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Merhaba,
Sosyal Bilimler e-dergisi SAV KATKI’nın Sanat sayı-
sıyla karşınızdayız. 

En son görüştüğümüzden beri hayatlarımız, iliş-
kilerimiz, işlerimizi yapma biçimlerimiz, planlarımız, 
dünyayı algılayış şeklimiz oldukça -ve hatta bazı açı-
lardan geri dönülemez biçimde- değişti. Henüz bu 
yılın başında, coğrafyada kullandığımız adıyla Uzak 
Doğu’nun bir salgını sandığımız Covid-19 salgını kısa 
bir süre içinde bütün dünyayı etkisi altına aldı ve biz 
neyin uzak, neyin yakın olduğunu tekrar düşünmek 
durumunda kaldık. Kuşkusuz, neoliberalizmi ve kü-
reselleşmeyi canları pahasına savunanlar, gün gelince 
virüslerin de küreselleşebileceğini düşünmemiş ol-
malılar ki, tüm neoliberal devletler bu duruma hazır-
lıksız yakalandılar ve birkaç istisna dışında neredeyse 
hiçbiri bu krizi iyi “yönetemedi”. Bu sayının çıktığı 
günlerde, pandemi hâlâ etkisini sürdürüyor, sanki ilk 
dalga bitmiş gibi çok yakında gelmesi beklenen ikinci 
dalga konuşuluyor; devletler ise bocalamaya devam 
ediyor. Pandemi şunu gözler önüne serdi ki, bu bir 
sağlık krizi değil, bu neoliberalizmin krizidir.

Bu konuda söylenecek, yazılacak, tartışılacak çok 
şey var. Ama bunun için tozun, pasın, dumanın biraz 
kalkması gerekiyor, zira hepimiz altüst olmuş yaşam-
larımızla, bu yüzyılda görülmemiş bir kaos ortamının 
üstümüze bıraktığı dev bir belirsizlik sisinin ortasında 
el yordamıyla yönümüzü bulmaya çabalıyoruz. Ne gö-
rüş mesafemizi artıran, ne de yolumuzu açan bir araç 
yok elimizde. Çünkü şunu anladık ki, bütün “bildik” 
araçlar Covid-19 öncesine dair. Dolayısıyla “yeni bir 

şeyler söylemek lazım”. Söylenecek de... Ama şimdi bir 
belirsizlik sisinin ortasında olduğumuzu kabul edelim 
ve elimizdekilere, yani görebildiklerimize bakalım.

Bu sayının teması sanat olduğuna göre, şimdilik 
tartışmamızı sanatla bağlantılı tutmalı, ancak yukar-
da ifade ettiğim gibi neoliberalizmin tarihin en “bilin-
medik” krizinin içinde olduğumuzu da unutmamalı-
yız. Çünkü bazılarının şimdilik “yeni normal” diye 
tanımladıkları süreç sanatı, sanat üretimini, sanat ve 
kültür alanının tüm aktörlerini ve biz bu alanın tü-
keticilerini de çok yakından ilgilendiriyor. Bu “yeni 
normal” terimine katılmadığımı belirtmeliyim. Nor-
mal olan, neoliberal politikalarla günden güne güven-
cesizleştirilip, devletin üzerimizdeki baskısını giderek 
artırıp yoğunlaştırmasıysa, “yeni normal” de devletin 
-bu bocalama döneminin ardından- daha sıkı ve daha 
acımasız politikalarla hayatlarımızı yeniden ve yeni 
müdahale araçlarıyla dönüştürmesi olacaktır. Bunun 
hiçbir anlamda -eski ya da yeni- “normal” karşılan-
maması gerektiğine inanıyor ve buna şimdiden; daha 
doğrusu yeniden karşı çıkıyorum.

İşte bu noktadan sanata giriş yapabiliriz. Çünkü 
-evet, sonda söyleyeceğimi baştan söylemeliyim: sa-
nat bir karşı çıkıştır. Olana, normal karşılanana, alı-
şılagelene, yapılagelene, değişmez sanılana bir karşı 
çıkıştır. Her ne kadar 1980’lerden beri neoliberal po-
litikaları meşrulaştıran, itibarlı bir pazarlama aracına 
dönüşmüş ve kapitalizmle güle oynaya büyümüş, şöh-
ret kazanmış ve “değer”lenmiş olsa da...

