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1. Giriş
Dönüşüm, olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum 
alma, inkılâp, transformasyon gibi anlamlara gelmektedir. Geçmiş-
ten bugüne evrende her şey bir değişim ve dönüşüm süreci içinde 
yer alır. Değişimde varlığın belirleyici kimliği tamamen yok olmaz-
ken, dönüşümde varlık yeni biçimi ile eski halini inkâr eder. 

Kültürel değerler de yaşayan varlıklar olarak zaman içinde değişim 
ve dönüşüme uğrar ya da yok olur gider. Her toplum için geçerli olan 
bu kavramlar, ilkellikten uygarlığa uzanan yolda doğal yaşantının bir 
sonucu olabileceği gibi, gelişme önünde engel teşkil eden, ettiğine 
inanılan şeylere yönetsel iradeler tarafından müdahale edilmesiyle 
de olabilir. Değişim her zaman yaşanabilir, sosyolojik yansımaları 
dönüşüm kadar sonuçlar taşımayabilir.

Türk Tarihinde uzak- yakın ülke kültürleriyle etkileşimleri, bu et-
kileşimlere bağlı olan ve olmayan değişimleri bir yana bırakacak 
olursak, iki önemli kültürel dönüşümden söz edebiliriz. Birincisi, 
Türklerin İslamiyet’i tanıması ve kabul etmesi ile inanç sistemindeki 
dönüşümdür. İslamiyet’in kendine özgü varlık değerlendirmesi, yal-
nızca bireyin inanç ve ruh dünyasını değil, yaşam felsefesini, toplum-
sal davranış biçimlerini etkileyen ve dönüştüren bir etki yapmıştır.

İkinci kültürel dönüşüm Batı Dünyasının bilim, teknoloji ve sanayisi-
nin cazibesi ile aşağı yukarı 300 yıl önce başlamıştır. Daha önceleri 
kendisi de kültürel değişimin kaynağı olan Osmanlı, geri kalmışlığı 
önlemek adına Batıyı örnek almıştır. İlerleme ve kalkınma kaygıları 
ile başlayan bu örnek alış günümüzde de devam etmektedir. Yeni 
durumlara uyum sağlayabilmek için değişim, bazı durumlarda da 
dönüşüm kaçınılmazdır. En önemli sorun geleneksele bağlı olanla-
rın gösterdiği toplumsal dirençtir. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet 
sonrası dönemlerde yönetim ve küçük bir kesim değişim ve dönü-
şümün yanında yer alırken, küçümsenemeyecek bir toplumsal karşı 

duruştan söz edilebilir.
Yukarıda sözü edilen ikinci kültür dönüşüm sürecinde sanat alanın-
da yapılanları Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi olarak iki 
dönemde birkaç örnekle somutlaştırmak mümkündür.

2. Cumhuriyet Öncesi
Batılılaşma kavramı ile açıklanmaya çalışılan hareket 2. Mahmut 
zamanında sanat alanında ilk örneklerini vermeye başladı. Sultan 
Vahdettin’e kadar devam eden Mızıka-ı Humayun’un başına Avus-
turya – Macaristan İmparatorluk Sarayından Guisappe Donizetti 
orkestra şefi olarak getirildi. Bu müzik heyeti Batı’nın çok sesli mü-
ziğinin kurumsallaştığının göstergesiydi. Ayrıca, Devlet Konserva-
tuvarına kaynak olacak Darü’l Elnan ilk resmi müzik okulu olarak 
açıldı.

1827 yılında Alman Schulz Doğu Anadolu’da ilk Arkeolojik kazıları 
yaptı. 1845 yılında Abdülmecid döneminde yine Batı etkisi ile mü-
zecilik çalışmaları başlatıldı. 1869 yılında ilk müze müdürü olarak 
İngiliz E. Goold, ikinci müze müdürü olarak 1872 yılında Alman A. 
Dethier görevlendirildi. 

1835 yılında Avrupa’ya öğrenciler gönderilmeye başlandı. Cumhuri-
yet döneminde de devam eden bu uygulama sonucunda Geleneksel 
Sanatların yerini Batı orjinli sanatlar aldı.

1877 yılında kuruluşu Fransızlara verilen, bürokratik nedenlerle açı-
lışı gerçekleşmeyen Sanayi-i Nefise, 1882 yılında tamamen Fransız 
sistemine göre Osman Hamdi tarafından kuruldu.

Bu okul plastik sanatlar eğitiminde dönüşümün ilk kurumsal örne-
ği olarak tarihe geçti. Steegman ve Lewis’in ifade ettikleri gibi, bu 
okulun Türk Kültürüne, geleneksel sanat anlatımlarına kapatılma-
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sı, Türk Sanatına ait örneklerin Sanat Tarihi dersi kapsamında dahi 
programlarda yer almayışı okulun Paris Ekolünün bir yansıması ola-
rak değerlendirilmesine neden oldu.

1896 yılında Fransız Lumiere kardeşlerin gönderdiği kamera ile 
İstanbul’da film çekimleri yapıldı. Ancak Padişah gösterime izin ver-
medi. 1911 yılında Makanis kardeşlerin V. Mehmet Reşad’ın Selanik 
ve Manastır ziyareti çekimleri günümüze kadar ulaştı. 1915 yılında 
ise Enver Paşa, ‘Merkez Ordu Sinema Dairesini’ kurdurarak devletin 
sinemaya sahiplenmesini sağladı.

