumların yaptığı itirazların sonucunda yeni yönetmeliğin dört maddesi, 
İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi (Bianet, 2013). 

Bu kararın bu denli büyük tepki görmesinin bir başka nedeni de sanat 
camiasını ve dolayısıyla sanat üretimini bekleyen diğer önemli kararların da 
habercisi olma niteliğinde aranmalıdır. Nitekim yeni yönetmeliğin kararından 
hemen sonra, AKP Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresi’nde konuşan 
dönemin Başbakanı Erdoğan, İstanbul Şehir Tiyatroları’ndaki yönetmelik 
değişikliği ile ilgili tartışmayı değerlendirerek, “gelişmiş ülkelerde devlet 
eliyle tiyatro olamayacağını, Bakanlar Kurulu’na teklif götürerek tiyatroları 
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özelleştireceğini” ifade etmiştir. Bundan çok kısa bir süre sonra ise Başbakan 
Yardımcısı Arınç, “konunun Bakanlar Kurulu’na geldiğini ve kararlarının 
kesin olduğunu” bildirmiştir (Bianet, 2012). 

Bu süreçte belki daha da düşündürücü olan, hükümet tarafından özelleştirme 
sinyallerinin verildiği ve henüz bu karara yönelik tepkilerin sürdüğü sırada, 
İBB’nin özelleştirme yönünde uygulamaları başlatmış olmasıdır. İBB’ye ait 
Kültür A.Ş. 2012 yılı sonuna kadar 100 seans gösterimi yapılacak üç oyun 
için 2 milyon 750 bin liralık ihale açmıştır (soL, 2012). Bu usul, halihazırda 
belediye bürokratlarının görevleri arasına eklenmiş repertuarı belirleme 
yetkisiyle birlikte düşünüldüğünde, ideolojik olarak tek bir karar merciine 
bağlı olan, sanat yapıtlarının değil ihale bedellerinin öne çıkacağı, özgür 
bir sanat anlayışındansa iktidarın anlayışının hüküm süreceği bir yaklaşımı 
çağrıştırmaktadır. 

MUHAFAZAKÂR BİR TOPLUM İNŞASI
Bu gelişmelerin üzerine, hükümet Türkiye’de bir sanat kurumu kurmak için 
yasal düzenlemelerin hızlandığının işaretçisi olan TÜSAK Yasa Tasarısı’nı 
2014 yılının başlarında kamuoyuna duyurur. Kanunun amacı her ne kadar;

“Görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının, müzik, edebiyat, görsel 
sanatlar ve geleneksel sanatların geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, 
yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin sanat ürünlerinden verimli 
şekilde yararlanması, sanat aracılığıyla çağdaş ve etkin bir iletişim 
ortamının yaratılması için; bu alanlarda kültür ve sanatımıza katkı 
sağlayacak nitelikteki ulusal veya uluslararası projelerin değerlendirilmesi 
ve desteklenmesi ile Türkiye Sanat Kurumunun kuruluşuna, teşkilatına, 
görevlerine, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir” 
(TÜSAK Yasa Tasarısı, 2014).

şeklinde belirtilse de meseleye hem Erdoğan’ın yukarıda söz edilen  demeci, 
hem de özellikle 2007’den beri kimi yönetmelik ve tasarılarla müdahale 
edilmeye başlanan sanat ortamı koşulları göz önüne alınarak bakıldığında, 
durumun bir ideoloji çatışması/ dayatması olduğu yorumu yapılabilir. Erdoğan 
29 Nisan 2012’deki konuşmasında şunları ifade etmiştir: 

“… İstanbul Şehir Tiyatroları meselesinde o despot anlayış, o kibirli tavır 
bir kez daha tezahür etti. Şehir Tiyatroları’nda yapılan bir yönetmelik 
değişikliği üzerinden hem bizi, hem tüm muhafazakârları aşağılamaya 
ve küçümsemeye başladılar. Allah aşkına soruyorum ya, siz kimsiniz? 
Siz her konuda söz söylemede, her konuda otorite olduğunuzu iddia etme 
yetkisini nereden alıyorsunuz? Bu ülkede tiyatro sizin tekelinizde mi? Bu 
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ülkede sanat sizin tekelinizde mi? Sanat konusunda söz söylemeye sahibi 
olan sadece sizler misiniz? Geçti o günler. Artık despot aydın tavrıyla 
parmağınızı sallayarak bu milleti küçümseme, bu milleti azarlama dönemi 
geride kaldı. Bu ülkede pırıl pırıl bir nesil yetişti. Bu ülkede kendi tarihini 
bilen, mazisini iyi tanıyan, bu toprakların birikimini hıfzetmiş, Batı’yı diğer 
medeniyetleri tanıyan, bilen, öğrenen bir gençlik var. Melih Bey, sen de ona 
göre hazırlığını bir an önce yap. İşte buyurun özgürlük, istediğiniz oyunları 
istediğiniz gibi oynayın istediğiniz yerde oynayın kimse engel olmaz. Ama 
kusura bakma, geleceksin Şehir Tiyatrosu’ndan hem belediyeden maaşını 
alacaksın ondan sonra istediğin gibi yönetime de verip veriştireceksin, 
böyle saçmalık olmaz. Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında devlet 
eliyle tiyatro olmaz. Ben Kadir Bey’i tebrik ediyorum ve aynı şeyi şu 
anda Bakanlar Kurulu’na getireceğim. Özel bir yönetim değil, tiyatroları 
özelleştirmeye götürüyorum’’ (Erdoğan, 2012). 

TÜSAK Yasa Tasarısı’nın ayrıntılarına geçmeden önce, Erdoğan’ın 
demecinde işaret ettiklerine bakmakta fayda var. Demeçte üç temel mesele 
göze çarpmaktadır:

•   Muhafazakâr- muhafazakâr olmayan ayrımının keskinleşmesi:
 Muhafazakâr olmayanlar kendilerini her konuda otorite sanan, tiyatroyu 

(ve düşünsel anlamda tüm üretim biçimlerini) tekeline almış, despot, 
aydınlar olarak kabul edilmekte ve bu anlamda bu alanda çok söz sahibi 
görülmemiş muhafazakârları küçümsediklerine kanaat getirilmektedir. 
Buna karşılık, artık muhafazakârlar da geçmişlerini çok iyi tanıyan, 
geleneklerine bağlı gençler yetiştirdikleri için bu aşağılama döneminin 
bittiğine işaret edilmektedir.

•  İktidara karşı eleştiri üretme hakkının engellenmesi:
 Devlet tiyatrocularının, devlet opera ve bale sanatçılarının devlet memuru 

olmaları (Bu kurumlarda çalışan sanatçılar ve emekçiler 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na 1970’te eklenen geçici maddelerle memur 
statüsündedirler. (Bkz. 657 Sayılı Kanun)) onların iktidara karşı eleştiri 
üretme hakkını doğal olarak ellerinden almaktadır. 

•  Kültürel alanı özelleştirmeye uygun hale getirme vurgusu: 
 Gelişmiş ülkelerde devlet eliyle tiyatro (sanat) olmadığı savunulmaktadır. 

