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SANAT SİYASET TOPLUM ETKİLEŞİMLERİ

Gültekin AKENGİN1

ÖZ
Sanat eseri, var olduğu dönem içinde sosyal ekonomik koĢullar ve kültürel
yapı hakkında bilgi verir. Toplumdaki sosyal ekonomik ve politik öğeleri sıralayarak
bunlara paralel olan sanat eserlerini kronolojik olarak incelemeye çalıĢır. Toplumsal
yapısı içinde, belli dönemlerde var olan sosyal ve ekonomik davranıĢ biçimleri,
sanatın kurallarını ve imgelerin oluĢumunu, üslup ve kompozisyon özelliklerini
belirler. Sanatın duygusal niteliği yanında bir de düĢünce ve ideolojik yanı vardır.
Sanat insanların sadece duygularını değil aynı zamanda düĢüncelerini de imgelere
dönüĢtürür. ÇalıĢmada, sanat ve siyaset iliĢkisine dair değerlendirmeler özetlenmekte,
ülkemizde çok partili döneme geçiĢle demokratik anlayıĢın toplum tarafından daha
etkili anlaĢılabilirliği, yaĢanan siyasi, ekonomik değiĢimler ve toplumsal gerçekçi
sanat anlayıĢı ile yansımaları incelenmiĢtir.
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ART POLİTİCAL SOCİETY INTERACTİONS
ABSTRACT

The work of art gives information about thesocial economic and cultural
structure in the period it exists. It lists the social economic and political elements in the
society and tries to examine the chronological works of art. Within social structure, the
social and economic behaviors that exist in certain periods determine the rules of art and
the formation of images, the style and composition characteristics. Besides the emotional
nature of art, there is also an intellectual ideological aspect. Art transforms not only the
emotions of people but also their thoughts into the images. In this study, evaluations about
the relationship between art and politics are summarized. With the transition to the multiparty period in our country, the more effective understandability of the democratic
understanding by the society and the political, economic and social realistic conception of
art has been examined.
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www.ulakbilge.com

2

DOI: 10.7816/ulakbilge-07-33-06

ulakbilge, 2019, Cilt 7, Sayı 33, Volume 7, Issue 33

Giriş
GeçmiĢe doğru izi sürülünce sanatın insanoğluyla birlikte varolduğu görülür.
Mağara duvarlarındaki figürler, dikili taĢlardaki iĢaretler bunun somut
göstergeleridir. Elbette bütün ilklerde “ilkellik” söz konusudur. Bilimde ve
düĢüncede olduğu gibi sanatta da çıkıĢ noktaları söz konusudur. Bu çıkıĢ
noktalarının verilerini göz önünde bulundurmadan ilerleme ve geliĢim süreçlerini
temellendiremeyiz. Ne var ki ilerlemeler ve geliĢmeler de hep bir düz çizgi seyri
izlememiĢtir. Bazen kesintiler bazen duraklamalar, hatta bazen de gerilemeler söz
konusu edilebilir. Dönemin sanatını tespit edebilmek için çeĢitli çevrelerin
birbirleriyle olan iliĢkilerini, sanatın ve siyaseti dünya gerçekleriyle karĢılaĢtırarak
belirlemek gerekir. Doğan (1997), sanatçı toplum iliĢkisinin karĢılıklı olduğunu,
olayların sanatçı süzgecinden geçerek izleyiciye sunulduğunu, sanatçının toplumdan
etkilendiği gibi, toplumu da etkilediğini belirtmiĢtir. Toplumdan aldıklarını toplum
önüne sererek bir etkilenme oluĢturur. Bunu sanatın sınırları içinde yaparlar. Sanat
ve siyaset birbirlerini besleyerek topluma estetik birikim ve olgunluk kazandırır.
Sanatçı, eleĢtirel bakıĢ açısıyla önderlik ederek toplumun ileri gitmesinde önemli
paya sahiptir. Bir baĢka ifadeyle, sanatta üretimin öznesi toplumdur. Ancak üzerinde
asıl düĢünülmesi gereken durum, toplumun yapısına dokunan, yönlendiren
etkenlerdir. Toplumu oluĢturan sınıflarda ekonomik, politik ideolojik çatıĢmalar
görülür. Bu çatıĢmalarda sanatçı da kendisine bir konum seçer. Bu demek değildir ki
bütün sanatçılar aynı konumda hizalanır. Onların da kendilerine özgü bakıĢ açıları
ve tavırları olmalıdır. Böylece sanatta çok seslilik ve karĢıtlıklar devreye girer. Sanat
eseri dönemini sosyo-ekonomik sanat kuralları dahilinde inceler. Bütün bu
geliĢmeler çatıĢmalardan meydana gelir. Güçlü olan sınıflar yönlendirmelerle
düĢünceleri belirler. Bununla birlikte ulaĢılan ortak paydaların kendiliğinden
oluĢmadığını da sanat tarihi bize gösterir. Namık Kemal’in ifade ettiği gibi
“gerçeğin ıĢığı fikirlerin çarpıĢmasından doğar”. Burada da tez, antitez ve sentez
kavramlarının temeli belirir.
