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     1. Giriş: 

90 yıl sonra, 2014 yılına girerken 

büyük emeklerle yaratılan cumhuriyetin kültür sanat alanının yok edildiği bir süreci yaşıyoruz.  

Cumhuriyete ve kurucularına yöneltilen akıl almaz saldırılar, ulusal bayramlara getirilen utanç 

verici yasaklar ve bayram kutlamalarına getirilen engeller, her gün karalanan ve unutturulmaya, yok 

edilmeye çalışılan tarihimiz, siyasallaştırılan din ve inanç sistemi, 4+4+4 gerici medrese eğitimiyle  

dine ve etnik yapıya dayalı bir Ortadoğu devleti, bir Ortaçağ toplumu yaratılmak istenmektedir. 

 Kuşkusuz bu gidişten ve saldırıdan kültür ve sanat da nasibini alacaktı. Yaşanan bu 

süreci, kapatılan ve turizme eklenen Kültür Bakanlığı’yla, yıkılmasına karar verilen Atatürk 

Kültür Merkezi örnekleriyle,  Mehmet Aksoy’un “İnsanlık Anıtı”na yapılan utanç verici 

saldırıyla, yayınlanmamış kitabı toplamaya ve kitabı dinamitten de tehlikeli gören bugünkü 

iktidar anlayışı örnekleriyle çoğaltabiliriz. Günümüzün iktidarı, işi, özelleştirme - 

performansa dayalı çalışma söylemiyle hazırladığı “TÜSAK Yasa Tasarısı”yla tiyatroyu, 

operayı, baleyi, orkestrayı, güzel sanatları kapatabilme düşüncesine ve eylemine kadar 

vardırmıştır.  

ramak için daha önceyi, cumhuriyetin  

kültür/sanat   

2. Cumhuriyet’in Kültür/Sanat Anlayışı: 

Cumhuriyet; kuruluş tarihi 1923’ten başlayarak kültür sanat alanında hızlı ve yoğun bir 

kurumlaşmaya sahne olmuştur. Ülke bu anlayışla yeniden inşa edilirken, Ankara, devletin kuruluş 

siyasetine örnek oluşturmak üzere “Kültür Başkenti” olarak kuruldu. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 

Kurumu, Musiki Muallim Mektebi, Üniversite, Konservatuar, Halkevleri, Köy Enstitüleri, Devlet 

Tiyatroları, Devlet Operası, Devlet Balesi, Senfoni Orkestrası gibi kültür sanat alanındaki bu hızlı ve 

yoğun kurumlaşma atılımı, cumhuriyetin kültür temeli üzerinde yükseldiğinin en belirgin ölçütüdür.  

Tüm bu atılımların; savaştan yeni çıkmış yorgun yoksul ülkede, cılız bir devlet bütçesiyle 

gerçekleştirilmesi, bu anlayışı daha da anlamlı kılıyor. Cumhuriyeti kuranlar, “yeni bir toplum inşa 

ederken”, kültürü ve onun en etkili alanı olan yaratıcı çalışmalar bütünü sanatı ve bilimi yaşamın 

merkezine koydular. Bu atılımlar içinde müzik sanatının olağanüstü bir önemle ele alınması, 

kurucunun deyişiyle “en önde götürülmesi gerekli olanı”, alana yaklaşımın diğer bir gerçeğidir.  

Konuyu açmakta yarar var; “yeni bir toplum inşa etme” iddiası ve bunun için yaratılan kültür 

kazanımı; günümüzde, özellikle cumhuriyet karşıtları tarafından siyaset dünyamızda en fazla tartışılan 

konu olagelmiştir. Yaratılan kültür; sanki bizim olmayan taklit bir kültürmüş gibi yapılan tartışmalarla 

toplum yanıltılarak cumhuriyet karşıtlığı yaratılmakta ve ikiye bölünmektedir. Oysa cumhuriyetin 

üzerinde yükseldiği kültür anlayışı; iddia edildiği gibi bizim olmayan, başka yerden alınan bir taklit, 

bir öykünme kültür değil, tersine; tarihe, dile, yazıya, inanca, bilim ve sanata bakış ve yaklaşımıyla 

“özü arayış”, “öze dönüş” ve “özden yola çıkarak çağdaşlaşmayı” öngören bir kültür anlayışıdır.  
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Örneklendirelim; cumhuriyet; Arap Alfabesi yerine yeni Türk Alfabesini alırken, Türk Dili’ni 

Arap ve Fars dillerinin etkisinden kurtararak arı Türk Diline yönelirken, Türk Tarihi üzerindeki 

çalışmalarıyla sürekli bir biçimde kültürümüzün yitirilen özünü aramış ve öze dönmeyi amaçlamıştır. 

Sanatta da aynı anlayış vardır. Atatürk; “bizim müziğimiz Anadolu’da işitilir”, “ulusal ince duyguları 

düşünceleri anlatan yüksek deyişleri söyleyişleri toplamak, onları bir an önce günün son musiki 

kurallarına göre işlemek gerekir, ancak bu güzeyde Türk musikisi yükselebilir, evrensel musikide 

yerini alabilir” derken bu anlayışın en belirgin örneğini ortaya koyuyor. Özü arayış, öze dönüş 

anlayışı. 

Din - inanç üzerindeki çalışmalarda da çıkış noktası aynıdır: Öz’e dönmek. Atatürk; Kuran’ın 

Türkçe çevirisini İzmirli İlahiyatçı İsmail Hakkı’ya yaptırdı. Diyanet İşleri Başkanı Muhammed 

Hamdi Efendi’nin 9 ciltlik “Kuran’ın Tercüme ve Tefsiri”ni 1936 da yayınlattı ve Türkçe hutbe 

geleneği başlatıldı. Bunda da amaç aynıdır. Müslüman yurttaş ile tanrı arasındaki aracıları kaldırmak, 

dini, hurafelerden, Arap – Acem kültüründen arındırarak Kuran’a öze dönmektir.  

       Kültür/sanat alanındaki bu anlayışı ve atılımları, sanatın diğer önemli bir dalı, mimarlık sanatıyla 

da örneklendirebiliriz. Küçük bir kasabadan Cumhuriyetin Başkenti kimliğine uzanan Ankara, o 

tarihlerde kültür, sanat ve bilim alanındaki kurumlaşmaya mekân oluşturacak çoğu özgün mimari 

yapıyla da donatıldı. Başkent Ankara, kurulma ve gelişme aşamalarında ulusal ve uluslararası 

mimarların projelendirdiği her tür yapıya ev sahipliği yapmıştır.  

Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun “Halkevi” binası, Mimar Kemalettin’in “Gazi Terbiye 

Enstitüsü” ve “Küçük Tiyatro” binası, Ernest A. Eğli’nin “Musiki Muallim Mektebi” ve “İsmet Paşa 

Kız Enstitüsü” binaları, Bruno Taut’un “Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi” binası ve Paul Bonatz’ın, 

Şevki Balmumcu’nun Sergievi projesinden dönüştürdüğü “Opera (Büyük Tiyatro)” binası, Sedat 

Hakkı Eldem’in “Fen Fakültesi” binası gibi yapılar, bu özgün kültür mimarisi yapılarının bir 

bölümüdür.  

Örnekler çoğaltılabilir. Çünkü; özgün ve katmanlı bir kültüre sahibiz. Uzun bir tarihi 

yürüyüşümüz vardır. Bu yürüyüş aşamalarında kültürümüzün özü kaybolmuştur. Bu nedenle, 

cumhuriyetin yarattığı ve üzerinde yükseldiği kültür; iddia edildiği gibi başka yerden alınan bir taklit, 

bir öykünme kültür değil; tam tersine, “özü arayış”, “öz”den yola çıkarak “çağdaşlaşmayı” öngören bir 

kültür anlayışıdır.  

Kısa zaman içerisinde Ankara’da yoğunlaşarak devam eden bu kültür sanat hareketi, ilerleyen 

zaman içerisinde ne yazık ki aynı hızla sürdürülemedi ve günümüzde de görüldüğü gibi sonunda 

giderek bir karşı harekete dönüştürüldü. Aslında kültür başkenti Ankara’da başlatılan bu hareket, 

yeniden inşa edilen Türkiye’ye örnek olmak üzere gerçekleştirilmekteydi. 

Türkiye, bugün 5–6 il merkeziyle sınırlı bir kültür sanat yaşamına mahkûm edilmiştir. İlçelerimizi, 

köylerimizi biryana bırakalım, geride kalan yaşamdan kopartılmış 70 i aşkın il merkezimiz bile çağdaş 

kültür sanat yapılanmasından yoksundur. Bugün sineması bile olmayan çok sayıda ilimiz vardır. Oysa 

cumhuriyet kasabalarda bile, bir ölçüde bu kültürel çalışmaları da içinde barındıran 4710 Halkevi ve 

Halkodası açmıştı.  

Türkiye’de; İcra sanatları bağlamında, geçen 90 yıl içerisinde; Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, 

Antalya, Samsun illerimizde “Opera ve Bale Kurumu”; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, 

Antalya, Eskişehir il merkezlerinde “Senfoni Orkestrası” kurulabilmiştir. Tiyatro alanında göreceli de 

olsa daha başarılı bir kurumlaşma görüyoruz. “Devlet Tiyatrosu” 21 ilde 56 sahne ile yapılanmış 

durumdadır.  

Sanat kurumlarımıza sanatçı yetiştiren konservatuarlarımız, Anadolu’nun diğer çeşitli kentlerinde 

kurulmaya çalışılsa da; tiyatrosu, orkestrası, opera ve balesi hatta sineması bile olmayan kentlerimizde 

eğitilmeye çalışılan sanatçı adaylarının, çalışmalarını sürdürürken neyle beslenebildikleri, yarışmaya 

dayalı bu uluslararası sanat alanında neyi örnek alıp almadıkları gerçeği büyük bir soru işaretidir.  

      Anadolu’nun çeşitli kentlerinde gerçekleştirdiğimiz turnelerde gördüğümüz ise, bu tür sanat 

etkinliklerine talebin yüksek, arzın ise yetersiz olduğudur. Dahası bir kente üç beş yıl arayla yapılan 

bu tür turnelerin, yöre insanını ancak bir kez bu sanatlarla buluşturduktan sonra yeniden büyük bir 
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suskunluğun yaşandığı gerçeğidir. Bu nedenle, zaman yitirilmeden tüm kentlerimizi yerleşik sanat 

kurumlarıyla yapılandırmak gerekir.  

Öte yandan; kültür başkenti olarak kurulan Ankara’da bile, Türkiye; cumhuriyetin ilk yıllarında 

müzik ve sahne sanatları için inşa ettiği kültür sanat mekânlarının üzerine, rasyonel anlamda bir 

yenisini inşa edememiştir. 

Geçmişte az da olsa, arada bir başa gelen iktidarların olumlu yaklaşımlarıyla ve sanat alanındaki 

yönetici bürokratların gayretleriyle kültür sanat alanı yeşertilmeye de çalışılmıştır. 1998 yılında 

Samsun, Antalya, Gaziantep, Sivas ve Van’da 5 yeni opera bale kurumunun açılması kararı, bu 

çalışmalar içerisinde, özellikle sanatın Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde yaygınlaştırılması siyaseti 

açısından da tarihsel değerdedir.    

Bu kapsamda diğer önemli bir projeden söz edilebilir. Yüce Atatürk’ün doğumunun 100. yılında 

anısına ve onun “kültür devrimi”nin devamı anlamında çıkarılan “Atatürk Kültür Merkezi” (AKM) 

yasası, Başkent Ankara’nın ortasındaki yaklaşık 150 hektar alanı “kültür alanı”  olarak yasal 

güvenceye kavuşturmuş, alanı Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu dışında tutarak kültür sanat yapıları 

dışındaki her türlü yapılaşmaya kapatmıştır. 

Yoğun çabalar sonucunda, açılan ulusal yarışmalarla bu alanda önemli projeler de elde edilmiştir. 

AKM 4. Bölgede Semra ve Özcan Uygur’un “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu” 

projesi (1992), ve 1. bölgede Azize ve Özgür Ecevit’in opera-bale, tiyatro ile kongre ve gösteri 

merkezini içeren “Kongre ve Kültür Merkezi” projeleri (1995) üretilen dikkat çekici projelerdir. 

       CSO Konser Salonu’nun temeli atılmış, opera-bale projesi inşaat ihalesi aşamasına 

getirilebilmiştir. Bilindiği gibi Başkent Ankara, kültür sanatla ilgili bu anıtsal yapılardan yoksundur. 

Konser salonu, opera binası olmayan Avrupa’daki tek başkent, ne yazık ki Ankara’dır. 4–5 yılda 

bitecek, ancak anlayış nedeniyle yeterli kaynak ayrılmayan bu projelere yılda 30 – 40 milyon dolar 

gibi bir kaynak ayırmak yeterlidir. 

      3. AKP İktidarında Kültür ve Sanata İndirilen Darbe:       

90 yıl sonra, 2013 yılının Türkiye’sinde ise, bugün büyük emeklerle yaratılan kültür sanat alanının 

yok edildiği bir süreci yaşıyoruz AKP iktidarı, işi, “özelleştirme - performansa dayalı çalışma” 

söylemiyle tiyatroyu, operayı, baleyi, orkestrayı, güzel sanatları kapatabilme düşüncesine ve eylemine 

kadar vardırmıştır.  