1980’lerden itibaren sermaye, neoliberal eko-
nomi politikaları çerçevesinde uluslararasılaşmanın 
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önündeki tüm engelleri de yutarak, her alanı kendisi 
için artı-değer yaratıcı bir hale büründürmüştür. Ar-
tık söz ettiğimiz küresel bir kapitalizmdir. Küresel ka-
pitalizmin çağdaş kültür söylemi oluşturma ayağı ise 
sanatı bir pazarlama aracılığıyla kullanmaya başlayan 
şirketler yoluyla oluşmaya başlamıştır. 1980’lerin baş-
larında Amerika ve İngiltere’de iktidara gelen Reagan 
ve Thatcher yönetimlerinin başını çektikleri özelleş-
tirme politikalarının kültür ve sanat alanına da bu za-
manda yansıması tabii ki tesadüf değildir. 80’lerden 
itibaren şirketler sanat koleksiyonculuğu etkinlikleri-
ni yoğunlaştırdığı gibi, sanat müzeleri ve galerilerini 
birer tanıtım aracına dönüştürmeye başlamışlardır.1 
Bu anlamda şirketler için sanat sponsorluğunun ya-
sal temelleri atılmış, bunun 70’lerde zedelenen kurum 
imajının onarımı için “aydın, ilerici, çağdaş” bir şirket 
kimliği yaratmadaki önemi kavranmıştır. Bir başka 
ivme de 90’lara girerken kazanılmıştır. Soğuk Savaş’ın 
bitmesi sanat dünyası için yeni bir değişime neden ol-
muştur.2 Artık söz konusu olan küresel kapitalizmle 
kol kola küreselleşen sanattır ve tabii ki bu beraberin-
de küresel sanatın kurumlaşması olgusunu da hazırla-
mıştır.3 Uluslararası sanat bienalleri, sanat fuarları bu 
olgunun en canlı örnekleridir.

Kapitalistler, üretim alanından yaratılan serma-
yelerin aşırı birikimi ve değersizleşme tehdidine karşı 
oldukça farklı alanlarda yatırıma yönelmektedirler. 
Çünkü sermaye düzeni sadece üretim, bölüşüm ve 
tüketim dolayında yani maddi yeniden üretim üze-
rinden tanımlanamaz, aynı zamanda sembolik, kültü-
rel düzeneklerin de maddi yeniden üretim süreciyle 
bağlanması gerekir.4 Bu anlamda sanat alanına yatı-
rım yaparak, bir nevi kültür üreticisi konuma erişmek 
maddi yeniden üretimin en meşru yollarından biri 
olacaktır. Çünkü bu alanın parlaklığı, özgeci tavırların 
gizlice ödüllendirilmesine de yarar. 

Bu husus, Bourdieu’nün “çıkar gütmez çıkarcılık” 
meselesidir. Özellikle sanatsal, bilimsel vb. alanlar gibi 
evrenlerde, çıkarcı görünmek yerine çıkar gütmez gö-
rünmenin, bencil görünmek yerine cömert, özgeci gö-
rünmenin evrensel olarak daha işe yarar olmasından 
kaynaklanır.5 Dolayısıyla dar anlamda sanat alanında, 
daha genişletirsek tüm kültür üretiminde sermayenin 
gerek yatırımcı, gerek hami olarak varlık göstermesi 
sistemin yapısal işleyişini gizlemenin ve ortadaki kâr 
beklentisini yok saymanın en meşru yolu sayılmalı-
dır. Çıkar gütmeme altındaki incelikli, gizli çıkarlar; 
şöhret, isim, marka, unvan, saygınlık, itibar vb. yani 
tanınmış olmanın sermayesi olan sembolik sermaye-
ye dönüştükçe, hem ekonomik artı-değeri yani maddi 
yeniden üretimini sağlamayı hem de bu yolla alanda 
tahakkümü kurmayı becerebilmektedir. Dolayısıyla, 
kendini meşrulaştırdıkça kurduğu tahakkümü yerleş-
tiren kapitalistlerce yönlendirilen bir kültür ve sanat 
piyasasına tabi bırakıldığımız çok açık. 

KATKI’nın bu sayısında okuyacağınız yazılar, 
çoğunlukla Korona günlerinden önce kaleme alındı. 
Sizlerin de fark edeceği gibi, yazarlar neoliberalizmin 
dönüştürdüğü sanata odaklandı. Sayıdaki makaleler, 
gerek bir sokak sanatçısının hayatını, gerek bir yö-
netmenin işini ele alsın, gerekse bir akademisyenin 
elinden çıkmış olsun,  ortak mesele şu: Her birimizin 
üretme biçimi neoliberal politikalarla giderek daha 
da esnekleşmeye ve güvencesizleşmeye zorlanmak-
ta. Peki ya şimdi? Virüsün öldürücülüğü hafiflese de 
uzun süreceği aşikâr olan Post-Covid Sendromuyla sa-
nat alanının nasıl dönüşeceğini düşünüyoruz?