Politik sanatın baĢlangıcı Rönesans olmakla beraber statükonun gücünü ve
kuĢatıcılığını göz önüne getirmek amacı ile yapılmıĢ, çizgileri dini ve emperyalist
övgülerin ilerisine gidememiĢtir. Rönesans, yaratıcı ve özgür düĢüncenin önündeki
tüm engelleri kaldırdığı, beĢeri uygarlık birikiminin patlamaya dönüĢtürebildiği
ölçüde önem kazanır. Avrupa’da Rönesans ile birlikte gelen liberal durum
olgunlaĢma sürecinden geçerek Fransız Ġhtilali ile birlikte ortaya çıkan özgürlükçü
düĢüncenin alt yapısını oluĢturmuĢtur (Harvey, 1997).
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Toplum, Sanat ve Siyaset Bağlamında Tarihsel Süreç
Malraux’ya göre sanat, güncelin farklı sorunlarını, çoğu zaman dünyanın
karanlıkta kalan yönünü ortaya çıkartmak gibi bir iĢlevi olan toplumsal bir olgudur.
Lukacs da sanatı, toplum içerisindeki çeliĢkileri ve aksaklıkları aĢmaya yarayan bir
araç olarak görür. Lukacs’a göre her türlü insan eyleminin baĢlangıç ve sonuç
noktası insanın toplumsal hayat içerisindeki davranıĢında görülür (Armağan, 1984).
Sanat aslında insanla sosyal çevresi arasında denge kurmasına yardımcı olan
etkenlerden biridir. Sanat ile birlikte toplumsal değiĢmeleri kavrama çok daha
kolaylaĢır. Bireylerin her türlü duygusunu harekete geçiren sanat, evrensel bir dil
olduğu için en kolay iletiĢim kurma aracıdır. ĠletiĢim kurarak bireyin toplumsal
bütünle kaynaĢmasına yarayan sanat, insanın değerlerini, düĢüncelerini yansıtır ve
toplumsallaĢmaya bu Ģekilde yardım eder. Ancak bu düĢünce ve değerlerin
oluĢumunda da pay sahibidir.
Fransız Ġhtilali sonrası sanatçılar politik konularda daha çok fikir ortaya
koymuĢlar ve yönlendirici olmuĢlardır. Siyasi düĢüncelerini sembollerle aktarma
yoluna da gitmiĢlerdir. Sanat ve siyasete özgürlükçü yaĢamın Rönesansla olduğu
kanısı hâkimse de, asıl özgürlük Fransız Ġhtilali ile olmuĢ, otorite ile insanca yaĢama
durumları doğrultusunda kurulan bir dengeye dayandırılmak istenmiĢtir.
Politik çalıĢmalar gündeme gelmiĢ, dönemin kahramanları önemsenmiĢtir.
Fransız Ġhtilali, modernliği karakterleĢtirerek biçimlendirmiĢ, Sanayi Devrimi de
tasarlayıp canlandırmıĢ, maddeleĢtirmiĢtir (Rancıere, 2008). Batı toplumlarının
geliĢim süreçlerinde gelinen durumun, üzerlerinde yarattığı etkinliğin güzel
sanatlarla olduğu görülür. ÇıkıĢ noktasına ve değiĢen Ģartlara göre bu sanatlarda ön
plana çıkma dereceleri de değiĢebilmiĢtir. Bazen resim, bazen mimari, bazen de
edebiyat öne çıkabilmektedir.
Öte yandan doğu toplumları ve Türkiye’nin bu alanda yaĢadığı süreçlere
bakıldığında, parlak bazı geliĢme ve baĢarıların yaĢanmasına karĢın Batı'da skolastik
çağda daha durağan ve dogmatik bir durum görülmektedir. Söz gelimi Bağdat ve
Endülüs tercüme faaliyetleri Rönesans’ı tetiklemiĢken, daha sonraları Rönesans
bayrağını taĢıyanların gerisine düĢülmüĢtür.
