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BAKMAK “POLİTİKANIN ESTETİZE HALİ”

Re-conversion to Review The Contemporary Art and Politics “Aestheticized State 
Policy”
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Öz
Bu makale, çağdaş sanatın politika ile olan ilişkisini anlamaya duyulan ihtiyaç doğrultusunda, 
sanat ve siyaset arasındaki girift ağları belirleyen değişkenlerin analizini yapmayı ve sanatsal 
üretimle politik yönelim arasındaki ilişkiyi tartışmayı hedeflemektedir. 

Sanat ve siyaset arasındaki ilişki, devlet ve din kurumlarının ortaya çıkmasına kadar geriye 
götürülebilir. Ancak biz çağdaş sanat penceresinden bakmaya çalışırsak bugünün temellerini 
atan çağdaş sanat, siyaset ilişkisinin 1789 Fransız İhtilâli ile belirgin bir evirilmeye girdiğini 
görürüz. Sadece plastik sanatlar değil, felsefe, edebiyat ve müzik alanında da bu dönemde ciddi 
bir dönüşüm gerçekleşir. 1789 Fransız İhtilâli ile 1848’deki Komünist Manifesto arasındaki bu 
çalkantılı ve kırılgan dönem, politik ve düşünsel özgürlüğe, sanatsal özgürlüğe yönelik modern 
tutumların doğduğu bir dönemdir. 

Sanayi devrimi ile gelen endüstrileşme ve kültür endüstri ile birlikte meta’ya dönüşen 
sanatın siyaset ile ilişkisi ele alınmıştır. Siyasi bir söylem olarak kamusal alanda güncel sanat 
pratiklerine yer verilmiştir. Her şeyin göstergeye indirgendiği kültür endüstrisinde, kamusal 
alanda güncel sanat pratiklerinin iktidar karşısındaki siyasi söylemi ele alınmıştır. Sanatın, bir 
karşı koyuş ve direnme olarak gerçekleşen örnekleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Siyaset, sanat, romantizm, sanatsal özgürlük, direnme olarak sanatı

Abstract
In line with the need to understand the relationship between politics and contemporary art, this 
article aims to discuss, to make the analysis of the variables, between art and the intricate network 
of relations between politics and artistic production with political orientation determines. 
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The relationship between art and politics can be traced, until the emergence of the state and 
religious institutions. However, we see if we try to look at the contemporary art window, the 
ancestors of contemporary art, the foundation of today, to a significant inverted reaches of 
political relations with the French Revolution of 1789. During this period, realized a serious 
transformation, not just plastic arts, but also in philosophy, literature and music. 1789 French 
Revolution and fragile this turbulent period between the Communist Manifesto is a period, the 
birthplace of the modern attitude towards political and intellectual freedom, artistic freedom.
Between the 1789 French Revolution and the Communist Manifesto in 1848, this turbulent 
and fragile period is a period of political and intellectual freedom, the birthplace of the modern 
attitude towards artistic freedom.

From the industrial revolution, industrialization and in culture industry, it has been addressed, 
the relationship between the art of politics turned into commodities. Contemporary art in public 
space as a political discourse has given place to practice. Everything in the culture industry 
is seen as indicators, political discourse has been addressed, opposite power, the practice of 
contemporary art in public space. İt has focused on art examples, which was a resistance and 
resistance.

Keywords: Politics, art, romance, artistic freedom, resist the art

Giriş
Günümüzde, çağdaş sanatın politika ile olan ilişkisi tartışmalı bir konudur. 
Medyanın, görsel kültürün tanıtılmasında ve yayılmasında izlediği politikalar, 
kültür endüstrisi ile olan örtük ilişkisi, toplumu bir gösteri toplumuna 
dönüştürmüştür. Sanat, teknoloji, medya, piyasa ve sermaye ilişkisinde 
karmaşık bir ilişkiler ağı söz konusudur. Sanatın bu alanlar ile olan 
ilişkisini özellikle de politika ile ilişkisini doğru anlamanın yolu; sanat ve 
siyaset arasındaki girift ağları belirleyen dinamiklerin deşifre edilmesinden 
geçmektedir. 

Bu makalede öncelikle sanatın siyaset ile olan ilişkisine, tarihsel bir 
kronolojiden yaklaşmak, günümüzün siyaset-sanat ilişkisini analiz etmek 
açısından faydalı olacaktır. Bu makalenin argümanı; sanat ve siyaset arasındaki 
ilişkinin tarihselliğine bakarak, günümüz ile ilişkisini kurabilmek, piyasa 
ve sanat ilişkileri ağını açığa çıkartmak, bugün sanatın siyaset ile ilişkisini 
sorgulayan bir tartışma ortamı yaratmaktır. 

Romantizm, Fransız İhtilali ve ulus devletin ortaya çıkması ile başlayan, 
arkasından gelen endüstri devrimi ve modernizm kapsamında karmaşık hale 
gelen bir sanat siyaset ilişkisi söz konusudur. Yirminci yüzyılla birlikte, 
kültür endüstrisi ve sanatın metalaşması üzerinden sanatın piyasalaşması ve 
buna karşı gerçekleştirilen protest eylemlerden örneklere bakmak konunun 
anlaşılması bakımından önem arz etmektedir. 
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Sanat tarihinde bir dönüm noktası olan Romantizm ile birlikte, ilk kez resim 
sanatı doğa duygusuna metafizik bir anlam kattı. Bu yeni sanat anlayışı, bazen 
renk zevkini bazen de öznelliği, melankoliyi, kaygıyı doruk noktasına çıkardı; 
akıldışı olanı savundu, gotik hayranlığını kamçıladı; doğuculuğu yüceltti; 
şövalye romanları, İskandinav sagaları ve Ossian’ın doğaçlama şarkılarında 
kendine konular aradı. Plutarkhos’un kişilerinin yerini, Shakspeare’in, W. 
Scott, Bryon, Goethe, Hugo’nunkiler aldı. Romantizm duygululuk, bireysellik, 
ulusalcılık gibi unsurların yanında egzotik, mitolojik ve doğaüstü duyguların 
öne çıkarılmasıyla da dikkat çekti.  

 
Resim 1: Caspar David Friedrich, Bulutların Üzerinde Yolculuk, 1818, Tuval üzerine 
yağlı boya, 98,4× 74,8 cm, Kunsthalle Hamburg
    
Doğaya olan hayranlık en üst düzeye çıktı. İnsanın doğa karşısındaki 
duygulanımları, şiirde, resimde, romanda ve müzikte yankılarını buldu. 
Sterne, dönemin ruhunu şu sözleriyle özetliyordu. “Tabiat onun, her ülkede 
ve her çağda, tek kişinin kaldıramayacağı kadar ağır olan hayat yükünün bir 
kısmmı omuzlayacak ve mutluluğunu paylaşacak en uygun araçları ancak 
kendi yurdunda bulabilmesini öngörmüştür” (Sterne, 1999; 22).

Ressam Caspar David Friedrich, doğa karşısındaki etkilenmelerini yaptığı 
resimlerde en iyi dışavuran sanatçılardan biridir. Doğaya karşı aldığı tutum 
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Friedrich’in tüm sanat anlayışını etkilemiş hatta karakterize etmiştir. Ona göre 
romantiklerin “temel ilkesi şuydu: Resim, icat edilmemeli, hissedilmelidir; 
bundan çıkaracağımız sonuç, onunkilerin lirik-müzikal bir ruh hâlinden 
ortaya çıktığıdır. Özelliklerinden biri, resimleri için eskiz, plan ya da ne çeşit 
olursa olsun bir müsvedde yapmamaktı; çünkü ilk akışı oraya konulacak hayal 
gücü bu yüzden soğurdu”(Huch, 2005; 236).

 
Resim 2: Joseph Vernet, 1759, Gemi Kazası, Groeninge Museum, Bruges

Bu dönemde doğanın yüce, gizemli, bilinemez, erişilemez yönü Caspar David 
Friedrich, Joseph Vernet, William Turner gibi sanatçılar için temel bir ilham 
kaynağına dönüşmüştür.

