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Genel bakış: 
Günümüzde, ister müzik,  ister  sinema, fotoğraf,  plastik  sanatlar v.b. olsun; çağdaş sanat  

toplumsal yaşamın  tüm yönlerinin ve durumlarının içinden  kendisi  için gerekli olanı çekip 

çıkaran, kendine  özgü  anlatım  çerçevesinde onlara  yeni boyutlar  ve anlamlar kazandırarak 

izleyiciye sunan  bir olgudur. Özellikle insan yaşamına ait ya da insan yaşamını yakından  

etkileyen politik, ekonomik, teknik  ve kültürel durumları  yoğun,  kapsamlı ve ironik bir 

biçimde  de ayrıca yansıtmaktadır. Sosyolojik anlamda deneyimler  göstermiştir ki,  toplum ve 

birey ölçeğinde yaşanan  belli güç ilişkileri, uygarlık, ilerleme, modernleşme, evrensel 

boyuttaki sıkıntıları yaratmakta ve bu sonuç  nihayetinde  sanat eserlerinde biçimlenmektedir. 

Düşünsel boyutta ise, her hangi bir sorunun ya da durumun  araştırılmasında sanat ve yaşam 

ayrımının yapılmaması gerektiği sanat  ve estetik  düşünürleri  tarafından  ifade edilmektedir.  

Çünkü  sanat yaşam üslubunun güçlü bir  betimidir. 

Hiç kuşkusuz ki, sanatçı da diğer bireyler gibi, içinde yaşadığı toplumdan, evrensel olarak da 

global değişimlerden  etkilenmektedir. Antik Yunan kültüründe sanatçı insana yönelik iyiyi, 

doğruyu temsil eden eserler üretirken, Ortaçağ’da dinsel ideoloji Avrupalı sanatçıyı esareti 

altına almıştır. Karanlık  çağla yüzleşen Rönesans ise, dünyayı  haz vererek öğretme işlevini 

üstlenmiştir. Sanayi devrimi ve Avrupa aydınlanması,  17.Yüzyıldan 19.Yüzyılın sonlarına 

doğru sanat kavramına yeni ve özgürlükçü tanımlar getirmiştir.Schiller, Hegel, E.Kant, 

S.Freud ve Croce gibi kuramları dünyaca kabul görmüş ünlü düşünürler, sanatı insan 

kişiliğinin sezgisel bir ifadesi biçiminde algılamışlar, insan doğasının ve toplumun insan 

üzerindeki baskılarından kurtulmak için sanatçının duygusal bir başkaldırı yolu olarak  

tanımlamışlardır. Phlehanov, W.Benjamin, Adorno, Luckas, K.Marks gibi yine kuramları 

dünyaca onaylanmış düşünürler de sanatın insanı ve toplumu yönlendirici ve eleştirel bir dil 

olması gerektiğini savunmuşlardır. 

Ancak hangi kültür ve hangi çağda olursa olsun gerçek anlamda sanatın öznesi durumundaki 

sanatçılar gerek kendilerine gerekse ekonomik, sosyal ya da politik koşullar ortasındaki 

tepkilerine ve davranışlarına dair içten itiraflarını evrensel dilin ölçütleriyle sanat eserleri 

aracılığı ile cesurca etmişlerdir ve ya da edebilmelidirler. 

 

Sanatçı ve evrensel dil: 
Sanatçı için evrensel düşünce nedir? Ya da sanatçı evrensel düşünceyi ifade edecek dili nasıl 

kazanır?  Düşünürlerin bir  bölümü, evrensel düşünceyi (bireyin) sanatçının kendi ön 

görüsünü içine alan görüş uzaklığını, yine kendinden yola çıkarak  (şimdilik!) dünyaya ve 

(daha sonra!) evrene ulaştırma çabası olarak açıklamaktadır. Öncelikle insan olarak var 

oluşunun doğal, sosyal, psikolojik, kültürel etkilerinden kaynaklı, kendisini  ve toplumsal 

gelişmeleri kapsayan,  geçmişteki ve gelecekteki rolüne dair sorumluluk bilinci üstlenmesi,  

içselleştirmesi bir sanatçının evrensel düşünmesi, bu bilinçle eser üretmesi de evrensel dili 

kullanması demektir. Burada sanatçı kimlik, sanata öncülük eden toplumsal ve tarihsel 

sürekliliğin, dünyada barışın egemen olması yolunda ürettiği  insanca sürdürülebilir bir yaşam 

için hemen hemen aynı  değerlere sahip evrensel bir temelde anlamını bulmalıdır ve 

bulmaktadır. 