Bu doğrultuda da, gelişmiş, çağdaş, demokratik gibi sıfatlarla öykünülen 
toplum düzeyine erişme şartının özelleştirmeyle mümkün olduğu 
savunulmaktadır.
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Erdoğan’ın demecinde vurguladığı bu hususlar, konunun sadece bir sanat 
kurumu kurmanın çok ötesinde olduğunu gösterdiği için oldukça dikkat 
çekicidir. Sanat kurumlarında yaşanmakta olan hukuki altyapı değişiklikleri, 
2002 yılından beri iktidarda olan ve kendini “muhafazakâr ve demokrat bir 
parti” (AKP, 2023 Siyasi Vizyon) olarak tanımlayan AKP’nin muhafazakâr 
estetik ve sanat normlarının oluşturulması (İsen, 2012) için geliştirdiği 
adımlar olarak nitelendirilebilir. Bunun nedeni Devlet Tiyatroları, Devlet 
Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası gibi kurumların “neyi” temsil 
ettikleriyle ilgilidir. Bu kurumlar, 1923-1950 yıllarındaki yani Klasik 
Cumhuriyet Dönemi denilen dönemdeki kültürel politikalar için kısaca 
“Kemalizm” terimiyle anılan ve sistemin hem kurucu yapısal öğesi, hem de 
tinsel düzlemdeki görüntüleridir” (Koçak, 2001:370). Doğal olarak, Kemalist 
siyasal sistemle bu kültürel politikalar arasında hem tamamlayıcılık hem 
de temsil ilişkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda eklenmelidir ki, söz konusu 
kurumlar, “dönemin iktisadi düzenine paralel olarak, çağdaş ve milli bir kültür 
yaratma hedefinin adeta bir “kamu görevi” gibi kabul edildiği bir dönemin” 
(Katoğlu, 2009:76) ürünleridir.

İşte bu nedenle, Cumhuriyet’in erken dönemlerinin ve “Kemalist” 
siyasi anlayışın mirasları olarak görülen bu kurumları dönüştürmek 
niyeti, muhafazakâr estetik ve sanat normlarını oluşturma gayesiyle 
birlikte değerlendirilmelidir.  Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı 
yapmış olan İsen yerleşmesini umdukları muhafazakâr estetiği “[bu] 
zengin tarihi ve kültürel birikimi insanların hissederek, oradan devşirdikleri 
bilgilere bağlı olmak kaydıyla herkesin meşrebine, bilgisine, kabiliyetine ve 
kapasitesine uygun olarak kültür ve sanat üretmesi” olarak tanımlıyor  ve 
herkesin muhafazakârlaşmasını beklemediklerini ancak klasik batıcı kültürle 
beraber muhafazakâr anlayışın da devam etmesini temenni ettiklerini ifade 
ediyor (İsen, 2012). O’na göre, “gelenek ile çağdaşlık arasında bir denge” 
gerekmekte, muhafazakâr olamayan ürünler gibi,  muhafazakâr ürünler de 
piyasada yer almalıdır. 

Benzer kaygı, Pala’nın yazılarından da takip edilir. Pala, kültürel alanı AKP 
Hükümeti’nin “yumuşak karnı” olarak tarif etmekte ve nedenini şu şekilde 
açıklamaktadır (Pala, 2009a) :

“Hükümet olsun, Ak Partili belediyeler olsun, sanatsal etkinliklerinde 
kendi kimliklerini temsil konumundan uzakta değiller midir? [G]eldiği 
gelenek tam yüz elli yıldır kültür ve sanatı bir kenara bırakmış vaziyette…
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{B]u ülkede muhafazakârlar zengin de, patron da, bilim adamı da oldular, 
iktidar bile oldular, ama bütün bunlar olurken kültürlerini ıskaladılar, 
sanatçı olamadılar”. 

Pala, kültürle ilgili birçok konuyu ele aldığı Kültürel Meselelerimiz adlı 
yazı dizisinde muhafazakâr-sağcıların (sağ ayak), muhafazakâr olmayan-
solculara (sol ayak) göre neden kültürel anlamda geri kaldığını incelemiş ve 
kendi önerilerini sıralamıştır. Erdoğan’ın sözünü ettiği despot aydın kavramı, 
Pala’da “sol ideolojideki bakış açısının kemikleşen öteleyici tavra” sahip 
(Pala, 2009b) geleneklerinden uzak, tarihinin medeniyet çizgisini reddeden 
bir kesim olarak sol ayak benzetmesine tekabül eder. Yazı dizisi boyunca 
sağ ve sol ayağın kültürel eşitsizliklerinden dem vurarak, sağ ayağa yönelik 
özeleştirilerde bulunur. Başbakan’ı bu alanı dönüştürmek için kültürel açılımı 
başlatmaya, muhafazakâr sermaye sahiplerini himaye etmeye; sermaye 
sahiplerini ise bu alana yatırım yaparak sanata destek vermeye çağırmaktadır. 

Hükümete çağrısı genel olarak, kültürel alanda kendilerini (muhafazakârları) 
yeniden inşa edecekleri düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, TÜSAK 
Yasa Tasarısı’nın dahil edilebileceği tiyatroların dönüştürülmesi gerekliliği de 
Pala tarafından vurgulanmıştır (Pala, 2010a). Pala, kültürün devlet tarafından 
yönetilmesinin; hangi filmin destekleneceğine, hangi özel tiyatronun ne kadar 
ödenek alacağına, kütüphanelere hangi kitabın satın alınacağına devletin karar 
vermesinin kültürel demokrasiyi engellediğini ifade etmektedir (Pala, 2010b). 
Bu anlamda “Cumhuriyet’i kuran kadroların toplumu inşa adına tiyatro 
açmaları” (Pala, 2010a) da bu engellerden biri olarak yorumlandığına göre, 
dönüştürülmelidir. Yazar, iktidar ile yönetimin tiyatroya müdahale etmemesi 
gerektiğinden söz ederek, şunları söylemektedir: 

“Güdümlü bir tiyatro özgür olamaz. Bu hükümet tiyatroları bir emirle sanat 
icra eden memur sanatçılık düşüncesinden arındırabilir. Şehir Tiyatroları, 
Devlet Tiyatroları veya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda 
bankamatik memuru olan bir sanatçı, bu ülke sanatına ne katkı sağlar, 
kendi ürettiğinin geliriyle ayakta kalamayan bir sahne sanatı acaba ne 
kadar sanattır ve ne kadar yaşayacaktır? (Pala, 2010a ve 2010b)”.