Günümüz Başbakanından sıklıkla duyarız. Bu yönde getirilen eleştirilere yanıt verirken, 

gerçekleştirilen bir takım imar çalışmalarını örnek vererek, “Atatürk çağdaş uygarlık düzeyinin üstünü 

hedef göstermedi mi? İşte biz de bunu yapıyoruz” diyor. Oysa Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl 

nutkunda;  “ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracağız” diyerek, çağdaş 

uygarlık düzeyinin üzerine çıkmanın, ancak kültürümüzü o düzeye çıkarmakla olanaklı olduğunu ifade 

etmektedir. Yaşadığımız süreçte ise cumhuriyeti ortadan kaldırmak için, bilerek, bu nedenle onun 

kültürü ve sanatı yok edilmek istenmektedir.  

Biz bu bölümde, günümüz siyasal iktidarının kültür sanat alanında gerçekleştirdiği yıkımı, 

yaşanan birkaç örnekle ortaya koyalım: 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin işbaşına geldikten sonra, bu alanda kurumsal anlamda attığı ilk 

köklü adım, Kültür Bakanlığı’nı kapatıp, bu alanı turizme eklemek olmuştur. İcraat, 18 Mart 2003 

tarihinde TBMM’ne sunulan yasa ile gerçekleştirilmiştir. Bu kararla, Kültür Bakanlığı yarım 

bakanlığa düşürülmüş, kültür/sanat işleri ise “bir bakanlığın iki işinden biri” durumuna indirgenmiştir. 

Bağımsız Kültür Bakanlığının kapatılması tam anlamıyla bir darbedir. Doğu ve batı olarak 

adlandırılan tüm kültürlerin kesiştiği bu coğrafyada, dünyanın en zengin ve katmanlı kültürüne 

sahibiz. Bu gerçeklikle Dünyada Kültür Bakanlığı’nı özenle ve önemle yapılandıracak birkaç ülke 

varsa, bunlardan birincisinin Türkiye olması gerekir. Şimdi bu alan kapatılmaktadır. Kültür alanını 

turizm ile birleştirmek ise diğer büyük yanlıştır. Çünkü kültür de, turizm de yürütmede bağdaşmaz iki 

alandır. Birisi sanat, diğeri ticarettir. Birisi duygu ve düşünce dünyamızdır, diğeri maddedir paradır. 

Birisi korumacılıktır, diğerinde ise korunacak yere bile tesis yapmaktır. Bağdaşmaz iki alandır.  
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TBMM den geçirilen yasayla Kültür ve Turizm Bakanlıklarında görev yapan yetişmiş deneyimli 

600 üst düzey yönetici ve uzman personelin işine, son verilmiştir. Bu alanda tam anlamıyla bir tasfiye 

gerçekleştirilmiştir. Tasfiye, müsteşardan başlayıp, galeri müdür yardımcısına kadar indirgenmiştir. 

Görevlerine son verilen üst düzey yönetici kadrolar pasif görevlere aktarılmışlar, çoğu emekliliğe ve 

ayrılmaya zorlanmışlardır. Yerlerine ise kurum içinden ve dışından, kültür ve sanatla ilgili ilgisiz 

atamalar yapılmıştır.  

Halk kültürü, bir boyutuyla kültürümüzün temelidir. Ulusal kültürün yaratılmasında ve onun 

evrensel boyut kazanmasında halk kültürünün araştırılması, korunması ve geliştirilmesi çok önemlidir. 

Yeni yasayla, “Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü”, bir Daire Başkanlığına 

indirgenmiş, birimin yayınlarına son verilmiştir.  

Kültür sanat etkinliklerinin; konserler, gösteriler, sergiler, söyleşiler, festivaller gibi etkinliklerin 

icra edilebilmesi, ancak buna uygun mekânların varlığı ile olanaklıdır. “Kültür Merkezleri Dairesi”, bu 

işleviyle kültür ve sanatın Anadolu’ya, Türkiye ölçeğinde her ile ve ilçeye dolayısıyla toplumun tüm 

kesimlerine ulaştırılmasında önemli görevler yürütmekteydi. Yeni yasayla “Kültür Merkezleri Dairesi” 

işlevsiz bırakılmıştır. Artık bu alanda yeni proje ve yatırım yoktur. Yarım kalan kültür merkezi 

projelerinin birçoğu otel yapılmak istenmekte, olanlar ise yerel yönetimlere bırakılmıştır. Bu anlayışın 

sonucu olarak Anadolu’daki Kültür Merkezi Müdürlükleri de kaldırılmıştır. 

Yeni bakanlığın, yayımlar alanındaki durumu daha da endişe vericidir. Bakanlık daha önce; ticari 

kaygılar nedeniyle serbest piyasada basımı yapılmayan kültür sanat yayını yapmayı ve halka sunmayı 

önemli bir görev olarak üstlenmişti. Bu alandaki yayın sayısı yılda 200 kitap sayısına ulaşmıştı. 

Turizm ile birleştirilen yeni yaklaşım artık bu anlayışın çok uzağındadır. 

Kütüphaneler konusunda yeni bakanlığın anlayışı ise, kütüphaneleri bakanlığın görev ve 

sorumluluk alanından çıkartmak olmuştur. 81 “İl Halk Kütüphanesi” ve “Yazma Eser Kütüphaneleri” 

dışında, 1000’ in üzerinde kütüphane, İl Özel İdarelerine devredilmektedir. 

Türk sineması, önemli bir sanatsal yaratıcılık noktasına gelmektedir. Sinemanın özgürlük 

içerisinde gelişmesi için 2000 yılında hazırlanan ve alan için kaynak yaratan, düzenleyen ve 

destekleyen Türkiye “Sinema Kurumu Yasası”nın çıkartılması zorunluluktur. O dönemdeki 

çalışmalarla önemli bir aşamaya getirilen yasanın çıkartılması için hiçbir çaba sarf edilmemiştir.  

Sinema sanatı alanında; kaynak yaratan, özerk bir düzenlemeye büyük gereksinim vardır. 

İllerde topluma sanat sunacak Anadolu’daki tüm “Sanat Galerileri”, bakanlık turizme eklenince 

kapatılmıştır.  

“Koruma Kurulları”nın; bilimsel ölçütler dışında, piyasaya uygun kişilerden oluşturulması ve 

görev sürelerinin 5 yıldan 3 yıla indirilmesi, “Kültür ve Tabiatı Koruma” alanına, ticari rant ve 

kadrolaşma siyasetiyle bakıldığının da somut göstergesidir. “Doğal Sit Alanları”nın yok edilmesi ve 

ticarete açılması süreci başlatılmıştır. Oysa sürdürülmesi zorunlu siyaset; tüm kültürel, anıtsal, doğal 

sit alanlarının korunarak yaşatılması ve tanıtılması siyasetidir. Bu siyaset yetkinlikle sürdürülebilseydi, 

yaratılacak büyük turizm hareketiyle ekonomik veriye de dönüştürülmüş olacaktı. 