SANAT SİYASET İLİŞKİSİNİN TARİHSELLİĞİ
Sanat, siyaset ilişkisinin ilk kez Fransız İhtilâli ile belirgin bir evirilmeye 
girdiğini görüyoruz. Sadece plastik sanatlar değil, felsefe, edebiyat ve müzik 
alanında da bu dönemde ciddi bir dönüşüm gerçekleşir. 1789 Fransız İhtilâli 
ile 1848’deki Komünist Manifesto arasındaki bu çalkantılı ve kırılgan dönem, 
politik ve düşünsel özgürlüğe, sanatsal özgürlüğe yönelik modern tutumların 
doğduğu bir dönemdir. 

Fransız devrimini hazırlayan görüşlerle aynı temellere sahip olan Romantizm, 
çağının akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak doğar. 18. yüzyıl sonunda 



Çağdaş Sanat ve Siyaset Dönüşümüne Yeniden Bakmak “Politikanın Estetize Hali”

98

monarşinin gücü zayıflamaya başlayınca eleştirel yapıtlar da ortaya çıkar. Tek 
otokrat güç olan toprak sahiplerinin karşısına, ticaretten kazandığı para gücü 
ile çıkan Burjuvazi, tüm dengeleri alt üst eder. Aristokratlar ve kilise yerine 
burjuva ailelerinden oluşan yeni sanat mesenleri, yeni kültür merkezleri oluşur 
ve sanat daha geniş bir alanda etkisini göstermeye başlar.

Sanat tarihinde, romantizm dönemine kadar sanatın konusunu belirleyen 
sipariş veren Kilise ve aristokrat ailelerdi. Romantizm ile birlikte, burjuva sınıfı 
sanatı desteklemeye başladı. Sanat kilise ve aristokrasinin tahakkümünden ilk 
kez bu dönemde kurtuluyor, sanatçı da ilk kez kendisine ait fikirleri eserlerine 
özgürce aktarma imkanı buluyordu. Sanat tarihinde “romantizm” adı verilen bu 
dönemde, ilk kez dinsel içerikli ya da aristokrat aile resimleri dışında konulara 
yer veriliyor ve ilk kez toplumsal olanın acısına bakan, yaşamsal kaygıları 
ve özgürlük taleplerini dikkate alan bir ifade etme biçimi, sanat alanında 
kendisine bir temsiliyet buluyordu. Toplumsal olanın acısına bakan, yaşamsal 
kaygıları ve özgürlük taleplerini dikkate alan bu “yeni yaşam biçimlerinin 
yeni düşünce biçiminde yansımasını bulması gerekiyordu. Romantizm bu 
yenidünya deneyimini temsil eder hale geldi. Gerçek romantik, fazlaca hassas 
bir hayalperest değil, yaşadığı devrin acı verici gerçeklikleriyle yüzleşen bir 
kahraman, bir dahi figürü idi” (Duncan/Boreham, 2014; 6). 

 

Resim 3: Jean-Pierre Houël, Bastille Fırtınası, 1789, Suluboya, 50.5 X 37.8 cm
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Romantizm akımının önemli temsilcilerinden Francisco José de Goya, 
yaşadığı dönemin baskıcı ve yozlaşmış politikalarını, savaş vahşetini anlatan 
eserler üretmiştir. Bu eserler sadece sanat eseri değil aynı zamanda, o 
dönemin gayri resmi tarihi olması bakımından önemli bir dokümante özelliği 
taşırlar. Romantizm ile ilk kez klasik resim anlayışı yıkılmıştır, bu nedenle 
sanat tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak kabul edilir. Romantizm 
aydınlanmanın, aklın ve rasyonelliğin aşırı yüceltilmesine tepki olarak, yeniden 
insan doğasına dönmeyi, doğa duygusuna metafizik bir anlam katmayı önerir.

 

Resim 4: Francisco de Goya, Savaşın Felaketleri dizisinden “ve Onun İçin Yapılabilecek 
Bir Şey Yoktu,” 1820, Gravür, 14.2 x 16.8 cm
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Resim 5: Francisco Goya, 3 Mayıs Katliamı, 1814, Yağlıboya,  268 cm× 347 cm, 
Prado Müzesi, Madrid

Daha önce dünyanın merkezinde tanrı vardı. Skolastik düşünce tüm hayata 
egemendi. 18.yüzyılda akılcılık ve bilimin egemen olduğu aydınlanma 
düşüncesi ile dünyanın mrkezine akıl konuldu. Bu durum, burjuva sınıfının 
işine yaradı. Aristokrata ve oligarka karşı kendi sermayesini korumak için 
oluşturduğu ulus devlet modeli, halkın özgürleşmesi için değil, burjuvazinin 
sermayesini ve haklarını korumak için yapılmıştı. Bununla yetinmek istemeyen 
ve liberal ekonomiye imkân sağlayan bir yönetim modeli arayan Burjuva 
sınıfı, devlet fikrini ortaya atarak, otokrat siyasi yapıdan kurtulmak istedi. 
Bu nedenle sadece dine ve geleneğe değil, siyasi otoriteye de başkaldıran 
devrimci hareketleri destekledi. Burjuva sınıfının bu çabası, Fransız ihtilaliyle 
birlikte ulus devletin ortaya çıkmasına neden olmuştur. “modern anlamda 
siyasetin oluşmaya başladığı dönemi kastediyoruz, yani ulus-devlete dayalı 
iktidar tarzının yerleştiği dönem. Bu dönem sanatın önemli bir kamusal 
mesele haline gelip ulus-devletlerin kimlik inşasında etkili bir araç olmasıyla 
başlar” (Kreft, 2009; 185).

 



Lütfiye Bozdağ

101
Resim 6: Eugene Delacroix, Halka Yol Gösteren Özgürlük, 1830, Yağlıboya, 260 × 
325cm, Louvre Müzesi, Paris

19. yüzyılda ulus devletin ve milliyetçiliğin kült resmi haline gelen Delacroix’in 
“Halka Yol Gösteren Özgürlük” adlı resmi, bu gün de bir sembol olarak 
önemini korumaktadır. Bu resim, 1830 yılında Kral 10.Charles’in devrilişine 
yol açan üç günlük halk ayaklanmasının anısına yapılmıştır. Resimde, 
özgürlüğü simgeleyen bir kadın, bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde ise 
bir tüfek taşıyarak yürümekte, peşinden gelen devrimci insanlara barikatları 
aşmada öncülük etmektedir. Elbisesi yırtıktır, göğsü ve ayakları çıplaktır, 
başında özgürlük simgesi olan Frigya başlığı vardır. Bir yanında yoksulları 
temsil eden, her iki elinde de birer tabanca taşıyan on-iki yaşlarında bir çocuk, 
öbür yanında burjuvaları temsil eden, eli tüfekli, başında silindir şapka olan 
bir adam vardır. Devrimciler, çatışma içindeki şehirde, yerdeki yaralıların ve 
ölülerin arasından geçmektedirler. Louvre Müzesi’nde sergilenen bu tablo 
tüm dünyada Fransız Devrimi’nin simgesi kabul edilmektedir.

“Avrupa’da ulusal monarşilerin yükselmesi sanatta da kendisini gösterir ve 
vatanseverlik konuları sıkça işlenir. Jacques-Louis David, Delacroix’nun 
yapıtlarında olduğu gibi” (Bozdağ, 2013; 20).
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Resim 7: Jacques Louis David; “Horaces Kardeşlerin Yemini”, 1784, oil on canvas, 
Paris, Musée du Louvre

SANATTA BURJUVA SINIFIN HEGEMONYASI 
Kilisenin ve feodal düzenin tahakkümü altında var olmaya çalışan sanat, bu 
kez de skolastik düzenin zayıflamaya başlamasıyla birlikte güçlenen burjuva 
sınıfının kurduğu burjuva devlet aygıtını kendi lehine çevirdiği burjuva 
hegemonyasına maruz kalır. Sanatın piyasalaşmaya başlamasıyla birlikte 
burjuva sınıfın sanat üzerindeki egemenliğini ilan eder ve bu durum sanatçılar 
tarafından sorgulanmaya başlanır.