Toplumsal Gerçekçi Sanat Anlayışı Bağlamında Ülkemizde Siyaset ve
Sanat Etkileşimi
20. Yüzyılın baĢındaki belirsizlik sonucu ülkeler dıĢa açılımdan kaçınmıĢ,
dönemin güçlü devletleri fırsatları değerlendirerek Birinci Dünya SavaĢıyla düzeni
kontrol altına almaya çalıĢmıĢlardır. Ancak savaĢla birlikte çıkan fikri patlama,
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Türkiye’yi de etkilemiĢ, bazı ideolojiler yıkılmıĢ, yerine yenileri oluĢmuĢtur.
Dünyada neler olduğunu gözlemleyen Türkiye, siyaseten ve demokratik anlamda
baĢlangıç noktasındadır. Çok partili dönemle birlikte demokratik anlayıĢını ileriye
taĢımıĢtır. Ġktidara gelme adına siyasi kavgaların yoğun olduğu ortam fikri
geliĢmeleri sınırlamıĢtır (Topuz,1998). Entelektüel birikimini arka arkaya yaĢanan
savaĢlarla kaybeden Türkiye, yüzyıllar öncesindeki olumlu mirastan yararlanma
yolu ile tamamen ithal fikirler arasında bocalamalar da yaĢamıĢtır.
Türkiye’de resim sanatının Batılı anlamda benimsenmesi geciktiğinden bu
doğaldır (Berksoy,1996). BakıĢ açıları yerel ve ulusal olan sanatçılar, toplumla birlik
görünürken, toplumsal gerçekçi sanatçılar genelde eleĢtirel yaklaĢmıĢlardır. Bu
eserler 1971’li yıllarda görülmeye baĢlar (Berksoy, 1998). Toplumcu gerçekçilik o
dönemden günümüze kadar olan toplumcu olaylardan etkilenmiĢ ve beslenmiĢtir.
Çok partili döneme geçiĢle birlikte sosyalist düĢüncelerle buluĢmanın yansımalarını
toplumsal gerçekçi tablolarda görmek mümkündür.
Türkiye’de çok partili döneme geçiĢ öncesinde baĢlayıp günümüze kadar
geliĢen süreçte, bazı aĢamalardan geçilmek farklılıklara tanık olmakla birlikte
sanatçılarımızın ortak amaç ve konularda buluĢma çizgisini de yakalayabilmiĢlerdir.
Nuri Ġyem, Selim Turan, Ferruh BaĢağa, Abidin Dino, Fethi KarakaĢ gibi
sanatçıların yer aldığı grup, resimde toplumsal bir konuyu, bir temayı veya içeriği
ortak bir anlayıĢla ve özgür bireysel üsluplarıyla resimlemenin gereğine
inanmıĢlardır. Ülke sıkıntılarını yaĢamadan, sorunların ve toplumun içinde yer
almadan yapılan yapay edebiyat ve bu tarzda yapılan resimler milli olmanın
uzağında görülür.
Çok partili hayata geçildikten sonra ilk yirmi yılda yaĢanan çalkantılar fikir
ve sanat üzerinde etkili olmuĢtur. Sanatı toplumla buluĢturmak adına yöntem
arayıĢları halkın eğitilmesinde sanatın iĢlevi gibi sorunlar gündemi oluĢturmuĢtur.
1950’lerden itibaren Türkiye’de yaĢanan toplumsal olaylara bağlı olarak meydana
gelen askeri müdahaleler, düĢünce ve sanat alanında kırılmalara yol açmıĢtır.
1960’larda içerik ve insan sorunsalının ağırlıklıolarak sanatınkonusunu oluĢturduğu
görülür. Bunu izleyen yıllarda ise ekonomik ve sosyal alanlarda yaĢanan gelgitler,
toplumcu yaklaĢımların öne çıkmasına ortam oluĢturmuĢtur. Dolayısıyla sanatta da
politik bir kimlik eklemlenmesi söz konusu olmuĢtur. Bu durum, sanat kaygısının
geri plana düĢmesine de yol açmıĢ, mesaj ulaĢtırma tavrını öne çıkarmıĢtır. Sanatta
sosyalist eğilimler ön alabilmiĢtir. 1970’li yıllarda toplumsal temalar içeren
gerçekçiliğin iki farklı boyutta geliĢtiği görülür. Birincisi toplumla ilgili konuları
gerçekçi bir bakıĢ açısıyla ele alır, diğeri ise ajitasyon ve propaganda amaçlı
gerçekçilik diye tanımlanır (Berksoy 1996).