 

Evrensel niteliğiyle insan, sanatçı olarak toplumsal süreçlerde  nasıl bir yer ve kimlik 

oluşturur?  
Sanatçı ve sanat eseri burada  uygarlığı yaratan dinamiklerin  evrensel iki önemli unsurudur. 



Toplumsal alt ve üst  sistemlerde kültür alanını kapsayan ve her zaman dirençli olan gelenek  

ve görenekler, inançlar  ve  ideolojiler, iktidarın  eğilimleri, gelişimin, değişimin ve 

dönüşümün kaçınılmaz sonucu gelişen olay ve olgular, bütünüyle görünümlere dayanan ve 

birbirinden ayırt edilemeyen  gerçeklikten ve anlamını yitirmiş günlük yaşamdan yansıyanlar,  

sanatçının bilinçli niyeti ve sağlam toplumsal amacı doğrultusunda sanat eserinde yeniden  

tanımlanırlar. Kimlik kazanımı çabası aynı zamanda  sanatçının da gerek bireysel  gerekse 

 toplumsal olarak kendini yaratması üzerine sürekli tekrarlanan bir denemedir. Ancak çağlar 

boyu süregelen sancılı ve bedeli ağır  bir denemedir. 

 

Türkiye’de   sanat eleştiri işlevinden  neden muaf  olma eğilimindedir? 
Yukarıdaki  başlıklara bağlı olarak, “düşündürmek ve bilinçlendirmek sanatın  en önemli 

işlevidir”  ifadesi  ülkemizde özellikle Anadolu’nun  çağdaş  sanatçılarının bir çoğunu 

kapsıyor mu? Yine özellikle Anadolu’da ; mevcut sanat eğitimi  sistemleri 

çağdaş  toplumu içeren yaratıcı ve üretken aklın zenginleşmesini sağlayabiliyor mu? Ya da 

akıl tutulmasını engelleyen anti-sav konumu ile  eleştirel bakış açısı üretebilecek sanatçı 

 nosyonunu  kazandırabiliyor mu?  Anadolu’da sanat olgusunun yapıcı  ögesi olan sanatçının  

sorguladığı  meseleler nelerdir? Bu meselelerin içinde atak ve uyanık sanatçı bilinci “Dünya  

nereye gidiyor?”u ve “ben nerede duruyorum”u sorguluyor mu? Anadolu sanatçısının  

referansları çoğunlukla  Anadolu faunasına ve florasına ait daha önce ustalarınca stilize 

edilerek yapılmış olağan üstü zengin ve eşsiz örnekler  değil mi? Saksıda çiçekler, güller,  

dikenler, papatyalar,  tarlada otlar, tahıllar, dağlar, ormanlar, kediler, atlar, eşekler, kuşlar, 

böcekler…Salt bu gibi  bir biçime  sahip olan  sanatın bir  anlamı  olabilir mi? Geri  kalmış  

ve gölgesinden korkar olmuş erk için desteklenen  bu  yüzeysel sanat  Anadolu  kültürü için  

hiç  bir şey  anlatmayan moda  göstergelere  benzemektedir. Yine  egemen  güçlerin 

 uygulamaları sayesinde, anlam ve gerçekliğini yitirmiş bir  kapitalistleştirilmiş Türkiye 

 evreninde, boşluk ve yokluktan  oluşan ve hatta  bu boşluğu  istismara  varacak  biçimde 

insanların kutsal  alanlarına  ait amaçsız  imgelerle dolduran bir sanatçı perspektifi ne  ifade 

edebilir ki?  Formlardaki istem dışı deformasyonu sözde soyutlama eyleminin arkasına 

saklanmış bu üretilenlerde “malzemeyle  oynamasının” ötesinde, sanatçının sanat adına  

estetik duyarlılığı ve evrensel düşünsel derinliği  hissedilebiliyor mu? Şimdilerde çok popüler 

olduğundan ve salt piyasada müşteri bulduğundan dinsel motiflerin ve konuların da referans 

olarak sanatçının dağarcığına girdiği gözlemlenmektedir. Böylece sanatın dünya üzerinde 