Gustave Courbet, statükoya ve egemenlere karşı mücadele etmiş, Paris 
Komünü’nde devrimcilerin saflarında yer almış ve sanat işlerinden 
sorumlu olarak Paris Komünü’nün Sanat Birliği başkanlığına seçilmiştir. 
Özgür düşünceyi hayatının ve sanatının merkezine koyan Courbet, sanatın 
piyasalaşmasına ve Burjuva sınıfın sanat üzerindeki egemenliğine ilk eleştirel 
tepkileri resimleri üzerinden gösterir. Courbet’nin bu eleştirileri, egemenler 
tarafından cezalandırılır ve resimlerine sansür uygulanır. Resimlerine 
gösterilen tepkiler ve sansür nedeniyle 1870’de sanatın özgür ve sansürsüz 
olması gerektiğini belirten bir bildiri yayınlar. 
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Resim 8: Gustave Courbet; Ressamın Atölyesi, 1855, Tuval üzerine yağlıboya, 361 x 
598 cm, Musee d’Orsay, Paris

Bu dönemde dile getirilen eşitlik ve özgürlük söylemleri hayata geçirilememiştir 
ancak Fransız İhtilali ile birlikte, insanlar arasındaki eşitsizliğin sebepleri 
sorgulanmaya başlanır. İhtilalden sonra yaşanan gelişmeler ve arkasından 
gelen sanayi devrimi eşitliği sağlamayadığı daha fazla eşitsizlik yaratan 
yeni bir yaşam biçimi ortaya çıkarır. Endüstrileşmenin başlamasıyla ortaya 
çıkan piyasalaşma, liberal ekonominin önünü açar. Marks ekonomi politiği 
teorisiyle sosyalizmi ortaya atar, sosyalizm liberalizm ile çatışmaya başlar. 
Piyasalaşma, kendisini sanat alanında da gösterir, piyasalaşmayı eleştiren ilk 
resimler bu dönemde yapılmaya başlanır. Courbet, “sanatçının atölyesi” adlı 
tablosu ile sanatın piyasalaşmasını eleştiren ilk ressam olur. Tablonun solunda 
sıradan dünya, sağında ise sanat dünyasının koleksiyonerleri ve sanat tacirleri 
temsil edilir. Tablonun ortasında yer alan sanatçı iki taraf arasındadır, kendisini 
anarşist olarak tanımlayan ve “mülkiyet hırsızlıktır” sözünün sahibi, felsefeci 
Proudhon’un da yer aldığı bu resim toplumsallığın önemini vurgulayan 
sermayeye karşı eleştiri getiren önemli bir yapıttır. 

Gustave Courbet’nin eleştirisi; sanatın özerkliğine izin vermeyen burjuva 
anlayışına, burjuva kapital sisteminin teolojisi haline geken Protestan ahlakına 
yönelik eleştirilerdir. Burjuva sınıfı halkı, kilise ve feodaliteden kurtarmak, 
sanatçıları da aristokrat sınıfın hegemonyasından kopartmak, sanatçılara 
özgürlük sağlamak vaadiyle Fransız ihtilalini gerçekleşmişti. Ancak ihtilalden 
sonra görüldü ki; burjuva sınıfı bu hegemonyayı kendisine yöneltmek için bir 
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yol açmış ve sanatın özerkliği nosyonunu kullanmıştır. Bu durum sanatçıların 
tepkisine yol açar. Burjuvazinin, yarattığı galeri, müze, sergi salonları gibi steril 
sanat kurumları, burjuva ahlakını, burjuva değerlerini ve politikalarını sanat 
üzerinden yeniden üretir. Bu durum sanatın, burjuvazinin kurumsallaşmasını 
sağlayan ve iktidarını güçlendiren bir prestij aracına dönüşmesine neden olur.

“Siyasal iktidarı ele geçirme mücadelesinde, burjuvazinin sanatçıların 
özerklik istemlerini alkışlaması akıllıcaydı. Sanatçıların, aristokratik 
çevrelerden uzaklaştırılarak burjuva saflarından çekilmesi mükemmel bir sanat 
siyasetiydi. Şimdi daha net görüldüğü üzere, burjuva sınıfının 19. Yüzyıldaki 
bu hamlesi apolitik değildi. Tam tersine, bu hamlenin anti-politik bir içeriği 
vardı. Çünkü, hem o yıllardaki resmî sanat politikasına muhalefet etmekte, 
hem de Fransa’da 1848 Devrim’i Sonrası egemen olan yeni kapitalizm ve 
‘anayasal cumhuriyet’i radikal bir şekilde eleştirmekteydi” (Kreft, 2009:35).

Burjuva sınıfının sanat üzerindeki egemenliği, Sanayi devrimi ile başlayan 
kapitalist sömürü düzeninde daha da arttı. Sanat yapıtı artık bir meta idi.  
20. yüzyıla gelindiğinde Avangardistler, burjuva sınıfının sanat üzerindeki 
egemenliğine bir son vermek istediler. Burjuva sanat politikalarının, sanatı, 
yaşamdan kopardığını, soyutladığını ve elitize ettiğini söylediler. Burjuva 
sanat anlayışının, sanatı estetize ederek, yaşam pratiğinden uzak, kurumsal bir 
hakikat rejimi olarak tanımladığını, hayat ile bağını kopardığını ileri sürdürler. 
Onlara göre, sanat çok biçimsel bir yapıya bürünmüş, form içeriğin kendisi 
olmuş, yapıt sadece kendini göstergelere terk etmiştir. Avangardistler, bu 
durumun aksine, sanatın, hayat pratiğine dönüştürülmesi yönünde üretimler 
yapmışlardır. Dadaistler, Fluxus ve  Sitüasyonist Enternasyonal,  estetik- politik 
bir avangard hareket olarak sanata yeni eleştirel yaklaşımlar getirmiştir. 20. 
yüzyıl, sanatın siyaset olarak anlaşıldığı, demokrasilerde, kamusal alanlarda 
önemli bir dil haline gelmiştir.

YİRMİNCİ YÜZYILDA SANAT SİYASET İLİŞKİSİ
20. yüzyılda mimari, tasarım ve sanat alanlarında yeni akımlar yaratmış bir 
okul olan Bauhaus, dünyanın en seçkin sanatçılarını ve çağdaş mimarlarını, bir 
araya getirerek hem üretim yapmış hem de sanat ile ilgili konuların konuşulup 
tartışıldığı bir yer olmuştur. “Bauhaus ideolojisi, nesnelerin düzeninin, 
insanların düzeninde de belirliyici 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 
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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’ demekti” (Artun, 2008; 21).

Bauhaus ekolü, sanatın hem estetik hem de işlevsel olması gerektiği tezini 
savunurken, sanat yeniden zanaata mı dönüştürüyor diye eleştirenler sanatın 
ne olması gerektiği ile ilgili soruları gündeme getirdiler. Sanat salt estetik haz 
mı? Yoksa toplumsal yarar sağlayan bir araç mı? 

 

Resim 9: Bauhaus, Marcel Breuer, Sandalye, 1928

SANAT SALT ESTETİK HAZ MI? 
YOKSA TOPLUMSAL YARAR SAĞLAYAN BİR ARAÇ MI?
Sanatın salt estetik haz mı? Yoksa toplumsal yarar sağlayan bir araç mı 
olduğu sorusu Platon’dan bu yana tartışılmakla birlikte Kant’ın estetik üzerine 
tezlerini içeren 1790’da yayınladığı “Yargı Gücünün Eleştirisi”nde; sanatın 
herhangi bir yarar ve çıkar beklentisi içinde olmaması gerektiğini öne süren 
düşünceleri, karşılığını ancak 20. yüzyılda modern sanatın içinde bulur. 
Kant’a göre “güzel dediğimiz nesne, gerçekleştirilmesi beklenen belirli bir 
amacın nesnesi değildir. Güzelin kendi dışında bir amacı yoktur” (Kant; 2011; 
56). Kant’a göre sanat, nitelik bakımından, çıkarsız olarak hoşa giden, ilişki 
bakımından, kendi dışında hiç bir erek olmadan hoşa giden şeydir. Bu anlayış 
modern sanat içinde nesnesiz sanata, nonfigüratif olana referans oldu.
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Kübizm, soyut sanat, purizm, suprematizm gibi sanatlar, sanatın kendisinden 
başka bir kullanımı olamayacağını, yalnızca kendisine hizmet edebileceği 
söylemine işaret etmektedirler. Böyle söyleyerek Kant, aslında sanatı, yarar 
ve çıkar ilişkisinden çekip çıkartarak özerkliğine kavuşturmak ister. Ancak bu 
düşünce, sanat sanat için midir? sanat toplum için midir? tartışmasını gündeme 
getirmiştir. Kant’ın kendinde şey dediği, sanat açısından “sanat sanat içindir” 
teziyle örtüştürülmüştür.