Görüldüğü gibi, birçok aktör tarafından batı tarzı modernleşme modeli ve bunu 
temsil eden tüm sembolik araçların yerine farklı bir toplumsal değişim modeli 
önerilmektedir. Bu, Türkiye’de laiklikle iç içe geçen cumhuriyetçi seçkinleri 
üreten mekanizmaya karşı bir alternatif üretme arayışı olarak yorumlanabilir. 
Bu arayış, seküler bir yaşam tarzını benimseyen sivil ya da asker kökenli, 
“her türlü İslâm yorumunu geri kalmışlığın kaynağı, laikliğe karşı bir tehdit 
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ve dolayısıyla bireysel ve ulusal ilerlemenin ve Batılılaşmanın önünde 
bir engel” (Yankaya, 2014: 59) olarak algılayan cumhuriyetçi seçkinlerin 
dışında oluşmaya başlayan karşı-seçkinlerin arayışıdır. 1970-1980 arasında 
ekonomide yer edinmeye ve bu doğrultuda başka sosyal faaliyetlere katılma 
konusunda cesaret kazanmaya başlayan “İslâmcı karşı-seçkinler” (Yankaya, 
2014:57) bu değişim modelinin baş aktörleridir. Yankaya bir grubun, bir karşı-
gruba dönüşümünü şu bağlamda açıklar: 

“Bir sosyal grup, belli bir toplumsal bağlam ve zaman diliminde siyasal 
saygınlık ve sosyal statü unsuru olarak kabul edilmeyen herhangi bir 
niteliğini kamusal alanda iktidar hedeflerini meşrulaştırıcı unsur olarak 
ortaya koyduğu noktada bir karşı-seçkinler grubuna dönüşür. İşte bu yeni 
ekonomik seçkinler kuşağı, kamusal alanda ayırt edici bir simge olarak 
İslâm’ı açıkça yeniden sahiplenerek iktidarı ele geçirmeyi ve toplumsal 
değişimi İslâmî yönelime sürmeyi arzu ediyordu (Yankaya, 2014: 63).” 

Dolayısıyla İslâmcı karşı-seçkinlerin oluşumunda ve iktidara ulaşmalarında 
özel olarak İslâm’ın, genel olarak ise din ve muhafazakârlığın simgesel 
değerlerinin önemli olduğu çok açıktır. Bu anlamda, kültüre değin tüm 
öğelere verilen önem de görülür olmaktadır. Çünkü bir toplumsal grup, içinde 
yer aldığı sosyo-ekonomik koşullar kadar kültürle kurduğu ilişki bağlamında 
da incelendiğinde anlaşılır olmaktadır. O halde bu çalışma konusu açısından 
değerlendirildiğinde, karşı-seçkinlerin kültür alanında da bir dönüşüm 
yaratarak “kendi” kültürel ve estetik yargılarını oluşturacakları bir zemini 
hazırlama gayreti içinde oldukları söylenebilir. 

Bu nedenle, bu süreç bir anlamda laik ve Batılılaşmış kesimle dindar ve 
Müslüman kesim arasındaki güç çekişmesidir. Daha önceleri siyasal, ekonomik 
ve toplumsal boyutlarıyla yaşanılan bu çekişme, son yıllarda kültürel, sanatsal, 
estetik alanlara da yansımaya başlamıştır. Dolayısıyla bir sanat kurumu 
oluşturma niyeti, karşı-seçkinlerin kültür hareketini yönlendirecek bir açılım 
gibi durmaktadır. Bu anlamda, TÜSAK sanata destek olma kaygısının bir 
ürünü değil, karşı-seçkinlerin cumhuriyet seçkinlerine karşı “kendi” estetik 
yargılarını oluşturacakları ve bu anlama muhafazakâr bir kültür çatısı altında 
birleşebilme temennisinin ürünüdür.

ÖZERKLİK İDDİASINDA DEVLETİN SANAT KURUMU 
Kültür ve  sanatın desteklemesi çok uzun yıllar boyunca tartışılmış ve 
tartışılacak bir konudur. Bu alan, sanat hamiliği, mesenlik, patronaj, filantropi 
ya da hayırseverlik gibi birçok kavram ile ifade edilebilir bir alandır ve en 
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nihayetinde kafalarda son söz kimin sorusunu bırakmaktadır. Haminin, 
patronun ya da iktidarın mı? Yoksa sanatçının mı? Kongar, “sanata yüklenen 
siyasal işlevin en yüksek dozda olanının, onun tümüyle siyasal iktidar 
denetimine alınması” olduğunu ve “hızlı değişim dönemlerinde güçlerinin 
azaldığını gözleyen siyasal iktidar temsilcilerinin basın, bilim, sanat gibi 
alanlarda yapay destekler aradıklarını ve bunun sanatı yok edici bir eğilim 
olduğunu” ifade eder (Kongar, 1983: 67). 

Yukarıda Pala’dan alıntı yapılan bölümlerde de sanata müdahale edilmemesi 
gerektiği söyleniyordu. Kongar ile Pala’nın ifade ettikleri müdahalesizlik aynı 
şey olabilir mi? Yasalaşması beklenen Türkiye Sanat Kurumu Yasa Tasarısı’nın 
ayrıntıları buna cevap verebilir. Gerçekten sanata bir müdahalesizlik alanı 
tanıyarak, özgür bir kültürel ortamın mı yoksa muhafazakâr kesimin sanat 
ve estetik normlarını dikte eden yeni bir anlayışın mı gelişmesine mi katkıda 
bulunacak?

Hükümetin 2023 Siyasi Vizyon Raporu’na bakıldığında güçlü bir ülke olmak 
için yalnızca ekonominin gelişmesinin yetmediğinin, kültürel üretim ve 
paylaşım fırsatlarının artırılması gerektiğinin anlaşılması sevindirici olmakla 
beraber, kültürel hedeflerin daha çok tanıtım amaçlı olması dikkat çekicidir:

“Vizyonumuz, kendi değerlerimiz ve kültürümüz esasında gelenek ile 
modernliği, yerel ile küreseli, eski ile yeniyi, kadim ile günceli, soyut ile 
somutu bağdaştırmış bir toplumdur. Türkiye’nin dünyanın en güçlü 10 
ülkesinden birisi haline gelmesi demek, kültür alanında da bölgesinin ve 
dünyanın kültürel üretim ve paylaşım merkezi olması demektir. Bu meyanda 
kültürel mirasımızı ve geleneğimizi, sanatçılarımızı, düşünce insanlarımızı 
ve eserlerini dünyaya tanıtmak için daha zengin içerikli ve kuvvetli 
programlar geliştirilecektir. Cumhuriyetimiz’in 100. yılında Türkiye’de 
kültür ve sanat değerlerimiz muhafaza edilecek, yeniden üretilecek ve 
gelecek nesillere aktarılacaktır. İnsanımız kendi değerlerine sahip olmanın 
verdiği özgüven ile bütün dünyayı kendi bilgi ve iş sahası olduğu kadar, 
kültürel etkileşim alanı olarak da görecektir. Herkesin kültür ve sanat 
faaliyetlerine erişebildiği bir toplumsal yapı oluşacaktır” (AKP, 2023 
Siyasi Vizyon: 48-49). 

Bu anlamda, hükümet tarafından TÜSAK’ın herkesin kültür ve sanat 
faaliyetlerine erişebildiği bir toplumsal yapıyı kuracağı düşünülüyor 
olmalıdır.  Peki, gerçekten TÜSAK nedir? Bu amacı gerçekleştirebilecek bir 
kurum mudur? Bu gibi kurumlara neden ihtiyaç vardır? Wolff, bu durumu 
20. yüzyılda gözlenen  sanata devlet koruması olgusuna bağlar ve Minihan’ın 
“kültürün ulusallaştırması” kavramına gönderme yapar. Sanat konseyleri, 
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bölgesel sanatçı birlikleri biçiminde gözlemlenen bu olgu, yerel yönetimlerin 
katılımı ve desteği ile sanatçılara burslar, ödüller, projeler yoluyla fon 
sağlamaktadırlar. Tabii ki bu durum, sanatçıya destek olan kurumların diğer 
toplumsal örgütlerden daha tarafsız oldukları anlamına gelmemektedir (Wolff, 
2000: 47-48). 