“Bundan sonra ne olacağı” bugünlerde herkesin 
sorduğu ama cevabının soruyu sormak kadar basit 
olmadığı bir soru. Bu, cevabı zor bir soru. Elimizde 
oldukça az veri var ve yukarda ifade ettiğim gibi orta-
lık toz duman. Bu nedenle bilinenlerden başlayabili-
riz. Örneğin -yeterince şanslıysak- evlere kapanıp iş, 
özel, sosyal hayatlarımızı evlerden yürütmek zorunda 
kaldığımızda şunu gördük ki, çoğumuzu rahatlatan 
şey sanat etkinlikleriydi: Bu dönemde pek çok kül-
tür kurumu arşivlerini dijital ortamda izleyiciye açtı, 
müzisyenler sosyal medya konserleri düzenledi, pek 
çok müzenin koridorlarında online olarak gezebildik, 

1  Chin-tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi-1980’ler Sonrasında 
Şirketlerin Sanata Müdahalesi, Çev: Esin Soğancılar, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2005, s. 16-17.

2  Julian Stallabrass, Sanat A.Ş.- Çağdaş Sanat ve Bienaller, Çev: 
Esin Soğancılar, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, s. 40.

3  İ. Begüm Kösemen, Geç Kapitalizmde Sanatın Özerkliği Ve 
Sanatçının İtaatsizliği Mümkün Mü? Sanat Nesnesi, Sanatçı Ve 
Sermaye İlişkisini Anlama Denemesi, Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 41, Sayı: 1, Haziran 2019, 
(199-222) s. 212.

4  Fuat Ercan, Sermayeyi Haritalandırmaya Yönelik Kavramsal 
Düzenekler, Praksis, Sayı: 19, s. 20.

5  Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, Çev: Hülya Uğur Tanrıöver, 
İstanbul: Hil Yayınları, 1995, s. 153.
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ücretsiz olarak film festivallerine katıldık, birçok ya-
zarla, düşünürle sosyal medyada sohbet ettik, sanatçı 
atölyelerine davet edildik... Korona’sız günlerimizde, 
bu etkinlikler için bulunduğumuz mekanı değiştiri-
yor, çok önceden organize oluyor, yer ayırtıyor, bilet 
ücreti ödüyorduk. Bu dönemde ise oturduğumuz yer-
den ve hiç para harcamadan bu deneyimlere katılma 
şansımız oldu. 

Halihazırda güvencesiz olan kültür emekçilerinin 
bu hatırı sayılır cömertliğinin, Korona’nın olağandışı 
etkilerini hafifletmeye yardımcı6 olduğu bir gerçek. 
Ancak şu da var ki, “normal” koşullarda bile en gü-
vencesiz sektörlerden biri olan kültür sektörü emek-
çilerinin birçoğu bu dönemde işsiz kaldı ya da işlerini 
koruyabilmek için düşük ücrete ya da aylar boyunca 
hiç ücret alamamaya katlanmak zorunda kaldılar. Bir-
çok sanat kurumu bu krizi atlatabilirlerse dahi, bun-
dan sonra nasıl ayakta kalabileceğini bilmiyor. Özel-
likle küçük ve orta büyüklükteki sanat kurumları için 
şartlar çok daha ağır. Küçük ve orta ölçekli kurumlar 
gibi, Amerika’da ortalama bir sanat organizasyonun 
rezervleri, kayıplarını telafi etmeye güçlükle yetiyor. 
SMU DataArts’ın 2018 Raporu’na göre Amerika’daki 
bir müze ya da performans sanatları organizasyonu-
nun ortalama olarak iki aydan azlık; bir orkestranınsa 
sadece on beş günlük döner sermayesi var.7 Bu da şu 
anlama geliyor ki nakit akışının bozulması daha çok 
en zengin kültür organizasyonlarının lehine büyüyor8 
ve büyümeye devam edecek.

Büyük sermayeli kültür kurumları dışında kalan 
kültür ve sanat kurumlarında (galeriler, bağımsız sa-
nat inisiyatifleri, sanatçı birlikleri vs.) çalışan sanatçı 
ve diğer emekçilerin bu krizden çok daha fazla et-
kilendiği açıktır. İngiltere’nin en ünlü çağdaş sanat 
müzesi Tate’in direktörü Maria Balshaw ve National 
Theatre direktörü Rufus Norris, Mayıs ayı sonunda 
verdikleri röportajda, pandemi öncesinde gelirlerinin 

neredeyse %70’ini seyirciden karşılarlarken mevcut 
durumda önlerini göremediklerini ifade etmişler, bu 
denli büyük kurumların dahi bocalarken, küçük işlet-
melerin destek olmadan hayatlarını sürdürmelerinin 
pek de mümkün olmadığını belirtmişlerdir.9 Dolayı-
sıyla bu durum, bir takım destek mekanizmalarını da 
gündeme taşıdı. Neoliberalizmin krizi dediğimiz bu 
kriz, neoliberal devletleri de özellikle iç ve dış turiz-
min kesilmesiyle çok daha fazla etkilenen yeme-içme, 
konaklama ve kültür ve sanat sektörlerine destek sağ-
lama konusunda harekete geçirdi. Tabii ki bu yardım 
paketlerini, yine aynı neoliberal sistem mantığı için-
de ele almak durumundayız. Bu yardımlardaki temel 
güdü, bu işletmelerin kapanması senaryosunun bile 
yöneticilerin uykularını kaçırmaya yettiği gerçeğin-
den ayrı görülmemelidir. Kapitalizmin bu son krizi 
neoliberal devletleri birden sosyal refah devletleri ha-
line getirmemiştir, sadece “bugün sana, yarın bana” 
mantığına göre tüketim harcamalarının durma nok-
tasına gelmesini engelleme çabasıdır.