Buna karşın ikinci dünya savaşından sonra “sanat sanat içindir” tezini politikaya 
alet eden ABD’nin CIA aracılığıyla gizlice soyut sanatı destekleyerek, sanatın 
halkın sorunlarını dile getiren işlevsel bir araç haline gelmesini önlemeye 
çalışması eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Doğu Bloku 
ülkelerine karşı sanatı, önemli bir propaganda aracı olarak kullanması dikkat 
çekicidir. 

20. Yüzyılda sanatın özerkliği fikrini öne çıkartan Amerikan politikası, non 
figüratif sanatı, soyut sanatı destekleyerek sanatın özerkliğine kavuştuğunu 
iddia etmiştir. Oysa tam aksi siyasal bir sanat programı inşa edilmiş, ‘sanat 
için sanat’ politikası ile sanatı, siyaset dışı ya da tarafsız bir yere koyduklarını 
söylerlerken, sanatın mevcut siyasal koşullar içinde sadece kendi iç siyasetini 
oluşturmadığını tam da reddettiği o siyasete araç olduğunu görürüz. 

“Esasen ‘özerk (saf, soyut) sanat’ söyleminin ABD’de doruğa çıktığı 1950’lerde 
bile sanat siyasetten hiçbir zaman bağımsız olmamış; ancak öyleymiş gibi bir 
algı yaratılmıştı. Çünkü tam tersine, bu eğilim bireysel özgürlüğün göstergesi 
ve bir kültür siyaseti olarak bizzat devlet tarafından desteklenmiş; eski Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkeleriyle 1980 sonlarına 
kadar süren soğuk savaş sürecinde önemli bir propaganda aracı olarak 
kullanılmıştır” (Guilbaut, 2008; 25). 

Her türlü tahakküme ve dayatnaya karşı çıkan Avangard sanat, anarşist ruhunu 
yitirerek “II. Dünya Savaşı döneminde modernizm ve avangard Amerikan 
liberalizminin  sembollerine dönüşür. Ve ardından, savaşı izleyen yıllarda, 
Amerika’nın özellikle Avrupa üzerindeki kültürel hegemonyasının ve soğuk 
savaş diplomasisinin hizmetine girer. Serge Guilbaut’nun yazdığı New York 
Modern Sanat Fikrini Nasıl Çaldı bu konuda artık klasikleşmiş bir kaynak 
sayılır” (Artun, 2006; 72).

20. Yüzyılda sanatın özerkliği fikrini öne çıkartan Amerika’nın non figüratif 
sanatı desteklemesine karşın Sovyetler Birliği, toplumsal gerçekçi sanatı 
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destekliyorlardı. “Kapitalist ülkelerdeki sol partiler, içeriği Stalin’in sanat 
komiseri Judanov tarafından belirlenen ve modernizme karşı önerilen 
toplumcu gerçekçilik anlayışında ısrar ediyorlardı” (Clark, 2004:55).

 

 
Resim 10: Geli Korzhev; Muhafızlar Bayrağı, 1960, Tuval Üzerine Yağlıboya 

“II. Dünya Savaşı döneminde ise modernizm ve avangard Amerikan 
liberalizminin  sembollerine dönüşür. 1980’lere, kültürün özelleştirildiği 
postmodern zamanlara gelindiğinde ise sanat, korporasyonların, devasa 
ulus-ötesi şirketlerin kurdukları küresel ekonomik, siyasal ve kültürel ağların 
denetimine girmeye başlar. Müzeler, bienaller ve sanatın temsil edildiği diğer 
mecralar, sanatın yeni hamilerinin armalarıyla donanır. Kamu bu mecralar 
üzerindeki denetimini yitirir, dolayısıyla büyük ölçüde medyaya havale edilen 
eleştiri cılızlaşır. Neyin ifade edileceği dahil bütün yönetimin, iktidarın, sponsor 
kurumlar adına davranan küratörlere devrolduğu bienal gibi gösterilerde 
sanatın özerkliğinden söz açmak oldukça zordur. Beş asırdır sanatın adım 
adım, çarpışa çarpışa inşa ettiği özerklik,  Hal Foster, ortaya çıkan algı 
değişikliğini, siyasî sanat kavramının aşınması ve yerini siyaseti olan sanat 
kavramına terk etmesi şeklinde açıklamaktadır. Foster siyasî sanat derken, 
hem 1850- 1940 arasında kapitalist ülkelerde görülen temsil biçimlerini, hem 
de 1930- 70 arasında sosyalist ülkelerde şekillenen ve kapitalist ülkelerdeki 
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sol çevrelere önerilen (kitlelere yol gösterici, bilinç aşılayıcı, ajitatif, eleştirel) 
bir sanatsal geleneği kastetmektedir” (Artun, 2006; 47).

 
Resim 11: Diego Rivera, Lenin Yol Ayrımında, Mexico City Palacio de Bellas Artes, 
Duvar Resmi, 1934

20. yüzyılın birinci yarısında yaşanan iki dünya savaşı, ikinci yarısında 
yaşanan teknoloji ve endüstrileşmenin hızlanmasıyla, sanatçılar kendisini 
kültür endüstrisinin içinde bulurlar. Bu duruma tepki gösteren avangardist 
sanatçılar, sanat kurumlarını reddederek sokağa yönelirler. Sokak, hayat ile 
sanatın kesiştiği yerdir. Açık kamusal alanda, sokakta sanatçılar, hayatı ve 
siyaseti sanat üzerinden okurlar. Endüstriyel tüketim toplumunu sorgulamaya 
başlarlar, kültür endüstrisine çomak sokarak Alman Romantiklerinin izlerinden 
giderler. Dadaistler, Fluxus ve  Sitüasyonist Enternasyonal hareket, 1968’de 
Paris’de özgürleşme taleplerini dile getirir. Kapitalist modern kent hayatının 
dayattığı her şeye karşı bir tavır ortaya koyarlar. Onlara göre sanat yapmak, 
bizatihi siyaset yapmaktır. Situasyonistlerin sözcüsü Guy Debord davalarının, 
Romantiklerin davası olduğunu yazar. Situasyonistler 1953 yılında kurulan 
mimarlığı, kenti, sanatı, hayatı ve toplumu tasarım nesnesine indirgeyen 
Bauhaus’u eleştiriler. 
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Resim 12: Kathe Kollwitz, Dokumacılar, 1897, Gravür, Stadtmuseum, Münih, 
Almanya

Sanatçılar tanıklık ettikleri çağın, gayriresmi tarih yazıcılarıdır ve dönemi 
ruhlarının en derinliklerinde hissederek dışa vururlar. İmgenin evrensel dilini 
kullanarak yaşanan acıyı ifade etmeye çalışırlar. 

“Kısa zaman aralıklarıyla yaşanan iki dünya savaşı ve tanık oldukları şiddet 
üzerine sanatçılar siyasal angajmanlarından, toplumsal kontratlarından 
kendilerini soyutlayarak siyasal tasarıların aracı olmaya karşı direnen bir 
sanat anlayışına yönelirler (Artun, 2006).

Dadaistler, Fluxus ve  Sitüasyonist Enternasyonal,  estetik- politik bir avangard 
hareket olarak sanata yeni eleştirel yaklaşımlar getirmiş, 20. yüzyıl, sanatın 
siyaset olarak anlaşıldığı, kamusal alanlarda önemli bir dil haline gelmiştir. 
Bu madolyonun bir tarafı, diğer tarafına baktığımızda, “Duchamp ile 
başlayan Avangard sanat, davasında yenik düşmüş, yıkmak istediği kurumlar 
tarafından içerilerek onların nesnesi haline gelmiştir. Dadacıların açtıkları 
sergiler popüler kültürün nesnesi olarak “…modacıların ilgisini çeker. Tzara, 
Man Ray, Dali, Duchamp, Brancusi gibi ‘yıkıcılar’, Vogue, Harper’s Bazaar, 
Vanity Fair dergilerinin sayfalarını süsler” (Artun, 2006; 1). 
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Üretimin önceliğini tüketime devrettiği, post-modern, post-fordist, post-
endüstriyel neoliberalizm çağında, ‘tasarım yönetimlerinin’ bu kez endüstriyel 
üretim yerine tüketim kültürüne mal etmeye çalışır. 