Sanata destek konusu, destekleyenin müdahalesini de doğuracağı için 
hassas bir konudur. Smith’e göre, sanata devlet müdahalesi devletin sanatı  
doktrinleştirme için kullanmasını mümkün kılmasının dışında, sansürü 
meşrulaştırmayı da kolaylaştırması açısından endişe verici olarak tanımlanır 
(De Marchi ve Greene, 2005: 436). Bunu iki nedenle açıklar Smith: Birincisi, 
hükümetler özgür düşünceyi teşvik etmekte tereddüt ederler, ikincisi ise 
hükümetler sanatı bireylerin isteklerine tam olarak cevap verecek şekilde 
temin etmeyebilirler (De Marchi ve Greene, 2005: 452). 

TÜSAK YASA TASARISI
TÜSAK, yani Türkiye Sanat Kurumu, sanat projelerinin değerlendirilmesi, 
desteklenmesi ve yaptırılması ile mevzuatın verdiği diğer görevlere yönelik 
faaliyette bulunmak üzere kurulması planlanan, idari ve mali özerkliğe sahip 
özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz ve Bakanlıkla ilişkili, Türkiye Sanat 
Kurulu ve Başkanlık teşkilatından oluşan, bağımsız olacağı ifade edilen 
sanat kurumudur. Kurumun karar organı, Türkiye Sanat Kurulu’dur ve yapısı 
Tasarı’da şu şekilde belirtilmiştir:

“Kurul; biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere on bir üyeden oluşur. 
Kurul üyeleri, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumları 
ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya mesleğinde temayüz 
etmiş, Devlet memuru olma niteliğine sahip, kamu kurum ve kuruluşlarında 
ya da özel sektörde en az on yıl deneyim sahibi kişiler arasından Bakanın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır (TÜSAK Yasa Tasarısı, 
2014).

Bakanlar Kurulu tarafından atanacağı belirtilen bir kurul tarafından yönetilecek 
ancak özerklik iddiası taşıyan bir kurumdan söz edildiğinin altını bir kere daha 
çizmekte fayda var.  Kurul’un yetkileri ise şu şekilde belirtilmiştir (TÜSAK 
Yasa Tasarısı, 2014):

1) Görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının müzik, edebiyat, görsel 
sanatlar ve geleneksel sanat dallarında kültür ve sanatımıza katkı 
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sağlayacak nitelikteki projelerinin desteklenmesi ile desteklenen projelerin 
destekleme kararında yer alan proje içeriğine ve amacına uygun gerçekleşip 
gerçekleşmediği hakkında karar vermek. 

2) Bu Kanun kapsamındaki sanat faaliyetlerinin ülke geneline 
yaygınlaştırılması amacıyla görsel-işitsel yapımlar ile sahne sanatlarının, 
müzik, edebiyat, görsel sanatlar ve geleneksel sanatlara yönelik olarak 
hizmet alımı yoluyla projeler yaptırılmasına karar vermek. 

3) Tiyatro, müzik ve diğer sahne sanatları, görsel sanatlar, edebiyat ile 
geleneksel sanatlar alanlarında; uluslararası düzeyde ülke tanıtımına 
yönelik özel nitelikteki proje ve yapımlar ile yaşayan insan hazinelerinin ve 
maddi desteğe ihtiyacı olan sanatçıların doğrudan desteklenmesine karar 
vermek.
 
4) Sanatçı adayı üstün yetenekli çocuk ve gençlere yurt içinde ve yurt 
dışında alanıyla ilgili her türlü eğitim desteği, üstün yetenekli sanatçılara 
yurt dışında ileri eğitim desteği veya enstrüman ve malzeme desteği 
sağlanmasına karar vermek, 

5) Kurumun bütçesini, yıllık iş planını, gelir-gider kesin hesaplarını, yıllık 
raporunu ve piyasa gelişimi ile ilgili sair raporları onaylamak, 

6) Yıllık gerçekleşme raporu ve gelişim ile ilgili sair raporları hazırlamak 
ve Bakanlığa sunmak, Kurumun personel politikasını oluşturmak, Kuruma 
taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularında karar vermek, 

7) Uluslararası organizasyon ve teşkilatların sektöre ilişkin mevzuat ve 
uygulamalarını izlemek, yasal düzenleme ihtiyacı duyulması halinde 
gerekli hazırlıkları yaparak Bakanlığa sunmak, 

8) Uygun bulduğu konularda Başkanlığı görevlendirmek veya 
yetkilendirmek.

Burada belirtilen görev ve yetkilerin önemi açıktır ve bazılarının tekrar 
vurgulanması gerekir. - Anlaşıldığı gibi, kurumun karar organı olan Sanat 
Kurulu’nun en önemli yetkisi, kültür ve sanatımıza katkı sağlayacak 
nitelikteki projelerin hangilerinin olduğuna karar vermek ve ardından 
projenin içeriğine ve amacına uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini 
denetlemektir. Buradaki en önemli nokta, projelerin değerlendirilme 
kriterlerinin netleştirilmiş olmamasıdır (Aksoy ve Şeyben, 2014: 190) ve 
bu anlamda tarafsızlığın sağlanmasının ve denetlenmesinin de Kurul’a bağlı 
olması hassas bir konudur.
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- Bunun dışında hizmet alım yoluyla projeler yaptırılmasına karar verecek 
olan da yine bu kuruldur. Bu madde daha önce görülen değinilmiş olan 
ihale konusuyla ilgilidir. Kurul’a belli konularda doğrudan ihale ama 
yetkisi verilmektedir1.

- Yine üzerinde durulması gereken bir başka husus da ülke tanıtımına 
yönelik özel nitelikteki proje ve yapımların desteklenmesine karar 
vermekle ilgili olan maddesidir. Bu madde de aşağıda tartışılacak olan 
kültür alanıyla ve turizm sektörünün, konjonktürün gerekliliklerine uygun 
birlikteliklerine vurgu yapmaktadır. 

Tasarıda açıkça “özelleştirme” terimi geçmemektedir. Ancak buna olan ihtiyaca 
gerekçe bulmaya çalışılmaktadır. “Toplumun kültür seviyesinin yükselmesine 
etki eden sanat faaliyetlerinin çok büyük emek, zahmet, altyapı ve donanım 
gerektirmesine karşın ekonomik getirilerinin çok az olduğu” ve bu anlamda 
artık devlet güdümlü kültür modelinin bu etkinliklere fon sağlamakta yetersiz 
kaldığı anlatılmaya çalışılmaktadır. İşte tam da bu nedenle, çeşitli “projeler ile 
kültürel ve sanatsal etkinliklerin desteklenmesini sağlayacak bir mekanizma 
kurulması”nın ertelenemez bir ihtiyaç olduğu sonucuna varılmaktadır.