Kısaca; kapatılan ve turizme eklenen yeni bakanlık; bilerek, kültür/sanatı görev ve sorumluluk 

alanından çıkartmıştır.       

Bu dönemde kültür sanata indirilen darbenin diğer bir örneği, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ni 

(AKM) yıkma kararı ve bu alanda yaşanan faciadır: 

Atatürk Kültür Merkezi (AKM); önce yıkılmak istenmiş, karar büyük tepki toplayınca sözde 

onarılmak söylemiyle 1 Haziran 2008 tarihinde kapatılmıştır. Kapatma kararı ile birlikte AKM’ de 

görev yapan tüm sanat kurumları; sanatçıları ve çalışanları ile birlikte adeta sokağa bırakıldılar. Sanat 

kurumlarının çoğu, sahne ve akustik koşulları uygun olmayan, izleyici kapasitesi sınırlı mekânlara 

yöneldiler. Böylece sanatlarının başyapıtlarını sunamaz oldular ve yasalarında tanımlanan görevlerini 

yapamaz durumda bırakıldılar. Birçokları ise mekân yokluğundan gezici kumpanyalara dönüştürüldü. 

Olanaksızlıklar nedeniyle kurumların verimleri, azaldı. Dahası; yaratılan bu olumsuz durum, topluma, 

sanatçıların iş yapmama fırsatçılığı olarak sunuldu. 
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Dahası, Türkiye’nin en büyük kentinin merkezinde ve ana arterinde sergilenen kültür sanat 

etkinliklerini izleyen, her yıl yaklaşık bir milyon insan, AKM kapatılınca kültür/ sanattan da 

uzaklaştırıldı.   

Olayın daha derinlikli boyutu vardır. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi,  kültür/sanat etkinliklerinin 

sergilendiği bir mekân olmanın ötesinde, aynı zamanda ülkenin çok önemli sanat kurumları Devlet 

Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatrosu, Klasik Türk Müziği ve Halk Müziği 

Koroları, Modern Folk Topluluğu’nun v.b. kurumlarımızın çalışmalarını sürdürdüğü yerleşik eviydi. 

Sözü edilen kurumların sergiledikleri yoğun çalışmaları yanında, ayrıca, bakanlık tahsisiyle de 

olmak üzere AKM’de;  günde en az 2-3 kültür sanat etkinliği sunulmaktaydı.  

AKM kapatılmadan önceki 2008 yılında, son sezonda, 185 opera-bale temsili, 59 senfonik konser, 

446 tiyatro temsili, 16 klasik koro konseri, 18 folk konseri, 23 sergi, ve bakanlık tahsisi ile 96 olmak 

üzere yılda toplam 855 kültür sanat etkinliğinin sunulduğu düşünülürse, çürümeye terk edilen kültür 

merkezinin işlevi daha iyi anlaşılır. 

Günümüz iktidarının, kültür merkezini kapatma kararının gerekçesini, sanatçıların konuyu yargıya 

taşıma eylemine dayandırmasına inanmayın. Siyasal iktidar, daha baştan Atatürk Kültür Merkezi’ni 

yıkmaya karar vermiş, bu nedenle de göreve geldiği 2002 tarihinden 2008 tarihine kadar kültür 

merkezine onarım için tek bir çivi bile çakmamış, yapıyı bilerek çürümeye ve ölüme bırakmıştır. Oysa 

bu denli yoğun çalışmalara sahne olan Kültür Merkezinde 2002 yılından önce, her yıl, yıpranma 

nedeniyle mutlaka önemli boyutta onarımlar gerçekleştirilirdi.  

      İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin kapatılmasıyla yaşanan büyük tahribatın ardından, 6 yıl sonra, 

özel bir kuruluşun katkısıyla merkezin onarılarak açılması beklenirken, başbakan istenen noktaya 

gelindiğini düşünmüş olmalı ki, daha da kararlılıkla AKM’ yi yıkacağını yeniden ilan etti.  

      Tam da bu dönemde, Türkiye’nin kültür sanat alanı daha da büyük bir yıkıma sahne oldu ve sıra 

Ankara’daki AKM’ yi yok etmeye geldi! Yıkım; TBMM’ye sunulan “Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna” sıkıştırılan bir iki madde eliyle gerçekleştirilmektedir. 

AKP nin çıkarttığı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu” ile ülkenin tüm 

alanları ve yasanın gerekçesiyle hiçbir ilgisi yokken Ankara Atatürk Kültür Merkezi alanı da 

temizlenerek Şehircilik Bakanlığı’na, TOKİ’ ye ve Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmaktadır. TBMM’ 

ye sunulan yeni yasa uygulanırsa ortada Atatürk Kültür Merkezi de, kültür alanı da, büyük emek 

verilen Kültür ve Kongre Merkezi de, inşaat ihalesi aşamasına getirilen Opera – Bale Projesi de 

kalmayacaktır. Başkent Ankara da, bir kez daha kolay kolay bu projelere sahip olamayacaktır. 

Ankara’ya nefes aldıran bu alan ise büyük bir yapılaşmaya sahne olacaktır.  

Ankara’nın tam ortasında bulunan ve getirim getirecek bu alana sahip olma ihtirası, bu alanda 

üretilen anıtsal projeleri yok etme noktasına kadar getirmiştir. 

Aynı sorunlu anlayış, İstanbul’da, “Ayazağa Kültür Merkezi”nde, önemli aşamaya getirilen konser 

salonu projesinde de yaşanmıştır. İbret vericidir. Devlet bu projeye her yıl 10’ ar milyon Dolar vererek 

30 milyon Dolar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın tahsis ettiği 3.500 000 Dolar’la toplam 33. 

500. 000 Dolar ödenek sağlanmıştır.  Şimdi ise inşaata harcanan 33. 500. 000 Dolar kamu parası çöpe 

atılmaktadır. Önemli inşaat aşamasına getirilen tüm binaların yıkılmasına karar verilmiştir.  

Alana alışveriş merkezi yapılacaktır. Konser salonu ise müzikhol olarak yerin altında olacaktır. 

Ticari kültür turizm anlayışı burada da geçerlidir. 

       4. Kültür ve Sanatta Cumhuriyet Öncesine Dönüşün Yasası, “TÜSAK Yasa Tasarısı”: 

Günümüz iktidarının, Devlet Tiyatroları’nın özelleştirileceği söylemleri tartışılırken, 2013 yılının 

ortalarında icra sanatları bağlamında, günümüze kadar eşi görülmemiş bir yasal düzenleme ortaya 

çıktı. Müzik ve sahne sanatları alanında bugüne kadar yarattığımız tüm sanat varlığımızı ortadan 

kaldıracak bu yeni yasa taslağı, “Türkiye Sanat Kurumu ile Sanatın Desteklenmesi Kanun Tasarısı” 
(TÜSAK) başlığını taşıyor.  Yasa tasarısı, TÜSAK’ ın kuruluş amacını ise aşağıdaki şekilde belirtiyor: 

       “Madde 3: Sanat projelerinin değerlendirilmesi, desteklenmesi ve yaptırılması ile mevzuatın 

verdiği diğer görevlere yönelik faaliyette bulunmak üzere idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, 
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kamu tüzel kişiliğini haiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sanat Kurumu kurulmuştur. 