Foster’a göre, siyasî sanatın söyleyeceği pek bir şey kalmadığından, meydanı 
artık siyaseti olan sanat devralmıştır. “Bu sanat anlayışı, siyaseti yansıtmaktan 
ya da olup biteni yeniden üretmekten ziyade, düşüncenin yapısal konumlanışını 
ve pratiğin toplumsal bütün içindeki etkinliğini dert edinen, günümüzle 
ilgili anlamlı bir siyasal kavramı oluşturmaya çalışan bir sanattır” (Foster, 
2008:151).    

“Pür (saf) modernizmin, sanatın özerk bir doğası olduğu ve bu yüzden de 
siyaset (ve yanı sıra ahlâk, din ve gelenek gibi) ‘sanat dışı’ alanlara aracılık 
etmemesi gerektiğine dair söylemler eski gücünü yitirmiş; modern temsil ve 
eleştiri yöntemlerinin yerini postmodern eğilimlere bırakmıştır” (Yılmaz, 
2014; 2).

TÜRKİYEDE SANAT SİYASET İLİŞKİSİ
Yenileşme çabaları Osmanlı döneminde özellikle II. Mahmut ile başlayan 
ancak asıl etkisi Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Batıya yüzünü dönen genç Türkiye ile kendisini gösterir. Muasır medeniyet 
seviyesine erişmek için Batı model alınır. Batı sanatını öğrenmek için Paris’e 
öğrenciler ve genç ressamlar, heykeltraşlar gönderilir. Bu dönem genç Türkiye 
Cumhuriyetinin siyaset sanat ilişkisinin de başlangıcı olur. 1968 Paris öğrenci 
olayları tüm dünyayı etkiler. Sanat siyaset ilişkisi, özellikle Paris’te başlayan 
öğrenci olaylarıyla birlikte yayılan politik hareketlilik 1970’lerde Türkiye’de 
de etkisini gösterir. 

Türkiye’de sağ ve sol görüşlü politik hareketler arasında süren çatışmalar 
askeri darbelerle kontrol edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir ortamda “1970’lerde 
sanat ve kültür çevrelerinde tartışılan başlıca konular ‘ulusal/millî kültür’, 
‘sanatta ulusallık/evrensellik’ ve ‘sosyalist/devrimci sanat’ olmak üzere, üç 
ana başlıkta toplanmaktaydı. Bu tartışmaların arka planında hem 1950’lerle 
başlayan sürecin Cumhuriyet’in kurucu felsefesiyle çeliştiğine ilişkin iddialar, 
hem de 1960 sonrası yaşanan toplumsal, siyasal ve kültürel oluşumlar vardı. 
Batı’nın hegemonyasından çıkarak özgün bir kimliğe sahip olma, kültür ve 
sanatta halka inme düşüncesi,  geçmişle bağ kurulması talepleri öne çıkmış 
durumdaydı”(Yasa Yaman, 1998:103; Berk, 2007:31).
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Resim 13 : (Sol)İbrahim Balaban, Hastanenin Önü, 80 x 120 cm, 1953
Resim 14 : (Sağ) Mehmet Nejat Melih Devrim, Soyut Kompoziyon 1952

1980 askeri darbesi ile ülkenin üstüne çöken sessizlik ve ağır baskılar 
1980’lerin ortalarına kadar devam etti. 1980 sonrası Özal ile başlayan 
özelleştirme politikaları çerçevesinde Banka galerileri, sanatı desteklemeye 
ve özel galeriler açılmaya başlar. “1990’lara gelindiğinde, siyasal ortamdaki 
sağ/sol çekişmesinin yerini Türk/Kürt, laik/dindar, sünnî/alevî gibi etnik ve 
inanç temelli çekişmeler almıştır. Bu, Türkiye sanat ortamında o güne dek pek 
görülmeyen bir ayrışmayı da beraberinde getirmiştir. Muhafazakâr dindar 
ve milliyetçi çevreler çağdaş  sanat konularına mesafeli durduğundan, asıl 
tartışma Türk ve Kürt ulusalcıları arasında yaşanmıştır. Bedri Baykam ve 
Halil Altındere kuşağının ayrışması,  bunun simgeleri sayılmaktadır” (Yılmaz; 
2014; 21).

 
Resim 15: Bedri Baykam, Kuvay-i Milliye sergisinden, Sakarya Meydan Muharebesi, 
155x280 cm. Tual üzerine karışık teknik. 1994
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Resim 16: Halil Altındere, Tabularla Dans, 1997, 110x240 cm, İstanbul

Tüm dünyada ekonomi alanında küreselleşme adı verilen “yenidünya düzeni” 
kavramı, sermayenin merkezsiz oluşuna ve serbest dolaşımına dikkati 
çekiyordu. Sermaye ve kitle iletişim araçları ve medyanın küreselleşmesiyle, 
giyim kuşam, beslenme alanında olduğu gibi sanatta da kültürel benzerlikler, 
tep tipleştirme ortaya çıkmıştır. “Küreselleşme denen şeyin özünde,  piyasa 
güçlerinin tüm dünyaya yayılması yatmaktadır, gerçek derin devlet serbest 
piyasadır” (Manisalı, 2006; 11).

New  York,  Londra,  Venedik,  Berlin,  İstanbul,  Dubai, Abu Dabi, Şanghay, 
Pekin ve daha birçok kentte düzenlenen uluslararası bienal ve sanat fuarları 
uluslarası sermaye hareketleriyle desteklenmektedirler. Marka kentler 
yaratılarak bu kentler üzerinden rant sağlamaktadırlar. Sanatçı Hans Haacke, 
uluslarası sermaye şirketleriyle çalışmaya razı olan her sanatçının, onların 
siyasetlerinin birer dişlisi haline geldiklerine dikkati çekmektedir. 

Küreselleşme politikalarıyla birlikte sanatın piyasa koşullarına uyan, 
borsalaşan, finans ve spekülasyon aracı haline gelen durumuyla karşılaşıyoruz. 
Finans dünyasını yöneten spekülasyonların sanatı teslim aldığını, 
piyasalaşmanın ve müzayedelerin sanatı belirlediğini, sanat tarihi ve eleştiri 
üzerinde bir hegemonya oluşturduğunu görüyoruz. “Postmodernistler için 
toplum, sanat, dil, politika, hattâ bilim hem insan gerçeğinden doğar hem de 
onu oluştururlar. Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, Jean-
François Lyotard ve Jean Baudrillard, Rönesans ve hümanizmle başlayan bütün 
kurumları, ideolojileri, kuramları böyle bir yaklaşımla incelerler; onların 
nasıl kendileri dışındaki gerçekleri değil, yalnızca kendilerini yansıttıklarını 
dil, söylem ve kavram düzeyinde kanıtlamaya çalışırlar. Modernist yaklaşımın 
temelini oluşturan insan ve us-merkezli kuramların, değer ve yöntemlerin 
kendilerinden başka, kendilerinin dışında ve üstünde bir gerçeği yansıttıkları 
savının yanlışlığını, yanıltıcılığını göstermek isterler” (Lyotard, 2013; 48).
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“Postmodernizmin başat ifade biçimi olan eklektizmde ise durum çok farklıdır. 
Eklektik bir bütün tam da öğelerinin toplamından ibarettir. Bütünü oluşturan 
öğeler birbirlerine eklemlenmiş değil, eklenmiştir, öğeler arasında yanyanalık 
ilişkisidir belirleyici olan ve her öğe bir başınalığını korur; bulunduğu yere ait 
olmamazlık durumundadır ve bizi sürekli olarak asıl dizgesine geri götürür. 
Yanına katıldığı öğelerle bir anlam üretemez, bir başınalığı içindeyse aslının 
‘benzeşimidir”. Ne ki, bu anımsatış hiçbir dizgeye dayanmadığından, geçmiş 
cansız imgelerin rasgele toplandığı bir depodur yalnızca. Ama giderek, 
toplamanın yoğunluğu arttıkça, ‘benzeşim’ kendi belleğini kurar ve böylece 
sahici geçmiş silinir, anımsanan olarak bile ortada kalmaz. Modernist bir yapıtta 
alıntılar düzlem değiştirir, postmodernist bir yapıtta ise düzlem kaydırma söz 
konusudur. Birinci durumda alıntılanan şey, bir tarihsel düzlemden diğer bir 
tarihsel düzleme geçerken aldığı konumuyla yeni bir tarihsel değer yüklenir, 
ikinci durumda alıntılanansa tarihselliğinden arınarak doğal bir konuma 
çekilir, yeni bir içerik yüklenmez. Eklektik bir bütünde öğeler tam da bu doğal 
konumlarından ötürü hiçbir çatışma üretmezler aralarında, keyfi biçimde 
kazandıkları yerlerini her an terketmeye hazırdırlar; tam bir kayıtsızlık içinde 
değiş tokuşa girebilirler. Farklılıklar böylece silinir, eski-yeni, seçkin-sıradan, 
her şey aynı değer düzlemine çekilerek eşitlenir. Eşitlenmez aslında, her 
türlü farklılık tam bir tarafsızlıkla onaylanırken, tam da bu biçimde, bütün 
farklılıklar yok sayılır, mutlaklaştırılır. Yalnız geçmiş değil, yalnız yaşanan 
anın gerçeği değil, gelecek de bu noktada yitirilir asıl, daha doğrusu kamufle 
edilir...” (Sadak, 1998; 62)