üretildiği topluma  ve ortama  değer de katan tüm olumlu nitelikleri, sırtı  sıvazlandığı için  

kendisini  büyük  sanatçı  olarak  tasvir edenlerin  yarattığı olumsuz  nitelikler yararına 

kurban  edilmektedir. Yararsız  bir  amaçsızlık değer  kazanırken, gerçekten  üstelik de  

Türkiye’nin  neden  dünya sanatlarına  yön  verebilecek  ünlü  sanatçıları  sıklıkla 

yetiştiremediği anlaşılmaktadır. Yetişeni de  dışlayan, yok  sayan,  sansürleyen bir  ahlaki  

çöküş  kapasitesi  bu toplumun sanat yaşamını daha  nereye  kadar  vardıracak? Öyle bir  

çöküş kapasitesi ki  yaşananlar,  sanatçıyı  sanatın  özündeki  yaratıcı  başkaldırıdan 

uzaklaştırarak toplumsal  sorumluluğunu, sanki  hakkı  varmış gibi  elinden  alıp   “Benden  

değilsen yoksun!”  yaklaşımı ile sanatı salt  kendisi için  üretilen bir  propaganda aracı,  

sanatçıyı da bu propagandanın  üreticisi yapmak istemektedir. 

 

Sonuç  olarak: 
Aslında Ortadoğu’da kuvvetli rüzgarların estiği doğrultuda eğilen ve eğilmesi istenen 

toplumlarda sanatın toplumsal işlevi daha da önem kazanmaktadır. Çünkü sanat bir var oluş 

meselesidir ve aydınlatmaya, bilinçlendirmeye yönelik  etkili bir eğitim aracıdır. Tarihsel 

süreçte bu işlevi işler kılan  misyonerliğin doğal olarak sanatçı tarafından üstlenilmesi, ona  

her zaman ağır bedel ödetmiştir. Sanat doğası gereği  aykırı  ve karşıt düşüncelerin içinden 

doğar. Değişime yatkındır ve onu ister. Bu nedenle insanların  yaşama biçimlerini, dünya 



görüşlerini ve ideolojik yaklaşımlarını irdeler, sorgular. Kısacası toplumlara gelişmeye giden 

yolları açar. 

Sanat eleştirel yaklaşımından ötürü totaliter, otoriter rejimIerde yöneticilere sevimsiz gelir. 

Halkın bilinçlenmesinden, uyanmasından rahatsız olan egemen güçler, karanlık güçler sanatı 

aşağılamaya, uğraşanları da bezdirmeye çalışırlar. Çünkü kitleleri düşündüren uyandıran 

eleştirel bakışlı zengin perspektifler kazandıran sanat, baskıcı egemen güçlerin en korkulu 

 rüyasıdır. Bu yüzden dünyanın her yerinde ve her zaman yönetimi ele geçirmek isteyen 

egemen kişi ve zümrelerin ilk girişimi, kendinden saymadığı entelektüel insanları ve sanat 

adamlarını devre dışı bırakmaktır. 

Böylece bu egemen güçler toplumları sömürmek, onları denetim altında tutmak için kitlelerin 

uyanmalarını, aydınlanmalarını engelleyerek kendi yönetimlerine karşı olarak düşündükleri 

her türlü gelişmenin önünü kesmeye çalışmışlardır. 

Oysa, sanat  etkin  bir  eleştiri  aracı olmazsa aydınlanma ve demokrasi kültürünün 

yerleşmesine, bu  değerlerin  toplumla  uyumlu hale gelmesine  nasıl  katkıda  bulunabilir? 

Toplum  nasıl sağlıklı ve güçlü kılınabilir? 

 

 

  
 