Tasarıda ayrıca, bu kurum sayesinde kültür ve sanat faaliyetlerinin 
sektörleşmesinin sağlanabileceği, belirli kurallara bağlanmış sanatsal 
bir destekleme mekanizmasının bir endüstri ve ekonomi oluşturacağı ve 
bu ortamda sponsorluk faaliyetlerinin de daha cazip hale geleceği ifade 
edilmektedir. Oysa yine AKP döneminde, 2004 yılında çıkan “Kültür 
Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu2” tam bu amaçla uygulamaya 
konan bir kanundur (Resmi Gazete Sayı: 25529, 2004).  Ancak söz konusu 
teşvik -ya da bilinen adıyla sponsorluk- kanunu kimi özel sektör girişimcileri 
tarafından bilinmediği ya da bürokratik nedenlerden dolayı uygulaması zor 
bulunduğu için çok tercih edilmemektedir (bkz. Kösemen, 2010). Dolayısıyla 
TÜSAK ihtiyacını doğuran etmen kanun boşluğu değil, bir kültür politikası 
noksanlığıdır. 

KÜLTÜR POLİTİKASIZLIĞI
“[Bizde] hükümetler kendilerini devlet yerine saydıkları kadar devletin 
görevini de yerine getiremiyorlar [...]Türkiye’de kapitalizmin kendi 
karmaşık iç çelişmeleri yüzünden; bir başka deyişle, “ekonomide 
liberalizm - ideolojide konservatizm” düsturu ile “ekonomide konservatizm 
- ideolojide liberalizm” düsturu arasındaki çelişmeler yüzünden siyasal 
iktidarların sanatsal kültür alanındaki etkinlikleri çelişmeler içinde 
yüzmüştür.  Bu nedenle Kültür Bakanlığı ne devletçilik eliyle sanatsal 



İ. Begüm Kösemen

81

kültüre tutarlı ve uzun erimli bir yön verebilmiştir, ne de kendi dışında 
kalan sanatsal, kültürel etkinlikleri eşgüdümleyerek örgütlendirebilmiş, 
düzene koyabilmiştir” (Çalışlar, 1982a:2).

“Kültür politikaları, Türkiye’de her dönemde ulusal gündemin son derece 
sıcak maddesi olarak bugüne kadar tartışılagelmiştir. Bununla birlikte, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dışında merkezde ve yerelde diğer kamu 
kurumlarının da toplumun kültür yaşamı üzerinde önemli sonuçlar 
doğuran idari ve hukuki yetkilere sahip olması konusu, Türkiye’nin ulusal 
kültür politikaları tartışmalarında ihmal edilen bir konudur. Bu ihmal, 
devletin kültür hayatına ilişkin yetkili mekanizmalarının ve Türkiye’nin 
kültür hayatındaki önemli aktörlerin rolünün sistematize edilerek ortaya 
konulamamış olmasından da kaynaklanmaktadır” (Evkuran, 2011: 21).  

Yukarıda ilk alıntı Çalışlar’a ve ikinci ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma 
ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran’a aittir. Biri otuz yıl öncesinin, 
diğeri ise günümüzün görüşü olmasına rağmen iki yorum da devletin kültür 
politikası ya da daha açık bir ifadeyle kültür politikasızlığı anlayışının özeti 
olarak okunabilir. Hükümetlerin kültür ve sanat alanına bakışı, siyasi ve 
ekonomik yönelimlerle uyum içindedir. Sanat Kurumu’ndan uzaklaşmamak 
adına ayrıntılara girmeden ifade etmek gerekirse, Cumhuriyet’in kuruluşundan 
1950’lere, ardından 1980’lere ve nihayetinde 2000’lere bir çizgi çizmek 
mümkündür. 

Cumhuriyet’in erken dönemlerinde kültür ve sanatta vurgu -tıpkı iktisat 
politikalarından da takip edilebileceği gibi- “milli” ve “yerli” olan üzerinden 
kurulmaktadır. Kültür ve sanata değin politikalar da, Batı’nın gelişmişliği 
ve çağdaşlığı örneği doğrultusunda ve kapitalist iktisat düzeni ekseninde 
çizilecek olan sanayileşme hareketiyle birlikte modern bir devlet ve modern 
bir toplum inşa etmek için (Kösemen, 2010:213) kullanılan araçlar olarak 
görülebilir. Devlet Tiyatroları, Devlet Konservatuarı, Türk Dil Kurumu, Şehir 
Tiyatroları, Güzel Sanatlar Akademisi, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası gibi 
kurumların temelleri bu 1950’lere kadar dönemde atılır. 

1950’den sonra kültür ve sanat politikalarının kamu politikaları olarak algılanışı 
sona erecektir. Devlet özel girişimin bu tür faaliyetlerinin önündeki engelleri 
kaldırmak bir yana, aynı zamanda özel girişimin bu faaliyetleri yürütmesini 
teşvik de edecektir. 1980’e kadar geçen dönem, sanki 1980 sonrası gelişmeleri 
hazırlar niteliktedir (Kösemen, 2010:217). 1980’lerden sonra özelleştirmenin 
iktisattaki hâkimiyeti, bu alana da etki etmiş ve tekelleşen sermayenin kültür 
ve sanat alanına girişi kolaylaşmıştır. 1980’lerden itibaren kültür ve sanat 
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faaliyetleri, özel sektör girişimcileri için de ortadaki kâr amacını görünmez 
kılan, kurum faaliyetlerinin meşruiyetini sağlayan ve kurumları sorumlu kılan 
faaliyetlere dönüşmüştür. 

Devletin kültür ve sanat alanında, 1950’lere kadar sürdürdüğü kurucu, 
denetimci, yönlendirici tavrı 1960’larda yumuşamış; 1970’lerde ihmalcilik 
boyutuna varmış, 1980’lerde ise özel girişimi destekleyen eğilime yönelmiştir. 
Bu yönelimi doğrulayan şekilde, Kültür Bakanlığı da evrilmiştir. Devletin 
kültür politikaları 1965’e kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde ve 
dolayısıyla eğitim politikaları çerçevesinde şekillenmekteyken, 1965’te yine 
MEB bünyesinde Kültür Müsteşarlığı adı altında toplanmıştır. 1971’de ilk 
kez Kültür Bakanlığı (KB) adıyla ilgili bakanlık oluşturulmuştur. 1970’lerin 
sonlarına dek KB ve MEB arasında birçok kez birleşmeler ve ayrılmalar 
yaşanmışsa da konu çerçevesinde asıl önemli dönüşüm 1980’lerdedir. 
Dönemin iktisadi politikalarıyla son derece uyumlu bir açıdan gerçekleştirilen 
bir dönüşümle, kültür ve sanat politikaları 1982’de Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bundan sonraki yaklaşık 25 yıllık dönemdeki seyir 
şöyledir:

• 1982 -1989 Kültür ve Turizm Bakanlığı
• 1990 - 2002 Kültür Bakanlığı
•  2003 - 2015 Kültür ve Turizm Bakanlığı

2003 yılından beri kültür politikaları adından da anlaşıldığı gibi turizmi 
canlandırmanın, ülke tanıtımına katkı yapmanın bir parçası olarak yeniden 
Turizm Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Bu, Kongar’ın ifadesiyle “gerekçesi ve 
amacı anlaşılamayan” bir durumdur ve “esas niteliği tanıtma ve propaganda 
olan bir bakanlığa bağlanmış olması düzeltilmesi gereken bir yanlıştır” 
(Kongar, 1983:75-76). Ancak düzeltilen hiçbir şey olmadığı gibi, bakanlığın 
kuruluş amacında belirttiği “yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke 
ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek” hedefi dahi 
kültür politikaları ile birlikte düşünüldüğünde hatanın daha da büyümekte 
olduğunu düşündürüyor. Çünkü, kültür ve turizm birlikteliğindeki ısrar, 
aslında devletin kültür ve sanat alanını nasıl yorumladığının en açık kanıtıdır. 