MARKSİST ANLAYIŞA GÖRE SANAT SİYASET İLİŞKİSİ:
Marksist anlayışa göre sanatçı bir sanat emekçisi, yaratıcı bir üreticidir. Sanat 
ise toplumun farkındalığına  erişme araçlarından biridir. Marksistler, sanatın 
siyasetten bağımsız olması gerektiği tezini modernist bir tez ve burjuva 
ideolojisi olarak eleştirirler. Emek sömürüsünün yaşandığı vahşi kapitalist 
dönem, kültür endüstrisi ile her tarafı kuşatmıştır. Bu nedenle sanatçı tarafsız 
olamaz, tam tersi taraf olmalıdır, zira tarafsızlık, kapitalist sömürü düzenine 
ses çıkartmamak onu onaylamak anlamına gelmektedir. Bu yüzden, sanatçı 
taraf olmalı, üstü örtük kapitalist ilişkileri deşifre ederek, örtük toplumsal 
gerçekleri açığa çıkarmak konusunda sorumluluk duymalıdır. Sanat salt 
bir haz aracı olamayacak kadar önemli bir iletişim aracıdır, bir dildir. “…
Sanatçı, işçi sınıfının yanında yer almalı; çelişkili toplumsal gerçekleri açığa 
çıkarmalı, onu yansıtmalı; yeni bir toplum inşa etme sürecinde üstüne düşeni 
yapmalıdır” (Fischer, 1993: 13). 
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Picasso, sanatçının politik tavrıyla ilgili görüşlerini şöyle açıklar: “Siz 
bir sanatçıyı ne sanıyorsunuz? Eğer bir ressamsa sadece gözleri olan, bir 
müzisyense sadece kulakları olan, bir şairse kalbinin her köşesinde sadece 
lir olan bir aptal mı? Tam tersine, dünyadaki ateşli, mutlu ya da korku verici 
olaylara karşı her an uyanık, bu gibi olayları yansıtmaya hep hazır siyasal 
bir varlıktır sanatçı. Tarafsız kalmak bahanesiyle, kendinizi yaşamdan nasıl 
koparabilirsiniz? Yaşantınıza böylesine çok şey katan diğer insanlarla 
ilgilenmemek nasıl mümkün olabilir? Hayır, resim evleri süslemek için 
yapılmaz. Düşmana karşı bir saldırı ve savunma aracıdır resim” (Picasso, 
2001:‐66).

Kapitalist sömürü düzenine göre, sanat eseri bir meta haline getirilmiştir. 
Ancak buna karşı çıkan muhalif sanatçılar, sanat eserinin sanatçının kendinden 
bir parça olduğunu bu nedenle meta olamayacağını söylemektedirler. 
Piyasalaşmaya karşı çıkan sanatçılar, kapitalist düzenin bütün kuşatmalarına 
karşın, sanatçının, toplumsal değerlere sahip, kolektif bilincinin taşıyıcısı 
ve kendi eylemlerinin bilinçli öznesi olduğunu ifade etmektedirler. Sanatçı 
kapitalist sömürü düzeninde kendi doğallığını ve doğasını koruyabilen bir 
yaratıcıdır. İktidara ve dayatmalara karşı sürekli reaksiyon bir tavır üretendir. 

Buna karşın kültür endüstrisi içinde her an şeyleşmeye, metalaşmaya hazır 
olan sanat eserleri üreten ve piyasanın içinde varolmak isteyen, piyasa 
değirmenine su taşıyan sanatçılar da vardır. Bu sanatçılar, ayakta kalabilmek 
ve piyasada tutunabilmek için kendileri ya da kolektif bilinç için değil, piyasa 
için üretirler. Eserilerini belirleyen, alıcının değerleri ve piyasa koşullarıdır. 
Piyasaya göre üreterek, pazarlayarak bir ‘meta’ gibi en yüksek parasal değere 
satılması için piyasaya eklemlenirler. Piyasaya dahil olan sanatçı, eserini 
kendi tasavvur ettiği gibi değil de, eseri satın alacak alıcının estetik değerlerine 
göre üretmeyi tercih eder. Bu durumdaki sanatçı, kendisine ait gayri maddi 
emeğin kendisinden bir parça olduğunu unutur, üretimini, alıcının dikkatini 
çekecek, eserin satılmasını tetikleyecek bir ‘arzu nesnesi’ olarak görür ve 
böylece kendi emeğine yabancılaşır. Çünkü bir sanat üretimi piyasa için bir 
meta haline gelmeye başladığı anda, sanatçı kendisini piyasanın bir unsuru 
olarak görmeye başlar. Bu durum sanatçıyı, ticaretin bütün hilelerine tenezzül 
eden, an az girdiyi en kısa sürede maksimum kâr haline getirmeyi hedefleyen 
bir tüccara dönüştürmektedir. Tüccar zihniyetli sanatçı, kendisinde varolan 
üretme potansiyelini ve yatkınlığını, tinsel değerlerinden oluşan aurosunu 
kaybetmektedir. İktidara ve sermayeye karşı bir duruş sergileyememekte, 
eleştiri gücünü kullanamaz hale gelmektedir. 
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Piyasa çarkına kendisini kaptıran sanatçı, özüne ait duygusal ve kolektif bilinci 
yitirmekte, paylaşımcı kimliğinden sıyrılıp, relabetçi, egosantrik, faydacı bir 
kimliğe kendisini teslim etmektedir. Sanat üretiminin metalaşması gibi, kendisi 
de sanatçı olarak piyasa tarafından nesneleştirilmekte, “şey”leştirilmektedir. 
Oysa sanatçı piyasanın nesnesi değil, kendi üretiminin öznesidir. Marksist 
sanat anlayışına göre sanatçı, bizatihi kendi üretiminin öznesidir. Piyasanın, 
kültür endüstrisinin üretim zincirindeki bilinçsiz bir halka değildir.

Sanat doğası gereği devrimcidir. Varolanı yıkar, yerine yeniyi önerir, sanatçı 
da hakikate ulaşmak için sanatın araçlarından, imgelerden yola çıkarak sözünü 
söyleyendir. Kapitalist sömürü düzeninde sanat emekçisi, piyasa koşullarına 
bağlı kalmadan, sanatın kendine özgü form ve değerleriyle sanat yaparken 
iktidar ve sermaye karşısında sözünü söyleyebilen, eleştirel dil üzerinden 
konuşabilen, tüm ötekiler, ezilenler, sömürülenler adına özgürlüğü, adaleti, 
hakikati sorgulamayı görev edinen, kolektif bilincin direniş ve dayanışma 
ruhunu yüreğinde taşıyandır.   

SONUÇ YERİNE
Günümüzde devam eden modernizm/postmodernizm tartışmalarıyla, sanat 
ve siyaset ilişkisi yeniden gündeme getirmiştir. Modernist tezi savunanlar, 
sanatın siyasetten bağımsız olması gerektiğine ilişkin tezlerinde ısrar ederken 
özellikle Frankfurt Okulu tarafından ortaya atılan sanat ve siyaset arasındaki 
sınırın muğlaklaştığı görüşü söz konusudur. 