3. Cumhuriyet Dönemi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takip eden yıllarda yapılan kül-
türel dönüşümler, Osmanlı döneminde yapılanların bir devamı ol-
manın ötesinde daha radikal oldu. Yönetim biçiminin demokrasiye 
açılan Cumhuriyet olması, gereken dönüşümlerin habercisi gibiydi. 
Bir bakıma yeni siyasi irade, toplumun gelişmesinde kültürel dönü-
şüme daha fazla anlam ve görev yüklemek istedi.

1922 yılında TBMM’de sinema dairesi oluşturuldu. Daha sonra Cum-
huriyet döneminin en ilgi gören sanat dallarında birisi oldu. Mızıka-ı 
Humayun 1924 yılında Musiki Muallim Mektebine ve daha sonraları 
kurulacak olan orkestralara kaynak teşkil etti. Sanayi-i Nefise’nin 
adı 1928 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olarak değiştiril-
di. Bu okul 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesine dönüştürüldü. 
1932 yılında açılan Gazi Orta Muallim Mektebi Resim ve İş Bölüm-
lerinin programlarında, Avrupa’da o dönem geçerli olan Resim ve İş 
eğitimleri örnek alındı.1924 yılında Topkapı Sarayı’nın müze olarak 
açılmasına karar verildi. 1925 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü kuruldu. Daha sonraki yıllarda Batı standartlarında arke-
olojik kazılar ve müzeler çoğaldı.  

1933 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Devlet Tiyat-
roları, Devlet Opera ve Balesi, Sinema Dairesi, Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden ayrılarak kendi yöne-
timlerine kavuştular. Resim Heykel Müzeleri, Devlet Güzel Sanat Gale-
rileri, Orkestralar, Türk Halk Müziği Koroları, Türk Sanat Müziği Korola-
rı, Topluluklar, Yöresel Müzik ve Oyun Toplulukları Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermeye devam etti. 

Devlet Konservatuvar’ında 1936–1947 yılları arasında tiyatro bölü-
münü Alman Carl Ebert yönetti. 1966 yılında Devlet Opera ve Balesi 
Tiyatro’dan ayrıldı. Bugünlerde Bale bölümü de ayrı bir müdürlük is-
teğini dillendirmektedir.

4. Değerlendirme
1- Gerek Cumhuriyet öncesi, gerekse Cumhuriyet döneminde kültür 
dönüşümünde öncü yönetim ve aydınlar oldu. Geniş halk kitleleri bu 

dönüşüme sosyolojik, felsefi, psikolojik anlamda hazır olmadığın-
dan içselleştirmeleri bazı durumlarda zor, bazı durumlarda müm-
kün olmadı. Bu nedenle, örneğin Devlet Opera gösterilerinde hala 
genellikle yabancı eserlerin yer alması ve bu gösterilere toplumun 
kayıtsız kalması yadırganmamalıdır.                                                                  
2- Batıya endeksli kültürel dönüşüm, her iki dönemi kapsayan bir 
süreci içerir. Yukarıdaki veriler bu sürecin devamlılığını belirleyen so-
mut birkaç örnektir.

3- Plastik Sanatlar, Fonetik Sanatlar, Tiyatro, Opera, Bale, Konseva-
tuvar, Sinema, Arkeoloji, Müzecilik ve Edebiyatta görülen dönüştür-
me çabaları, Geleneksel Türk Sanatları olarak tanımlanan yerel ve 
ulusal kültürel değerlerinin dışlanmasına neden oldu. Yüzyıllar boyu 
birikimleri sunan yöresel ve ulusal değerlerin evrensele ışık tutaca-
ğı görülemedi. Kültür Bakanlığı yapılanmasına bakıldığında yöresel, 
ulusal ve evrensel ölçülerdeki sanata sahip çıkıldığı görülmekle bir-
likte, bütçe azlığı ve Güzel Sanatlar yönetimindeki yetersizlik, nitelikli 
sanatın toplumla buluşmasına, sanatın gerekliliği ve öneminin doğ-
ru biçimde algılanmasına olanak vermedi.

4- Kültürel dönüşüm kavramının bilincine varılmadan, yeni kültürel 
aşamalarının gerçekleşme şansı olamaz. Eskinin ve şimdikinin ne 
olduğunu bilmenin yanında, yeni kültür aşamalarını yaratacak şart-
ların farkında olmak gerekir.

5- Sürekli üreten, ürettiği her şeyle diğer toplumları kendine bağım-
lı hale getiren gelişmiş ülkelere karşı daha duyarlı davranılmalıdır. 
Çağa ayak uydurma isteği, çoğu zaman ülkeleri taklit eden ve kendi 
benliğini inkar eden bir sonucu doğurabilir. Ülkemiz böyle bir tehlike 
ile karşı karşıyadır. 

6- Kültür dönüştürme çabamız, benimsenen güncel duyuş ve dü-
şünce sistemlerine yaslanmakla birlikte, tarihsel sentezci bir yak-
laşımdan uzak kaldı. Bu sentezci yaklaşım yerine, şematik tarihsel 
kronolojik tasnifleme geçerli oldu.  

7- Yukarıda sözü edilen nedenler, özgün olarak değerlendirilen sa-
natçıların dahi Türk Sanatı’nı evrensel ölçülere taşımasının önünde 
engeller oluşturdu. Her şeyden önce bir dönem, bireysel iç dünyanın 
sanata aktarımında gereken duyarlık atmosferine sahip olunamadı.

8- Kültürlerin etkileme gücü, diğer kültürlere karşı baskın olma eği-
limi, kültürü üreten toplumun ekonomik gücü ile orantılıdır. 

Süreç devam ediyor ve edecektir. Yaratıcı yetenekleri her alanda ge-
liştirecek eğitsel ve toplumsal bilinç en uygun dönüşümü kendi iç 
dinamiklerimizle sağlayacaktır. En doğrusu budur.
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