Türkiye Sanat Kurumu, Türkiye Sanat Kurulu başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun 
merkezi Ankara, kısa adı TÜSAK’tır”  

       Tasarı; Türkiye Sanat Kurumu’nun (TÜSAK) yönetimini ise Bakanlar Kurulu’nun belirleyip 

atayacağı 11 üyeden oluşan bir kurula, daha doğrusu sanatın kendi özel yapısına ve işleyişine 
uymayan, siyasetin belirleyeceği bir siyasi kurula vermektedir.  

       Daha da şaşırtıcı olan, getirilen düzenlemeyle, yasa tasarısının amacıyla hiçbir ilgisi yokken, 

aslında bu amaçlar için kurulan Türkiye’nin dev sanat kurumları, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve 

Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm sanat kurumları ortadan kaldırılarak tasfiye 

edilmekte, genel müdürlükler, yürürlükteki özel yasalarla birlikte lağvedilmektedir. Yasanın ek 
geçici16. Maddesi ile geçici 3. ve 4. maddelerinin getirdiği düzenlemeler şöyledir:  

        “Ek Geçici Madde 16: “10.06.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu ile 14.07.1970 

tarih ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten 
kaldırılmıştır.”  

        “Bu maddenin yayımı tarihinde Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüklerinde istihdam edilmekte olan sanatkâr memur unvanlı sözleşmeli personel, pozisyonları 

ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiş sayılır. Bu 

personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda aynı unvanlı çalışmakta olan personel, halen görev 

yapmakta oldukları ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevlendirilmiş sayılır. Farklı bir il 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü emrinde görevlendirme isteyenlerin talepleri, ilgili mevzuat uyarınca 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sonuçlandırılır. Bu sözleşmeli pozisyonlar herhangi bir nedenle 

boşalması durumunda iptal edilmiş sayılır. Bu pozisyonlar herhangi bir sebeple boşalana kadar yıllık 

vize ve sözleşme yenileme işlemlerinden muaf olup, her takvim yılı başında vize edilmiş ve sözleşme 

yenilenmiş kabul edilir. Bu personele bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla aldıkları son aylık sözleşme 

ücretlerinin 4 ikramiye ve 2 teşvik ikramiyesi hariç kısmı aylık olarak ödenmeye devam olunur. Bu 

personel devlet memurlarına yapılan ücret artışı ve zamlardan aynı oranda yararlandırılır. Bu personel 

izin almak kaydıyla sanatsal faaliyetlerde çalışabilir. Bu personel sanat grubu, koro, topluluk, orkestra 
gibi oluşumlar kurarak Türkiye Sanat Kurumu’na sunmak üzere projeler hazırlayabilir.”  

        “Geçici Madde 4: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda veya bağlı kuruluşlar olan Devlet Tiyatroları 

Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde halen çalışmakta olan  sanatkâr 

memurlardan konservatuvar mezunu olan ve en az 15 yıl görev yapmış olanlar, bu maddenin yayımı 

tarihinden 6 içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvurmaları halinde güzel sanatlar 

fakültelerine, konservatuvarların ilgili bölümlerine öğretim görevlisi olarak atanabilirler. Bu maddenin 
uygulanmasına yönelik işlemler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nca yürütülür.”  

         “Geçici Madde 3: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde genel 

müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdürü kadrolarında bulunanların görevi, bu 

maddenin yayımı tarihinde sonar erer. Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı 

kadrolarında bulunanlar bu kanuna eklenen (I) sayılı cetvel ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri 

kadrolarına, şube müdürü kadrosunda bulunanlar şahsa bağlı şube müdürü kadrosuna hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu kadrolar herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” 

  Tasfiye amacıyla hazırlanan “Türkiye Sanat Kurumu” yasa tasarısıyla getirilen düzenlemeyi 

özetleyelim: Önce, tiyatroda, opera ve balede, güzel sanatlara bağlı sanat kurumlarında görev yapan 

binlerce oyuncu, müzikçi, çalgıcı, şarkıcı, dansçı, ressam, heykeltıraş v.b sanatçının emeklilik 

ikramiyelerine yüzde 60’a varan artışlar sağlanmakta, sanatçılar emekliliğe özendirilmektedir.  

İsteyenler Yüksek Öğretim Kurumları’na aktarılarak daha baştan sanat kurumlarının içleri 

boşaltılmaktadır. Kalanlar ise Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nde görevlendirilerek dönemleri bitince 

de kadroları iptal edilmektedir. 

 Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nde görevlendirilen bu artakalan sanatçılar ise, getirilen 

düzenlemeye göre, isterlerse “izin almak kaydıyla(!)” sanat icra edebilecek, grup ve topluluk 

kurabilecek, proje üreterek “Türkiye Sanat Kurumu”na destek için başvurabileceklermiş… 
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 Beğendiniz mi? Önce dünya ölçeğindeki dev sanat kurumlarını yok edeceksiniz, sonra da dostlar 

alışverişte görsün babından kalan artıklara isterlerse topluluk kurdurup sanat yaptıracaksınız. Pes 

demek gerekiyor. 

 Kurumlar ve sanatçılar ortadan kaldırılınca da, sanat alanı; Bakanlar Kurulu’nun, yani siyaset 

kurumunun atayacağı  (kuşkusuz atamaları başbakan yapacaktır) 11 üyeden oluşacak idari ve mali 

özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli  “Türkiye Sanat Kurumu” eliyle yürütülecekmiş.  

 Açıklıkla görülmektedir ki 2013’ün Türkiye’sinde, ülkenin köklü sanat kurumlarını yok etmek 

için böylesi bir yasa hazırlanmış, bunun için “Türkiye Sanat Kurumu” (TÜSAK) adıyla böylesi bir 

kurum kurulmak istenmiştir. 

        Türkiye Sanat Kurumu Yasa Tasarısı (TÜSAK); sanat alanı bağlamında, cumhuriyet tarihimiz 

süresince günümüze kadar gündeme getirilebilen en korkunç, en ağır bir düzenlemedir. Gündeme 

getirilebilmesi bile cesaret isteyen bir tasfiye tasarısıdır. Tiyatroyu, orkestrayı, operayı, baleyi, koroları 

ortadan kaldıran tasarı yasalaşırsa, olay Cumhuriyetin Kültür/Sanat Devrimi’ni ortadan kaldırmak, 

cumhuriyet öncesine dönmek anlamındadır. 