Sanatın özerkliğini, sanatçının üretimi ile olan ilişkisi üzerinden görenler, 
sanatçının kendi üretim araçlarının sahibi olduğunu ve üretim sürecini, 
en başından sonuna kadar kendisinin yönettiğini, böylece üretimine 
yabancılaşmadığını bu nedenle de sanatın özgürlüğün ve direnememenin 
ifadesi olduğunu söylemektedirler. “Onun için sanatı hep hayal alemiyle, 
oyunla, arzuyla, bilinçaltıyla, erosla ilişkilendirmişler, bilim ve sanayi ile 
özdeşleştirilen akla, gerçeğe, doğaya, logosa karşı sanatı donatmışlardır. 
Schiller politik sorunun estetik yoluyla çözülebileceğinden bahseder, çünkü 
“özgürlüğe götüren güzelliktir”. Estetik Eğitim Üzerine Mektuplar’ında 
tamamıyla sanata hasredilmiş, sanat etkinliklerinin bütün hayatı doldurduğu 
bir toplum önerir. Bu öneri 1848’e kadar gelen bütün sosyalist ütopyaların 
temelini oluşturur. Fourier’nin, Saint-Simon’nun, Marx’ın nihai, ideal toplum 
hülyaları hep yabancılaşmadan arınmış, sanatın egemen olduğu düzenlerdir” 
(Artun; 2006).  
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Kültür endüstrisinin dayatmacı egemen temsil sistemlerine ve politikanın 
aşınmasına karşın yaşamın içinden gelen direnişler kendi tarihsel özgünlüğü 
ve toplumsal bağlamı içinde yeni kültürel politika biçimleri ve mekânları 
yaratmaktadır. “Taksim Gezi Parkı Direnişi” gibi. 

 
Resim 17: İstanbul 2013 , Taksim Gezi Parkı Direnişi

“Duchamp’ın sıradan bir çiş aracını Mona Lisa kadar önemli bir sanat 
yapıtı yapması gündelik hayat ile yüksek sanat alanı arasındaki makası 
kapatırken; ya da sanatı ortadan kaldırıp hayatı sanat yapmaya evriltirken. 
Sovyet fütiristlerinin 1917 Ekim Devrimi sonrasında yaptıkları gibi devrimci 
bir refleksle kendini iptal edip hayatı olumlamaya çalışırken başımıza daha 
büyük bir sanat yapıtı olarak gündelik hayatın kendisi çıkıvermişti!” 

Pisuarla kendini iptal etmeye çalışan, seçkin burjuvazinin estetiğine meydan 
okuyan devrimci tavır, kendisi büyük sanata dönüşüp burjuvazinin koltuğuna 
girip hayatı sömürgeleştirerek evcilleşmişti. Yani 1920’ler, 1960’lar ve 1990 
sonrası sanat, güncel hayatı sömürgeleştirip ondan kendine sanat yaparak 
palazlanıyordu. İşte aslında bugün kavramsal-güncel sanatta kapitalist 
sermaye ile beraber yaşanan tartışılan ikilemin düğüm noktası buydu. İşte 
Gezi Direnişi bu sömürgeleştirmeyi askıya alıp, ortadan kaldırıp bizzat 
siyasal olanın, gündelik hayatın estetiğini üretmiş ayrıca bir sanata ihtiyaç 
duymamıştır. Güncel hayattan devşirilerek seçkin sanata aktarılan şeyler. 
Bizzat güncel hayatın kendisine döndürülmüştür. Pembeye boyanmış dozer 
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bir sanat yapıtı değildir; bizzat direnişin kendisidir artık. Bir tarafıyla da ünlü 
milyarder sanatçı Jeff Koons’un pembe şişme köpeğinden daha sahici bir yerde 
durur. Yani hayat! İşte Gezi’nin ortaya çıkardığı, hepimizi hayran bırakan 
samimi estetik bir tarafıyla buydu. Yüksek sanat ortadan kaldırılıp bizzat 
hayat yapılmıştı. İşte Gezi birçok şey gibi sanatçılara bunları düşündürmesi 
açısından önemli” (Şimşek; 2013).

“Protest sanatı kendilerine bir dil olarak seçen sanatçılar, piyasaya 
entegre olan, piyasa diliyle konuşan sanat diline karşı çıkanlardır. Sanatın 
kurumsallaşmasına, kurumsallaşırken de bürokratikleşmesine, kendini “beyaz 
küp”e, kurallara ve kapalı mekanlara hapsetmesine karşı çıkan ve buna karşın 
alternatif mekan arayan sanatçılar açık kamusal alanları tercih etmektedirler. 
Bu sanatçılar kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve doğrudan büyük 
kitlelerle buluşabilecekleri duruşu protest sanat içinde ve mekan olarak da 
açık kamusal alanlarda bulmaktadırlar” (Bozdağ; 2014 ).

“Tek değer ölçüsünün para olmasına, tüm dünyaya pazarlanan bir 
tüketim nesnesi olarak sanatın büyük paralarla alınıp satılabilen bir 
metaya dönüştürülmesine, yaşadıkları kentin iktidarın ideolojisine göre 
biçimlendirilmesine, her türlü dogmatik kentsel dönüşüm projelerine, HES’lere 
ve daha bir çok antidemokratik biçimlendirmelere karşı çıkan sanatçılar, açık 
kamusal olanları yeni kültürel politika mekanları olarak kullanmaktadırlar.  
Sanat ve politikanın alternatif eklemlenmeleri olarak da görülebilen bu 
anlayış, bazen bir parkı korumak için ortaya çıkabildiği gibi bazen yoksullar 
için, bazen de hayvanlar için ortaya çıkmaktadır. Bu durum sanat ve aktivizm 
arasında çapraz geçişlerin olduğu bir eylemlilik olarak da okunabilir. Bu tür 
bir sanat yapma biçimi; “yeni tip kamusal sanat” olarak da okunabilir. 

Türkiye’de kamusal alanların kullanılmasında yaşanan tüm problemlere 
rağmen protest sanatçılar,  normatif sanat piyasasına alternatif olarak 
gördükleri açık kamusal alanları, alternatif sanat üretme alanları olarak 
görmekte ve protest eylemliliklerini daha fazla görünür kılmak için verimli bir 
şekilde kullanmaktadırlar” (Bozdağ, 2014).
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Resim 18: Bir stencil örneği (içmihrak.blogspot.com)

Açık kamusal alanda protest sanat eylemleri, sanatın sokağa taşındığı edimler 
olarak grafiti, stencil, posterler, performanslar gibi farklı üretim biçimlerini 
kullanarak, alışılmış ve mutlak bir mekan içerisinde yer almayan sanat 
biçimleri olarak ortaya çıkmaktadır. Protest sanat, normatif olanın sınırlarını 
aşan normatif olana tabi olan tüm düşünce ve eylemleri dışlayan, ezberleri 
bozan, profesyonelleri, eleştirmenleri reddeden bir anlayışa sahiptir. 

Sanatçı, protest sanat yoluyla eleştirilerini görünür kılmak için bir özgürleşme 
alanı olarak, alternatif sanat üretme alanı olarak açık kamusal alanı, sokağı 
sürekli değişen, dönüşen ve örgütlenemeyen yapısıyla, ele avuca sığmaz düş 
gücüyle, devrimci, aktivist dinamizmiyle selamlamaktadır. Sanat üretenler 
için hayati önem taşıyan açık kamusal alanlar, Arendt’in de söylediği gibi 
insanın kendisini gerçekleştirdiği, gizliliği olmayan, siyasi etkinliklerin 
görünür olduğu bir yerdir. 

David Harvey bu durumu İstanbul’da Bilgi Üniversitesi yaptığı konuşmada 
şöyle ifade etmektedir: “Kamusal alanlar, yoksul sınıfın hakları gözetilmeksizin 
varlıklı sınıfın söz sahibi olduğu üst gelir gruplarının yaşam ve ihtiyaçlarına 
göre tanzim edilmektedir. Kentin mutenalaştırılmış kamusal alanlarında 
kendini öteki hisseden yoksul kesimin kendisini ifade etmesine izin verilmeyen 
hale getirilen kamusal alanlar, David Harvey’in, “kentlerimizde gerçekleşen 
en şaşırtıcı şeylerden biri, halkın siyasi olarak kendisini ifade etmesine izin 
verilmeyen geniş kamusal alanların bulunuyor olması. Artık politik diyaloglar 
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yürütmek için izin almak zorundasınız” sözleriyle durumun vehametini ortaya 
koymaktadır” (Bozdağ, 2013).