Türkiye’de kültür politikası oluşturma sürecini önemli ölçüde etkilemiş 
olan kültür ve sanat alanıyla turizm ve tanıtım sektörlerinin birlikteliğinin 
yansımalarına geçmeden önce, bu iki alanın ortaya çıkışına dair tartışmaları 
hatırlamak gerekir. Bu olgu 1950’lerle beraber kitle kültürünün maddi 



İ. Begüm Kösemen

83

tohumlarının atılışına bağlanabilir. 1950’lerden sonraki kapitalistleşme süreci, 
[Türkiye’deki] iç çekişmelerini de gittikçe derinleştirmeye başlayarak kitle 
kültürünün oluşmasına ve bu da kitlelerin kültürel gereksinimleriyle üretim 
biçimi arasındaki makasın açılmasına neden olmuştur (Çalışlar, 1982b: 3). 
Şüphesiz ki bu durum kültür değerleri ve ürünlerinin birer ticari meta olarak 
alınıp satılmasından kazanç elde etme olanağı sağlayan bir sektörün; kültür 
endüstrisinin doğmasının bir sonucudur. “Kültür endüstrisinin asıl getirdiği 
yeniliğin kültürün iki uzlaşamaz öğesini, sanat ile eğlenceyi amaç kavramına 
yani tek bir yanlış formüle, kültür endüstrisinin bütünselliğine tabi kılmış 
olması” olarak nitelendirir Adorno ve Horkheimer (Adorno ve Horkheimer, 
2014:182). Kültür endüstrisi bir eğlence işletmesi olarak kültürün alçaltılmasıyla 
olduğu kadar eğlencenin de entelektüelleştirilmesiyle gerçekleşecektir, ancak 
konumunu sağlamlaştırdıkça tüketici gereksinimleriyle istediğini yapacaktır. 
Buna bu gereksinimleri yönlendirmek, denetlemek de dahildir (Adorno ve 
Horkheimer, 2014:191-192). 

Aydınlanmanın Diyalektiği’nde reklamın kültür endüstrisinin yaşam iksiri 
olduğundan söz edilir. Serbest pazarın sonuna gelinen günümüzde sistemin 
egemenliği reklamın arkasına gizlenmekte ve böylelikle tüketicileri büyük 
endüstriyel birliklere bağlayan zincirler daha da güçlenmektedir (Adorno 
ve Horkheimer, 2014:215). Kültür endüstrisiyle beraber, ekonomik ve ticari 
güdüler sanatı ve dolayısıyla kültürel alanı kuşattıkça, sanat da ticareti estetize 
etmekte ve ortaya kendini sergiletmeye, kendine inandırmaya, kendini görünür 
kılmaya dolayısıyla reklama muhtaç sanat nesneleri çıkmaktadır (Baudrillard, 
2010:39). 

Sanatın reklamla olan ilişkisinin kültür endüstrisiyle yeniden kurulmasının 
ardından mekanlar, kentler hatta ülkeler de birer sanat nesnesi olarak estetize 
edilmeye ve tabii pazarlanmaya başlamıştır. Öyle ki ülkelerin birbirleriyle 
kurdukları diplomatik ilişkilerde dahi kültür ve sanatın bir halkla ilişkiler 
aracı gibi işlev kazandığı bir gerçektir. Wallis bu durumu “ulusu bir sanat 
eseri olarak kurgulamak” şeklinde özetler (Wallis, 2008: 256). Sanat 
organizasyonları ya da kültürel değerler artık “bir ülke hakkındaki negatif 
stereotipleri pozitif stereotiplere dönüştürmek ve süreç içinde ülkenin politik 
ve ekonomik konumunu yükseltecek” (Wallis, 2008: 258), ülke imajına katkı 
sağlayacak birer propaganda türü olarak kullanılmaktadır. 

Bu sürecin Türkiye’deki yansımalarını görmek için aşağıdaki tablolar 
hazırlanmıştır. İlk tabloda, 2003-2015 yılları arasında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın (KTB) genel bütçeden aldığı paylar görülmektedir. Görüldüğü 
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gibi, 2003’ten 2015’e KTB’nin bütçeden aldığı pay iki katına çıkmaktadır. 
2003’te % 0.24 olan oran 2015’te % 0.48 olmuştur. Oran geçmiş yıllara göre 
artmış olsa da hâlâ % 0,5’in altındadır. Ayrıca KTB’ye ayrılan payın artmış 
olması, bunun içinde kültür ve sanat alanına ayrılan payın da büyümüş olduğu 
anlamına gelmez. Çünkü yukarıda açıklandığı gibi, içinde turizmin payı da 
vardır ve turizmin artış oranı da ayrıştırılamadığı için, bu artışlar muğlaklık 
taşımaktadır. 

Yıllar Mrk. Yönetim 
Bütçesi KTB Bütçesi

KTB Bütçesinin 
Mrk. Yönetim 

Bütçesi İçindeki 
Payı (%)

2003 146.571.389.000 349.327.000 0.24

2004 149.858.129.000 587.925.000 0.39

2005 153.928.792.910 646.392.000 0.41

2006 174.294.459.612 712.381.000 0.40

2007 204.988.545.572 816.378.000 0.40

2008 222.553.216.800 826.586.000 0.37

2009 262.217.866.000 1.021.346.000 0.38

2010 286.981.303.810 1.119.458.000 0.39

2011 312.572.607.330 1.510.066.000 0.48

2012 350.948.317.871 1.705.076.000 0.48

2013 404.045.669.000 1.851.734.000 0.45

2014 436.432.901.000 1.974.789.000 0.45

2015 472.942.746.000 2.297.536.000 0.48
Kaynak: http://www.bumko.gov.tr/TR,175/merkezi-yonetim-butcesine-dahil-
kurumlarin-yillar-itiba-.html ve http://www.bumko.gov.tr/TR,157/butce-
buyuklukleri-ve-butce-gerceklesmeleri.html 

Bu nedenle, ikinci bir tabloya ihtiyaç duyulmuştur. Bu tablo, kültür 
kalemlerine yönelik bütçe bilgileri barındırmaktadır3. Bu çalışmanın konusu 
gereği TÜSAK’ın yasalaşması halinde Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müdürlükleri’nin kapatılması planlandığı için, söz konusu iki 
kuruma ait bütçe bilgileri bu tabloda yer almaktadır. Tabloda, iki kurumun 
yıllar itibariyle ayrı ayrı ve toplam bütçeleri, merkezi yönetim bütçesi ve özel 
bütçeli kurumlar bütçesi yer almaktadır. (Çünkü Devlet Tiyatroları ile Devlet 
Opera ve Balesi,  Özel Bütçeli Kurumlar içinde yer almaktadır.)
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Tablodan şunlar çıkartılabilir; öncelikle merkezi yönetim bütçesi içinde, özel 
bütçeli kurumların bütçesi 2006’dan 2015’e neredeyse % 100 artmıştır;  % 
6.48 olan oran % 11.22’ye yükselmiştir. Ancak özel bütçeli kurumların bütçesi 
içinde Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’ne ayrılan toplam pay 
neredeyse % 100 azalmıştır. 2006’da Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve 
Balesi’nin özel bütçeli kurumlar bütçesinde aldıkları pay % 1.61 iken 2015’te 
bu oran % 0.83’e düşmüştür. 