         Olay, yakın zamanda Afganistan’da yaşanan çağdışı anlayışı ve bu anlayış sonucu yaşanan 

olayları anımsattı. Dünya kültür mirası antik anıtları bombalarla, toplarla yıkan Taliban, iktidardan 

indirilince, radyolarda ilk kez müzik yayını başlamıştı. Bilindiği gibi, Taliban ülkede müzik yayınını 

da yasaklamıştı. Çünkü müzik Dünyalı yapar, insan yapar. 

        Ortaya çıkan “Türkiye Sanat Kurumu” yasa taslağı, sanat dünyasından büyük tepki görünce, işin 

daha da şaşırtıcı olan diğer yanı ortaya çıktı. Bakan Çelik; gündeme oturan yasal düzenlemeyi kendi 

başlarına yapmadıklarını, düzenlemeyi sanat kurumlarıyla, sanatçılarla birlikte hazırladıklarını 

söyleyecekti. Bu da irdelenmeye değer, işin daha da acıklı yönüdür. 

        Bu kurumlarda çalışmış ve yönetim sorumluluğunu üstlenmiş bir sanatçı, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bir yurttaşı olarak ve aydın sorumluluğuyla yasa tasarısını getireceği ağır sonuçlara 

dikkat çekmek amacıyla; düşüncelerimi 2 yazıyla toplumun bilgisine ve 14 Haziran 2013 tarihinde bir 

mektupla Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e sunmuştum. Yasa tasarısının getireceği ağır 

sonuçları irdeleyen mektup, getirilen düzenlemeye ve AKP anlayışına daha da açıklık getirecektir: 

 

        “Sayın Ömer Çelik 

        TC Kültür ve Turizm Bakanı, 

       Bakanlığımızca hazırlandığı ifade edilen “Türkiye Sanat Kurumu ile Sanatın Desteklenmesi 

Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”, basına yansıyan şekliyle yasalaşır, uygulamaya konursa, sanat 

dünyamız ile siyaset ve toplum yaşamımızda büyük tartışmalar, rahatsızlıklar yaşanacak; kültür sanat 

alanımızda ise onarılmaz yaralar açılacaktır. 

       Daha baştan belirtelim, “müzik ve sahne sanatları, plastik sanatlar ile geleneksel sanatların 

geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması” amaç ve hedefiyle hazırlandığı ifade 

edilen ve bunun için “yazım desteği, salon desteği, sahneleme ve sergileme desteği, geleneksel Türk 

Tiyatrosu desteği, geliştirme desteği, özel nitelikli destekler” gibi kültür sanat alanında çok da ihtiyaç 

duyulan destekleri oluşturacak bir mekanizma ve kurum oluşturularak “sanatın geliştirilmesi, 

güçlendirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması” için hazırlanan tasarının içerisine, hiç yeri yokken, 

bu amaçlar için kurulan ve yıllardır görev yapan ülkenin dünya ölçeğindeki tarihi sanat kurumlarını 

tasfiye eden hükümler koymanın nedeni anlaşılamamıştır.  

      Yasa tasarısı; Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlükleriyle 

ilgili 5441 ve 1309 sayılı kuruluş kanunlarını yürürlükten kaldırmakta, Güzel Sanatlara bağlı sanat 

kurumlarını yok etmektedir. Bu nedenle, sanki devletin mevcut sanat kurumları; tiyatroyu, opera ve 

baleyi, orkestraları ve güzel sanatlara bağlı kurumları ortadan kaldırmak için bu yasa tasarısının 
hazırlandığı, “Türkiye Sanat Kurumu” adıyla bir kurumun da bu nedenle kurulduğu izlenimi 

doğuyor. Görüntü budur. Amaç bu değilse, yasa tasarısının 16. Maddesinin ve içerdiği hükümlerin 

metinden acilen çıkartılması gerekiyor. 
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      Getirilen düzenlemeyle, tiyatroda, opera ve balede, güzel sanatlara bağlı sanat kurumlarında 

görev yapan binlerce oyuncu,  müzikçi, çalgıcı, şarkıcı, dansçı, ressam, heykeltıraş v.b sanatçının, 

emekli ikramiyelerine öncelikle yüzde 60’a varan artışlar yapılarak sanatçılar emekliliğe 

özendirilmekte, isteyenler yüksek öğretim kurumlarına aktarılmakta, böylece daha başta sanat 

kurumlarının içleri boşaltılmaktadır. Kalanlar ise kültür ve turizm müdürlüklerinde görevlendirilerek 

dönemleri bitince de kadroları iptal edilmektedir. 

       Bağlı bulundukları yasaları lağvedilince, kültür ve turizm müdürlüklerinde görevlendirilen bu 
artakalan sanatçılar ise isterlerse “izin almak kaydıyla sanat icra edebilecek, grup ve topluluk 

oluşturabilecek, proje üreterek Türkiye Sanat Kurumu’na destek için başvurabilecekler” deniyor. 

Önce ülkenin dev sanat kurumları yok edilecek, sonra da kalan artıklar isterlerse grup, topluluk 

oluşturup sanat yapacaklar. Buna kim inanır? Yasa tasarısı mevcut sanat kurumlarımız açısından tam 

anlamıyla bir tasfiye tasarısıdır. 

       Hazırlanan yasa tasarısıyla kurumlar ve sanatçılar ortadan kaldırılınca da, sanat alanı; Bakanlar 
Kurulu’nun, yani siyaset kurumunun atayacağı 11 üyeden oluşan, özel bütçeli “Türkiye Sanat 

Kurumu” eliyle yürütülecek. Lütfen kızmayın! Bu “kurum” Türkiye’nin değil, ancak o gün işbaşındaki 

“Partilerin Sanat Kurumu” olabilir.   

       Hemen belirtelim; böyle bir işleyiş siyasete de zarar verecek,  sanat alanını ise yok edecektir. 

Çünkü sanat evrenseldir, diller, dinler üstüdür, tüm toplumu, tüm insanlığı kucaklar. Siyasi partiler ise 

ideolojik ve sınıfsaldır. Bu gerçeklikle de toplumun ancak belli bir kesimine yansırlar ve ancak 

ideolojilerine uygun toplum kesimine hizmet üretirler. Şimdi ülkemizdeki durumu düşünelim. Siyaset 

kurumunun atayacağı ve iktidar partilerinin insafına bırakılacak böyle bir kurul hangi ideolojiyi 

taşıyan sanatsal projelere destek verecek? Dinsel içerikli projelere mi, ırkçı projelere mi, sağcı, solcu, 

ayrılıkçı projelere mi? Yanıt ise bellidir: O gün iktidarda bulunan siyasi partinin ideolojisine ve 

anlayışına uygun sanata ve sanatsal projelere… 

       Sanat ve siyaset kurumunun işleyişindeki bağdaşmaz bu yapı nedeniyle, daha 1940’lı 1950’li 

yıllarda sanat kurumlarımızı kuran Dünya çapındaki uzmanlar ve ardından gelenler; bu kurumlar için 