“Sanatçının ve sanatın işlevi, hatta tanımı, bence burada ortaya çıkıyor. 
Sanatçı, bu sesi kısılan, görülemez kılınan sınıfların, kesimlerin, varoluşunun 
yeğinliğini arttırma çabalarını güçlendirecek, bastırma ve susturma 
operasyonlarına direnecek tekniklerin, söylemlerin parçası olabilecek, bu 
mücadelenin “yeni insanını” (öznesini) yaptığı etkiyle, bıraktığı “izle” 
yaratabilecek estetik yapıtları üretmelidir. Tabii bu üretimin gerçekleşebilmesi 
için, öncelikle sanatçının, “yapıya” karşı bir duruşu çoktan geliştirmiş, bu 
duruşun getirdiği kaygıları, kuşkuları, kararsızlıkları, öfkeyi kısacası “iç 
ağrılarını” yaşamaya başlamış olması gerekiyor...” (Yıldızoğlu, 2011)

Kazova trikotaj işçileri, maaşlarını ve kıdem tazminatlarını ödemeyen ve 
patronları tarafından ortada bırakılmışlardı. Patron fabrikayı kapatıyorum 
diyerek, fabrikadaki makineleri ve jeneratörü kaçırmıştı. İşçiler de bunun 
üzerine 2013 Ağustos ayından itibaren direniş göstererek fabrikayı işgal 
etmişlerdi. Bu sırada direniş önderlerinden biri Karşı Sanat İnisiyatifi 
kurucularından Feyyaz Yaman’ı telefon ile arayarak mücadelelerinin görünür 
olması için yardım istemiş; “abi, biz sesimizi duyuramıyoruz, siz gelip 
burada bir şeyler yaparsanız biz, o zaman sesimizi duyurabiliriz” demişti. 
Karşı Sanat’ın, bazı sanatçıların ve STK’ların desteği ile 2015 yılında özgür 
kazova işçileri, alacaklarının karşılığında işverene ait olan makineleri haciz 
ederek patronsuz üretim yapmaya balaşmışlar ve bu ürünleri pazarlayarak 
geçimlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Sanatın görünürlüğü toplumsal bir 
sorunun görünür olmasına yaramıştı.

 
Resim 19: Kazova işçileri: Bu yılın modası direniş, 2013
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Resim 20: Serpil Odabaşı, “..yazın Tarihini gül soykırımının”14 Şubat 2014

Türkiye toplumunda, kadınlar, azınlıklar ve tüm ötekiler cephesinde politik 
bir direnmenin imge üzerinden ifadesini Serpil Odabaşı’nın resimlerinde 
görüyoruz. Odabaşı’nın resimleri, tarihin resmi ideolojisi karşısında 
oluşturduğu imgelerle, dokümanter bir görsel hafıza oluşturmak bakımından 
önemli. Onun resimleri Diyarbakır Cezaevinin karanlık koridorları, 
Roboski’deki anaların yürek sızısı, her Cumartesi Galatasaray’da toplanan 
anaların devletten kaybettikleri evlatlarını sormalarıdır. Serpil Odabaşı, 
Kürt olmak, muhalif olmak, kadın olmak, Amed’de yaşamış olmak, tüm 
ötekilerin onda toplandığı kaotik bir hayatın, zorlu bir hayat mücadelesinin ve 
direnmenin estetiği olarak sanatsal üretimlerini ortaya koymaktadır.
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Resim 21:  Serpi Odabaşı; “Çocuk Gelinler”, 50-70 Kağıt, karışık teknik, 2014

 

Resim 22: Serpil Odabaşı; “Roboski” 50-70 Kağıt üzerine karışık teknik, 2012
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“Topluma ve ona egemen olan her söyleme muhalefet eden sanat, haliyle en 
başta burjuvazi düşmanı kesilir. Zaten artık kamu nezdinde ilgi uyandırmak 
gibi bir derdi yoktur. Aksine, kamusal beğeniyi, popüler kültürü aşağılar. Yeni 
yeni baş gösteren kültür endüstrisinin ürünlerine benzeyerek meta kisvesine 
bürünmeye karşı direnir. Bundan böyle sanat artık toplum için, devrim için, 
iyilik, güzellik, insanlık için değil, kendi içindir: “sanat sanat içindir.” Böylece 
sanat hayattan kopar. Hatta Bürger’e göre, bu kopma bizzat sanatın içeriğidir 
artık. “Sanat sanatın içeriği haline gelir” veya başka deyişle sanatın “biçimi 
içeriği olur”. Gerçeklik, sanatı terk etmiştir. Mallarmé ve Verlaine’nin şiiriyle 
bu estetizm yüzyıl sonunda sınırlarına gelir. Sanat özerkliğinin zirvesindedir” 
(Artun, 2006; 46). 

 
Resim 23: Serpil Odabaşı, “Kuşlar Pekiyi”, dijital, 11 Mart 2015
 
“Estetik, sanatın ya da güzelin teorisi olmadığı gibi, bir duygululuk teorisi 
de değildir. Estetik, tarihsel olarak belirlenmiş, özgül bir görünebilirlik ve 
anlaşılabilirlik rejimini gösteren, duyulur deneyim kategorileriyle onun 
yeniden anlamlandırılmasına yazılı olan bir kavramdır” (Ranciere, 2009).
Tam da Ranciere’in söz ettiği gibi  modernite boyunca sanat ile siyasetin her 
zaman iç içe olduğunu ve bu iki alan arasındaki sınırların kaybolacak kadar 
birbirlerine geçişlilik sağladığını görüyoruz. Sanat o kadar politikleşmiştir ki 
özellikle ikinci dünya savaşından sonra her türlü tahakkümü, kurumsallaşmayı, 
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burjuva devlet düzeninin kurumlarını, mzeyi, galeriyi (Beyaz küp)ü redderek 
açık kamusal alanlara sokağa çıkmıştır. “Sanatın, entelektüel seçkinci 
niteliğindeki müzeden çıkartılmasıyla, sanatçı gündelik değerlerin temsilcisi  
olmuştur” (Kuspit,  2006).

Kuspit’in de söylediği gibi sanat sokağa çıkarak, entelektüel seçkinci 
niteliğinden sıyrılmış, yaşamla kucaklaşan, siyasetle bir olan gündelik 
değerlerin temsilcisi  olmuştur.

“fluxus”,“durumcu, enternasyonal” gibi avangardist hareketler tam da bu 
yüzden ortaya çıkmış, galerilerin içine sıkışan sanatın metalaşmasına karşı 
durmuş, sanatı gündelik hayata sokmaya çalışmışlardı. Bugün “güncel 
sanat”ın iletişim teknolojilerini de sonuna kadar kullanarak oluşturduğu 
bu anlatım biçimleri ile popüler kültürün, kültürel üretim ile arasındaki 
uçurumun daralmasına yol açtığı, bunun da hiçbir devrimci/ avangardist 
tarafının olmadığı vurgulanmaktadır” (Harvey, 2003, s.77). 

David Harvey’in söylediği gibi, sanatın siyasi bir söylem olarak kamusal alanda 
güncel sanat pratikleri oluşturması çok önemlidir. “…ister kentsel mekanlarda, 
bienallerde sergilenen güncel sanat ürünleri veya eylemlerinin, ister çağdaş 
sanata ait daha plastik/estetik nitelikli kamusal sanat türlerinin, bir yandan 
günlük hayat pratiklerine nasıl dahil olabilecekleri sorunsallaşırken, diğer 
taraftan bu ürünler, bu büyük zihinsel kuşatmada en önemli toplumsal alanlar 
olan kamusal mekanların belki de en güçlü direniş araçları olacaklardır. 
Bu bağlam içinde de kamusal sanat dikkatlice ele alınmayı hak etmektedir. 
Kamusal alanlar, kamuoyunun içinde oluştuğu, özerk politikanın ve onun 
matrisi olan kültürün üretildiği tüm mekanlardır” (Habermas, J, 1997).

Sanatın sonu mu geldi denilen yerde; sanat hayatla arasındaki duvarı 
kaldırarak, politik bir dil üzerinden kamusallık bağlamıyla yeni bir anlam ve 
olasılıklara doğru evirilmektedir. Kamusal sanat düşüncesinin praksisinde 
gördüğümüz gibi sanatın antiestetik biçimiyle, politik olarak toplumda bir 
“karşı bilinç” yaratarak yeni tip bir politik sanat biçimi ortaya koymakta 
olduğunu görüyoruz. Deleuze sanat direnmektir, der. Günümüzün yeni sanatı 
ise direnmektir..
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