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1970’li yıllardaki sanat ortamına bakıldığında yasaklamalar ve
sınırlamalardan dolayı dile getirilen bazı yakınmalarla karĢılaĢırız. Halkın duruĢu ve
talepleri adına sözcülük ettiği iddiasında bulunan sanat çevreleri ile yönetimler
arasındaki çatıĢmaların sürdürüldüğü görülür. Bu zaman aralığında Nedim Günsur,
Nuri Ġyem, NeĢet Günal gibi sanatçılar, yerellikten evrenselliğe varmak gibi bir
amaçla özgürlük peĢinde ürünler verirler. 1973 seçimleriyle birlikte, kesintiye
darbeyle uğramıĢ olan ideolojik kutuplaĢmalar daha hızlı ve daha çatıĢmacı bir
Ģekilde sahneye çıkmıĢtır. Bu yeni süreçte, çıkar amaçlı dürtülerle getirilen düzene
angaje olan sanatçıların var olabildiğini de kabul etmek gerek. Bu noktada Ģunu ele
almak mümkündür. Sanatçıların siyasi egemenliklerle uzlaĢma Ģartı yoktur ama
içinden geldiği ulusal kültür öğelerine de karĢıt tavır sergilemesi gerilim artırıcı bir
unsur olabilmektedir. Bu da bir çatıĢmayı doğurabilmektedir. Ancak çalıĢmalar
olumlu bir sonuca da vardırılarak bir kazanıma da dönüĢebilir.
1980’li yıllarda sanat yönünü, genelde siyaset dıĢında kalan toplumun yasak
saydığı (cinsellik, vb.) konularda eleĢtiri içeren resimlere yönlenmiĢtir. 1980'lerin
ikinci yarısında resim dıĢında, grafik, reklam, medya sektörü de etkin olmaya
baĢlamıĢtır. 1980'1i yıllarda toplumsal sorunlar daha çok resim çevresinde
odaklanırken,1970’lerdeki gibi resimlerde artık sadece mesaj kaygısı olmadığı
görülür. Sanat ve gerekliliği gibi sorular sanatçılar tarafından sempozyumlarda
tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Sonra gelen kuĢak, siyasetin dıĢında, bilinçaltını ve
sanatçının kiĢisel kaygılarını ortaya çıkaran, toplum tarafından yasaklanan konularda
bireysel eleĢtiri içeren resimler üretilmiĢlerdir. 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra;
insanlar siyasetten uzaklaĢtırılmıĢ, sanatçıda toplumsaldan bireysele doğru bir yol
almıĢtır (Dostoğlu, 1999).
Sanattaki Batı kaynaklı etkiler daha fazla öne çıkarken, geçmiĢ, gelecek,
modernizm gibi kavramlar bir yandan tartıĢılmıĢ, öte yandan bu yöndeki bazı
yaklaĢımlar kendilerine yer edinebilmiĢlerdir. Kesin bir tercihte bulunmak
zorunluluğundan uzak durulduğu da görülür.
Yeni teknolojilerin devreye girmesiyle popülizmin de zemin kazandığı
görülür. Alt kültür üst kültür yakınlaĢmalarına rastlanır. ÇağdaĢ sanatçıların artık
dünyadaki coğrafi ve politik etkenleri de izlemeye baĢladığı ve bu yönde
etkilenmelere kapılarını araladığı görülür. Demokrasinin geliĢtiği ülkelerle, zayıf
demokrasilerin yer aldığı alanların sanatları farklılık gösterir ve bunlar Türkiye’deki
sanat çevrelerinin de merceği altına girer. Dolayısıyla ülkemizde de bu tür
yaklaĢımların belirleyici olduğu görülür.
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Bu dönemlerde bazı sanatçıların, içten içe bir özeleĢtiri yapmaya yöneldikleri
de akla gelmeyen bir durum olmasa gerek. YaĢanan olumsuzluklardan yapıcı bir
bakıĢ açısı çıkarmak da mümkün olabilmektedir.
Türk sanatçılarının eserlerinin sanat koleksiyonerleri ve özel giriĢimcilerin
ilgi alanına girmesi aĢaması yaĢanmaya baĢlamıĢ, yeni sanat odakları ortaya
çıkmıĢtır. Ayrıca 1987’de gerçekleĢtirilen Uluslararası Ġstanbul Bienali’yle de sanat
uluslararası iletiĢimin kurma görevini de üstlenmiĢtir. 1990’lı yıllarla birlikte
alternatif, yenilikçi sanat hareketleri ve sergileri, sanatçılar tarafından organize
edilmiĢ ve küratörlük kavramı gündeme gelmiĢtir.