özel statüler ve yasalar öngördüler. CSO, Opera - Bale, Tiyatro için çıkartılan 6940, 1309, 5441 sayılı 

bu yasalarla sanat kurumlarımıza tüzel kişilik kazandırılmış, tüm işleyiş, kendi içinden oluşan “sanat 

kurulu” ve “teknik kurul”lar eliyle yürütülmektedir. Yasaların ayırt edici özelliği ise tektir: “Sanatın 

siyaset kurumunun müdahalesinden arındırılarak kendi özel işleyişi içerisinde üretilmesi ve toplumun 

tümüne yansıtılması” anlayışıdır. Uygar dünyanın tümünde bu böyledir. Sanat kurumlarımız, 

varlıklarını bu yasalar sayesinde bugüne kadar sürdürebilmişlerdir. Siyasi parti yönetimleri ve 

anlayışlarıyla toplumun tümüne sanat üretilebilir mi? Şimdiki yasa tasarısı ile bu yasal zemin yok 

ediliyor, sanat da sanat kurumları da ateşe atılıyor. Lütfen buna izin vermeyiniz. 

      Mevcut yasaların eskiyen, günümüz gerçeklerine uymayan hükümleri yok mudur? Daha çok sanat 

üreten, verimliliği arttıran, kurum içinde yarışma yollarını tıkayan ve sanatsal yükselişi engelleyen 

hükümleri ortadan kaldıran,  yaşam boyu sürdürülen statüleri ortadan kaldıracak yasal düzenlemelere 

gereksinim vardır. Bu eksiklikleri giderecek yollar varken, büyük emeklerle kurulan sanat kurumlarını 

ortadan kaldırmaya ne ad verilir.  Bilinmelidir ki bugüne değin yapılan bu yöndeki tüm yasa 

çalışmaları ve değişiklikler, şimdiki tasarıda da olduğu gibi, bakanlığı yanlış yola sürükleyen malum 

sanatçılar tarafından, yaşam boyu statüler yok olmasın diye engellenmiştir.  

      Bu olguyu, CSO Sanatçılığı ve Müdürlüğüm, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüm ile Kültür 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerim sırasında yaşayarak gördüm. Bu görevlerde 12 Kültür 

Bakanı ve dolayısıyla bir o kadar cumhuriyet hükümetleriyle çalışmış bir sanatçı ve bürokrat olarak 

gördüğüm şudur: Kişisel çıkarlar için bakanlar etki altına alınır, yanıltılarak kullanılmaya çalışılır. 

Onlar için; sonunda zor durumda kalacak bakan da, yara alacak o günkü iktidar da önemli değildir. 

Önemli olan yalnızca kişisel egolardır. Bu uğruna bütün kurumları ve tüm sanat alanını tek başlarına 

yönetebilme düşüyle kurumları da ateşe de atarlar. 

        Sayın Bakanım;  



 9 

        Zaman zaman, kültür sanat alanına ve sanat kurumlarına gösterilen karşıtlığın, kurumlara 

verilen ödeneklerle, devlete yük oldukları söylemine,  ekonomiyle ilişkilendirilmesine de inanmayın. 

Dünya ve Türkiye için sunacağım bazı veriler bu tür söylemleri yalanlamaktadır:  

        Kültür Bakanlığı’nın genel bütçeden aldığı pay 1982 yılında binde 8.9 iken 1996 yılında binde 

3.6’ya inmiştir. Bu payın 2002 yılında binde 2.8, 2011 yılında turizmle beraber iki bakanlığın 

bütçesinin binde 4, 2012 yılında binde 5 olduğunu belirtelim. Özetle devlet, kültür ve turizm 

hizmetlerini yürüten 2 bakanlığa, bütçesindeki her 1000 liradan yalnızca 5 lira ayırıyor.   

        2011 Yılı bağlamında, Almanya’nın kültür hizmetlerine ayırdığı bütçe 8,3 Milyar Euro, 

Fransa’nın 12 Milyar, İtalya’nın 6,7 Milyar, İspanya’nın 5,1 Milyar, İngiltere’nin 8,8 Milyar Euro 

dur. Bu rakamlar; Almanya’nın kültür harcamaları için kişi başına 101 Euro, Fransa’nın 197 Euro, 

İtalya’nın 112 Euro, İspanya’nın 119 Euro, İngiltere’nin 143 Euro kamu kaynağı harcama ayırdığını 

ortaya koyuyor. 

         Türkiye’de durum nasıldır? 2012 yılının Kültür ve Turizm adındaki 2 bakanlığın bütçesi 1 510 

066 000 TL, yani yaklaşık 690 Milyon Euro dur. Kısaca Türkiye kültür ve turizm gibi iki alan için kişi 

başına yalnızca 10 Euro’dan da az kaynak ayırıyor. 

       Konumuz müzik ve sahne sanatları olunca, alanla ilgili birkaç veri daha sunalım. Almanya sahne 

sanatlarına 3 Milyar, Fransa 4,2 Milyar, İtalya 1 Milyar Euro harcama yapıyor. Yalnız Royal 

Operaya ayrılan bütçe 30 Milyon Euro dur. Bizde ise 6 opera bale müdürlüğüne verilen bütçe toplamı 

76 Milyon Euro, 21 tiyatroya ayrılan bütçe toplamı 62 Milyon Euro dur.  

       Söz konusu yasanın yalnızca Kültür Bakanı tarafından hazırlandığına inanmak zordur. Kaldı ki 

bu olgu tarafınızdan da açıklanmıştır. Yasa maddeleri arasında, kendilerine konum ve nemalanacak 

zemin hazırlayan, malum sanatçıların resimleri görünüyor. Bu uğurda bakanı ve bakanlığı ve iktidar 

partisini kişisel çıkarları için aldatanları, böylece sanat alanını, bakanı ve siyasal partiyi  ve 

Türkiye’yi ateşe atan bu malum sanatçıların bakanlığı aldatmalarına ve kullanmalarına izin 

vermeyiniz, Lütfen, sağlıklı bir yasa için geniş katılımlı bir tartışma ortamı yaratınız. 

       Kuruluş tarihleri 1826, 1941 tarihlerine kadar uzanan, devletin tarihi dev sanat kurumlarına 

kıyılamayacağına inanıyorum. Eksikliklerini gidermek varken, sanat kurumlarını yaşamımızdan silmek 

kabul edilmez bir uygulama olacaktır. Böylesine bir anlayış tarihimizle de bağdaşmıyor. Sanat 

kurumlarımızı lağveden hükümleri lütfen yasa tasarısından çıkartınız. 

       Sanatın desteklenmesi amacıyla yeni bir kurum oluşturulurken, kurulacak kurumun yönetiminin 

siyaset kurumunun atamasına bırakılması büyük yanlış olacaktır. Sürekliliğe dayalı kültür sanat 

siyaseti, ancak siyasal iktidarların değişimiyle değişemeyecek kültür/sanat siyasetiyle mümkündür. 