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr/TR,926/butce-kanunu-ve-ekleri.html

*  Hazine yardımları ve gelirden ayrılan pay hariç. 
  (I+II)x100/III : Devlet tiyatroları ve devlet opera baleye ayrılan toplamın genel 

bütçeye içindeki payı
 (I+II)x100/IV : Devlet tiyatroları ve devlet opera baleye ayrılan toplamın özel 

bütçeli kurumlar bütçesi içindeki payı
 (IV)x100/ III : Özel bütçeli kurumlar bütçesinin genel bütçe içindeki payı

Yani, genel bütçe içinde özel bütçeli kurumların bütçesi neredeyse iki katına 
çıkarken özel bütçeli kurumlar bütçesi içinde Devlet Tiyatroları ile Devlet 
Opera ve Balesi toplam bütçelerinin payı neredeyse yarı yarıya azalmıştır. 
Buradan birçok sonuç çıkabilirse de konu itibariyle sınırlandırıldığında şunlar 
söylenebilir: 

-  Özel bütçeli kurumların bütçesi arttığına fakat bunun içindeki Devlet 
Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi bütçelerinin toplamı azaldığına 
göre, özel bütçeli kurumlar bütçesi içinde diğer kurumların bütçelerinde 
artış olmuştur. Söz konusu durumun, devletin kültür ve sanat alanındansa, 
başka alanlarda harcama yapmayı, başka alanlarda varlık göstermeyi tercih 
ettiği anlamına geldiği söylenebilir.
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-  Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin kapatılma planı, aslında 
hiç de yeni bir olay değildir. Hükümet tedrici olarak bu iki kuruma yönelik 
harcamalarını azaltmaktadır. 2003’ten beri düşmekte olan seyir, devletin 
kültür ve sanatı desteklemekten vazgeçmekte olduğunu ve yerini TÜSAK 
gibi bir oluşuma bırakmaya hazırlandığını göstermektedir.

-  Bu veriler, söz konusu iki kurumun ihmal derecesinde yalnızlaştırıldığını 
göstermektedir. O kadar ki, sonunda TÜSAK, bir kurtarıcı mahiyetine 
bürünecektir. 

SONUÇ
“İstanbul’u marka yapan da, yapacak olan da kültür ve sanattır” (Bayhan, 
2011:35). Bu sözleri ifade eden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayhan’dır. 
Kendi ifadesiyle, “Kültür A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel 
ve sanatsal politikalarını uygulamak üzere, özel sektör mantığıyla kurulan 
ancak öncelikli amacın para kazanmak değil de, İstanbul kültürüne, sanatına, 
turizmine katkı olduğu” kamu alanında faaliyet veren bir şirkettir. Buraya 
taşınmasındaki maksat, bize ülkenin kültür politikasını anlamak için yeterli 
bir bakış sunmasıdır. Baştaki ifadede, İstanbul yerine “Türkiye” konulursa, 
hükümetin ulusal kültür politikasının anlaşılmış olacağı kansındayım: 
“Türkiye’yi marka yapacak olan kültür ve sanattır”. Bayhan, dünyada beş 
tane gücün – askeri, ekonomik, diplomatik, politik ve kültürel- olduğunu 
söylüyor ve kültürel gücün ilk sıraya alınması için çalıştıklarını belirtiyor. 
Ancak bu çalışmanın da konusu olan Türkiye Sanat Kurumu çerçevesinde 
de ortaya çıkan soru şudur: Nasıl? Yani Türkiye’nin kültürel ve sanatsal 
anlamda yaratıcı işlerle anılan bir ülke olması için nasıl bir kültür politikası 
var? Çünkü Bayhan’ın “İstanbul’a gelen herkesin, neredeyse her metrede bir 
kültürel etkinlikle karşılaştığı” (Bayhan, 2011) durum bir kültür politikası 
değil, aksine bir kültür politikasızlığıdır.

Bu anlamda, Türkiye’de “kültür politikasının yokluğuyla varolduğu” ifade 
edilebilir (Ada, 2011:36). Türkiye, 1985 yılında Avrupa Konseyi tarafından 
Avrupa genelinde başlatılan “Ulusal Kültür Politikalarının Gözden geçirilmesi 
Programı”na 2008’de  dahil olmuştur (Ulusal Kültür Politikalarının Gözden 
Geçirilmesi Pr., KTB) Bu tarihten beri, Kültür Politikası Ulusal Raporu 
hazırlanma aşamasındadır4. 

Hükümet, kültür ve sanat alanının önemini anladığını ve güçlendirmek 
istediğini ifade ediyor olsa da, kültür ve sanat alanındaki varlığı yukarıdaki 
tablolardan da anlaşılacağı gibi giderek azalmaktadır. Zaten gerek hükümet 
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programlarında gerekse kalkınma planlarında kültür alanını özel sektöre 
devretmek istenildiğinin altı çizilmektedir. 2013 yılında 2014-2018 dönemi 
için belirlenen 10. Kalkınma Planı’nda “görsel, işitsel ve sahne sanatları başta 
olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyet¬lerin gelişiminde ve sunumunda 
mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rollerinin ar¬tırılacağı” (Onuncu 
Kalkınma Planı, 2013:45) belirtilmişken, 2014 yılında 62. Hükümet 
Programı’nda da  neredeyse aynı ifadeler kullanılmaktadır:

“İktidarımız süresince kültürü, devletin yanı sıra bütün milletimizin bir 
ortak faaliyet alanı olarak gördük ve özel kültürel oluşum ve faaliyetlere 
büyük destekler verdik. Bundan sonra da bu alandaki destekler artarak 
devam edecek, destek mekanizmaları geliştirilecek görsel, işitsel ve sahne 
sanatları başta olmak üzere tüm kültür sanat faaliyetlerinin gelişiminde ve 
sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır” 
(Davutoğlu, 2014:65).

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, Hükümet’in Türkiye Sanat Kurumu’nu 
acele olarak oluşturma niyeti üç bağlamda değerlendirilebilir:

1- Reformist bir yaklaşım gereği: Türkiye’de kültür ve sanat alanına dair 
sistem zaten tıkanma noktasındadır ve bu alanda bir reform şarttır. 

2- Neoliberal politikalar gereği: Kültür ve sanat alanına ilişkin üretilen tüm bu 
politikalar, neoliberal ekonomi politikaları bağlamında ele alınmaktadır.  

3- Muhafazakâr bir anlayış gereği: Klasik Cumhuriyet Dönemi denilen 
dönemdeki kültürel politikaların ve dolayısıyla Kemalist  düşüncenin 
yapısal özelliklerini taşıyan kurum ve işleyişlerin yerine muhafazakâr bir 
kültür anlayışı egemen olmalıdır. 