Sanat ve siyasetin önemli güçleri özellikle 20. yüzyılda çok sayıda kültürel ve
sanatsal tezler öne sürmüĢ ve kültürün deformasyonuna neden olmuĢtur. Bu
deformasyon “gösteri” olarak adlandırılır (ġenlik, 1981). Gösteri, imajlar
aracılığıyla insanlar arasında kurulan toplumsal iliĢki olarak tanımlanırken, günümüz
siyasetinin de reel politikalara değil, kamuoyu yoklamaları, anketler ve siyasi
kültürün yansımalarına dayalı bir estetize sunuma dayandığı düĢünülür ve aynı
zamanda siyaset olarak adlandırılabilir. Bu durumda siyaset ve kültür birbirlerinden
ayrılamayarak, tek ve bir haline gelen bir görünüm sunacaktır (Adorno, 2003).
Kültürün deformasyonu 20. yüzyılda sanat ve siyaset gücünün çok sayıda kültürel ve
sanatsal tezler öne sürmesiyle olmuĢtur (ġenlik, 1981). Siyaset ve kültürün birlikte
görünmesi anketler ve siyasi kültür yansıması olarak reel politikalar dıĢında yüklenir
(Adorno, 2003). Siyaset medya gücünün farkındadır ve 17. yüzyıldan itibaren aktif
olarak kullanmaktadır. Güzel sanatlar ve tasarım, radyo, televizyon, yazılım, reklam
bunların içindedir.
Kültürün toplum değerlerini, inanç alanlarını, iletiĢim ortamını düzenleyen
etki ve özellikleri düĢünüldüğünde, siyaset, sermaye ve iletiĢim alanlarını da
kullanmıĢ olduğu anlaĢılabilir. Siyasi hareketlerle estetik geliĢmelerin ortak bazı
paydalarda buluĢmalarına da tanık olunur. Ancak burada sağlanır gibi görülen
denge, bazı ustalıklı yaklaĢımların olmaması halinde yine çatıĢmaya dönüĢebilir.
Dolayısıyla daha yumuĢak yaklaĢımlarla bu ortamın açılabileceği görülür.
Sanatçının hayatını sürdürebilmesi için desteğe ihtiyacı vardır. Hiçbir destek
de sistemler ve kiĢiler tarafından, kayıtsız Ģartsız, bir yarar beklemeksizin sunulmaz.
Ama bu beklentiler bazen üstü kapalı bazen de açıkçadır. Sanatçının beklentilere
cevap vermek zorunluluğunda olmaması için bir sanatçı kimliğinin oluĢması ve
doğrudan doğruya özel imkânlarla donanmıĢ olması gerekir. Bu durumda asıl sorun,
sanatçının özel imkânlarla donanmasına yani bir bakıma zenginleĢmesine imkân
verecek bir mekanizmanın oluĢmasıdır. Bu mekanizmayı bazen toplumsal algı,
bazen de bağımsız destek kanalları oluĢturabilir (Akengin, 2014).
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Sonuç
Sanat ve siyaset iliĢkileri yüzyıllardır iniĢli ve çıkıĢlı bir düzlemde sürüp
gitmiĢtir. Zaman zaman çatıĢmalara alan sağlamıĢ ve bu çatıĢmalardan yaratıcı
kazanımlar elde edilmiĢtir. Zaman zaman da uzlaĢmazlıkla sonuçlandığında
toplumsal sorunların kaynağı olabilmiĢtir. Birbirlerini etkilemeleri kaçınılmaz
olmakla beraber, siyasetin sanat yoluyla sonuç alması bazen manidar olabilmektedir.
Sonuçta siyaset kazanmak için yarıĢır ve güçlü hazırlanmıĢ programlarla sonuç
alabilir. Burada doğru siyaset ayrı bir tartıĢma konusudur. Sanat yoluyla dünyada
devrimler gerçekleĢmiĢ ve sistemi oturtmak için yine sanat kullanılmıĢtır. Bunun
yanında toplumun kültürel seviyesi önem arz eder. Sistemin bu seviyeyi yükseltmesi
doğru olandır, aksi kargaĢa yaratır. Günümüzde toplumlar doğru bilgiye ulaĢmada
zorluk çekmemekte, günceli takip edebilmekte ve ayırt edebilmektedir. Niyetler
nasıl olursa olsun sanatın insanlar üzerinde etkili olma gerçeği daima kullanılacaktır.
Sanatın toplum ve insan üzerinde etki sahibi oluĢunun kabul görmesi ise sanatın
tarihi yolculuğundaki kazanımı sayılmalıdır.
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