Yeni yasa tasarısındaki yapılanma; bu yaşamsal anlayışı ortadan kaldırmaktadır. Her iktidar kendi 

anlayışına uygun kültür siyaseti yürütecek, kültür kargaşası doğacaktır. Oysa “ulusal kimliğin” ve 

“birliğin” oluşumunda en önemli etmen kültürdür. Kurulacak kurumun yönetiminin atanma şeklinin, 

siyasal partilerin müdahalesinden arındırılacak şekilde yeniden oluşturulması gerektiğini 

düşünmekteyim. 

       Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı ve seçimle gelen Müdürü, Devlet Opera ve Balesi 

Genel Müdürü, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmanın sorumluluğu ve bu 

deneyimle düşüncelerimi aktarma ihtiyacı duydum. 

       İyi dileklerimi, saygılarımı sunuyorum.” 

       Kuşkusuz yasa tasarısının akıbetini merak ediyorsunuz. Ortaya çıkınca, sanat çevresinde büyük 

kargaşaya ve kaygıya yol açan “Türkiye Sanat Kurumu ile Sanatın Desteklenmesi Kanun Tasarısı” 

üzerindeki tartışmalar devam ederken, tam da o sırada aniden patlak veren “Gezi Parkı Eylemleri” 

Türkiye’de yeni bir süreç başlattı. Görülen odur ki yasa tasarısı, bu sürecin aşılması için suların 

durulmasını, uygun bir zamanı bekliyor.  

       2013’ ün Türkiye siyasetinde ortaya çıkan geçek gün gibi ortadadır. Sanat alanına yapılan 

saldırılara, hazırlanan yasa tasarılarına, tasfiye öngören düzenlemelere bakılırsa, günümüz siyasal 

iktidarı; bakanlığı kapatma ve kültür merkezlerini, heykelleri yıkma, özelleştirme v,b. düşüncesini, 
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icra sanatları bağlamında var olan tüm sanat kurumlarını kapatabilme, sanatsız bir Türkiye yaratma 

eylemine kadar vardırdığı gerçeğidir.        

 

**************** 

 

        5. Sonuç: 

        İşin özüne gelelim: 

        “Sanat”, “sanatçı” ve “sanat alanında kurumsallaşma” bağlamında; gelişkin çağdaş toplumlar ve 

devletler ile geri bırakılmış Ortaçağ toplumlarının ve devletlerinin, ayırıcı özelliklerinden birisi de, o 

ülkelerdeki sanat, sanatçı ve sanat kurumları varlığıdır. Daha doğrusu bu varlığın bulunup 

bulunmadığı, kamunun bu alana verdiği değerin ve desteğin ölçütüdür. 

       Çünkü insan yiyen, içen, gezen, uyuyan bir yaratık değil, duygu ve düşünce dünyasıyla var 

olabilen, yaratıcı bir varlıktır. Öte yandan insan doğarken; düşünmeden ve davranmadan önce 

duygusal varlık olarak vardır, bu gerçeklikle de duygu faaliyeti var oluşumuzun çıkış noktasıdır. Onu 

beslemeden, geliştirmeden tam insan olmamız, hatta insan olmamız da olanaksızdır. Çünkü sonuçta, 

ancak duygu ve düşünce dünyamız zenginleştikçe ve geliştikçe insan ve toplum olarak gelişir yücelir, 

yükselebiliriz. Bunu besleyen ve geliştiren en başta gelen obje ise sanattır. Sanat varlığı, bu nedenle 

gelişkin uygar toplum olmanın ölçütü olarak ele alınır. 

       Çağdaş uygarlık diye adlandırdığımız günümüz medeniyetinin temeli olarak gösterilen antik 

Yunan Medeniyeti’nde eğitim alanında bu anlayışla temel 4 eğitim alanı ve ders vardı. Aklın 

yüceltilmesi için Matematik, zihnin işlerlik kazanması için Mantık, Felsefe, bedenin yüceltilmesi için 

Spor ve duygunun yüceltilmesi için Müzik dersi ve eğitimi. 

       Gelişkin batı toplumları, sanatı bu anlayışla yaşamın merkezine koymuşlardır. Bu toplumlarda 

devlet, yurttaşına nasıl iş-ekmek vermeyi görev biliyorsa, ona sanat sunmayı ve bunun için gerekli 

ortamı hazırlamayı da önemli bir görev olarak üstlenir. Cumhuriyetin kuruluşunda da kültür/sanat; 

üstün bir öngörüyle bu anlayışla devletin kuruluşunda yapı taşı olarak yer aldı. Şimdi bu alanı 

kurutuyoruz. 

       Sanat; zenginleştirici, geliştirici ve ilerletici bu işleviyle ve yarattığı toplumla, gelişmişliğin, 

çağdaşlığın ölçütüdür. Konservatuvarı, operası, balesi, tiyatrosu, orkestrası bulunmayan ülkelerde, 

gelişmiş, çağdaş toplum da oluşmuyor. Bu ülkelerde çoğulcu toplum da, parlamento da yoktur. 

Yaşadığımız coğrafya; bunun çarpıcı acı örnekleriyle gözler önündedir. 

        Cumhuriyetin kazandırdığı bu sanat varlığıyla, tarih sahnesinde uygar Dünyanın bir parçası 

olarak yer alan Türkiye, sorunlar yaşayan İslam Dünyasında sanatı kurumsallaştıran tek ülkedir. Hazin 

olan, bizi bu coğrafyada farklı kılan ve çağdaş dünya ile bütünleştiren sanat varlığımız, toplumun her 

kesimine yansıtılacak şekilde yaygınlaştırılması gerekirken, cumhuriyetin kuruluşundan 90 yıl sonra, 

2013’ ün Türkiye’sinde, 8, 10 kentimizle sınırlı, yetersiz bu sanat varlığımızı da yok edecek 

çalışmaların yapılabiliyor olabilmesidir. 

        Görünen odur ki Cumhuriyeti yıkmak için, onun üzerinde yükseldiği kültür ve sanatı yok etmek 

gerekiyor. Bugün yapılmak istenen de budur. Ancak çağdaş ve evrensel ilkelerle kurulan cumhuriyeti 

yıkmak, uygarlık ırmağını tersine akıtmaya çalışmak gibidir. Unutulmasın! Uygarlık; ona kayıtsız 

kalanları yakar, yok eder. Örneklerini ise yaşadığımız İslam coğrafyasında her gün görüyoruz. Çıkartın 

tiyatroyu, orkestrayı, opera ve baleyi Türkiye’den. İran’dan, Irak’tan, Suriye’den, Arabistan’dan 

farkımız kalmaz.  

Ankara 25 Kasım 2013 