Bu maddelerden ilki, yani TÜSAK’ın reformist bir yaklaşım gereği kurulmak 
istenmesi, bu maddeler içinde en makul seçenektir. Çünkü bu alanın, dönemin 
ihtiyaçlarına karşı yeniden düzenlenmesi gereği çok açıktır. Hatta çok 
uzun süredir konuşulan İngiltere’de, Avustralya, Kanada ya da Norveç’te 
örnekleri olan Sanat Konseyleri oluşturulması Türkiye için de düşünülebilir. 
Ancak Türkiye gibi özerklik geleneği çok zayıf olan bir ülkede, kurulacak 
konseyin (ya da kurumun) özerkliğinin, hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının 
korunması hususu mutlak olarak sağlanmalıdır. Ayrıca sanat kurumu gibi bir 
yapı oluşturmak, ödenekli kurumların kapatılması anlamına gelmemelidir. 
Böyle bir kurumu oluşturmak ancak bu alanın tüm bileşenleri ile istişare 
içinde olmakla mümkün kılınabilir: Sanatçılar, sanat emekçileri, sanat 
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sendikaları, sivil toplum örgütleri ve hatta sanatı talep edenler yani izleyiciler. 
Burada en önemli faktör, varolması planlanan kurumla sanatta yaratım ve 
ifade özgürlüğü garanti altına alınmalıdır. Sanat, politik müdahaleye açık hale 
getirilmemelidir. Bu anlamda kurumun yönetimi bürokratlara bırakılmamalı, 
üyeleri hükümet tarafından atanmamalıdır. Ayrıca Anayasa’nın “Devlet, sanat 
faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, 
değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken 
tedbirleri alır” maddesi (Anayasa, 64. md.) uyarınca sanatçılarla olan ilişkiler 
yeniden düzenlenmelidir. 

Bir diğer düşünceye göre TÜSAK, neoliberal ekonomi politikaları 
çerçevesinde oluşturulmaya çalışılan bir sanat kurumudur. Devletin kültür ve 
sanat alanından çıkacağını ve bu alanı da özelleştirmeye açacağını defalarca 
belirtmesi, kültür ve sanat faaliyetlerini ülke turizmine ve tanıtımına katkı 
yaptığı ölçüde değerlendirmesi bunun en önemli göstergelerindendir. 
Bu uygulama AKP Hükümeti’nin neoliberal eğilimlerinin kültür alanına 
yansımalarından ilki değildir. 2010 yılında en  çok gelir getiren müze ve ören 
yerlerinin gişelerinin  özelleştirilmesi için ihale açılması kararı (Radikal, 
2010) da aynı eğilimin sonucudur. 

Halbuki kültüre erişim, açılan kültür merkezi sayısı, gişe hasılatı ya da her 
metrede karşılaşılan bir kültür etkinliğiyle ölçülemez. Her ne kadar KTB 
Müsteşar Yardımcısı Gül, TÜSAK’ın “özel sektördeki sanat maliyetini 
düşürüp, halka ucuza ve daha yaygın olarak sanat sunma imkanını” (Gül, 
2014) sağlayacağını ifade etse, sunulan sanatın niteliğiyle ilgili hiçbir 
denetim mekanizmasının kalmayacak olması düşündürücüdür. Ayrıca Gül, 
yasalaşması planlanan tasarı ile “destekleme sistemiyle uyumlu bir şekilde 
performansa dayalı çalışanın ve üretenin daha çok kazandığı, özel sektör 
üretimlerine örnek olacak ulusal ve uluslararası projelerin hayata geçirildiği 
bir yapıyı öngördüklerini ve böylece daha verimli çalışmanın sağlanacağını” 
belirtmektedir. Kendisi ne kadar “sanatçının özel sektör eliyle yürütülen 
projelerde çalışarak, bu yoldan ek gelir elde etmek imkanına kavuşacağını” 
söylese de prim sistemiyle sadece niceliksel performansın ödüllendirileceği bir 
sistem yaratılacaktır.  Kültür endüstrisi sisteminin liberal endüstri ülkelerinden 
çıktığı ve kültür endüstrisinin, üslup yokluğundan dolayı suçlanan liberalizmin 
bir hedefi olduğu (Adorno ve Horkheimer, 2014:176-177) düşünülürse, bu 
bağlam da tutarlıdır.

Diğerleri içinde en kuvvetli bağlam ise TÜSAK’ın muhafazakâr bir kültür 
hatta neo-İslamcı bir burjuvazi yaratma amacının bir ürünü olmasıdır. 
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“İslâmcı karşı-seçkinler”, Cumhuriyet’i ve Kemalist düşünceyi çağrıştırdığını 
düşündükleri her türlü kurum ve işleyişe karşı takındıkları tutumdan dolayı 
artık kendi estetik yargılarını oluşturmak istedikleri izlenimi vermektedir. 
Batılılaşmış seçkinlerin kültürüne karşı bir tür Anadolu kültürünü destekleyen 
siyasal bir tutumun (Yankaya, 2014: 180) bir yansımasıdır. Yani TÜSAK, 
İslâmi duyarlılıklar ve Anadolu kültürü etrafında bütünleşmeye uygun bir 
zemin arayan yeni İslâmi burjuvazinin kültürel açılımının ilk kurumsal 
aşaması olarak değerlendirilebilir. 

Çalışmayı bitirirken, bir soru tartışmayı büyütecektir: “Muhafazakâr ürünlerin 
dışlandığı bir bakış açısının doğru olmadığı” (İsen, 2012) söylendiğine 
göre, muhafazakâr olmayanları dışlayacak düzenlemeler yapmak, yıllardır 
gösterildiği iddia edilen tavrın devamından başka ne sağlayacaktır? 

Sanat ve kültür alanı, iktidara gelen her hükümetin kendi ideolojisinde 
olmayanları dışlayacağı bir mecra olmaktan çıkarılmalıdır. Çünkü bu alanlar, 
ne ülke tanıtımının, ne kapitalist şirketlerin kârının, ne de politikanın bir 
aracı edilemeyecek kadar evrensel değerlere sahiptir. Bu nedenle TÜSAK’ın 
bu şekilde yasalaşması engellenerek, toplumun bütünün değerlerini 
gözeten, hiçbir bir kesimi dışlamayan ve demokratik bir kültür politikasının 
oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

DİPNOTLAR
1 TÜSAK Yasa Tasarısı, 5. Bölüm, 2. Md: “Kurum faaliyetleri için kullanılacak 

toplam gelirlerin yüzde beşini aşmamak üzere Kurulca belirlenen ve 
Bakan tarafından onaylanan kısımlar Kurum bütçesine gider kaydedilmek 
suretiyle özel hesaba aktarılır. Bu hesaplardan yapılan harcamalar 5018 
sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. Aktarılan 
tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve alımlarda kullanılacak 
ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Kurulun teklifi Bakanın önerisi 
üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

2 5225 Sayılı Kanun’un amacı, bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin 
karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın 
korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; 
kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve 
kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının 
yaratılmasını ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması 
ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, 
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kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür 
yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.

3 Maliye Bakanlığı 2006’dan önce ilgili verileri yayınlamadığı için, AKP 
döneminin 2003-2006 yılları arası tabloya dahil edilememiştir.

4 Bu süreçte, Bakanlık Türkiye Kültür Politikası Ulusal Raporu’na dair 1. ve 
2. Taslak Metinlerini hazırlamıştır.
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