Ancak yine de tüm bunların bilinciyle, kültür ve 
sanat alanındaki girişimcilere, sanatçılara, emekçilere 
yapılan bu desteklerden söz etmek gerek. Compendi-
um, Avrupa için tüm bu acil destek paketlerini ülke 
raporlarıyla ve karşılaştırmalarıyla birlikte görebilece-
ğimiz güncel veriler sunmakta.10 Bu destekler; karşılık-
sız hibelerden, kira indirimlerine, sübvansiyonlardan 
vergi ötelemelerine, teşviklerden istihdam yardımları-
na ve işsizlik ödeneklerine kadar çeşitlilik göstermek-
tedir. En büyük tutardaki destek, Almanya tarafından 
açıklanmıştır. Buna göre; kültürel, yaratıcı ve medya 
sektörlerinde yer alan küçük işletmelere ve serbest 
çalışanlara yönelik 50 milyar avroluk bir “ilk” paket 
devreye konmuş, devamının geleceğinin de sinyalleri 
verilmiştir. Almanya Başbakanı Merkel, “yüksek ço-
ğunluğu serbest çalışanlardan oluşan kültür sektörün-
dekilerin geçimlerini sağlamalarının güç olduğunun 
farkında olduklarını ve bu doğrultuda desteğin en kısa 
zamanda ve en az bürokrasiyle sağlanacağı” yönünde 

6  Culture Action Europe (CAE), “No Sustainability Without 
Culture and The Arts”, https://cultureactioneurope.org/news/
no-sustainability-without-culture-and-the-arts/ (Erişim 
tarihi: 04.08.2020).

7  SMU DataArts, Five Steps to Healthier Working Capital https://
dataarts.smu.edu/artsresearch2014/working-capital, (Erişim 
tarihi: 05.08.2020).

8  Devos Institute of Arts Management, Practical Steps In A 
Time Of Uncertainty, http://devosinstitute.net/, (Erişim tarihi: 
05.08.2020).

9  The Guardian, What next for the arts? Rufus Norris and Maria 
Balshaw swap notes, 
https://www.theguardian.com/culture/2020/may/23/what-
next-for-the-arts-rufus-norris-and-maria-balshaw-swap-
notes (Erişim tarihi: 06.08.2020).

10  The Compendium, Country Reports, 
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/, 
(Erişim tarihi: 06.08.2020).

SAV Katkı, 2020 (9): Çerçeve Sunuş



8

teminat vermiştir. Alman Hükümeti’nin kültür sektö-
rüne “krizleri aşmamıza yardımcı olan sektör” şeklinde 
bakması ve özellikle böyle bir kriz ortamında “sanat-
çıları sadece vazgeçilmez değil aynı zamanda hayati” 
olarak tanımlaması11 dikkat çekicidir. Almanya’nın en 
çarpıcı örnek olmasının yanı sıra, diğer ülkelerden de 
destek paketleri açıklanmıştır. Mesela ABD 307,5 mil-
yon, Avustralya 5 milyon, Hong Kong 7 milyon dolar-
lık, İngiltere ise 160 milyon sterlinlik acil destek pa-
ketini devreye koymuştur.12 Bu gibi devlet yardımları 
dışında, çeşitli birlik, dernek ve vakıflar alanı canlı tut-
mak, kültür-sanat profesyonellerine ve araştırmacılara 
odaklı fonlar oluşturmak amacıyla davetler yapmakta, 
araştırmalar gerçekleştirmektedirler.13

Türkiye’de de bu doğrultuda bir destek planı 
açıklanmıştır.14 18 Mart 2020 tarihli Ekonomik İstik-
rar Kalkanı Paketi kapsamında aşağıdaki tedbirlerden 
kültür ve sanat alanına dair olan maddeler şunlardır: 

- Sanatsal faaliyetler ve etkinlik-organizasyon 
faaliyetleri düzenleyen kurumlara ve vergi 
mükelleflerine yönelik kredi, anapara ve faiz 
ödemeleri asgari 3 ay süre ile ötelendi. 

- Sanatsal faaliyetler ve etkinlikler düzenleyen ku-
rumlara ve vergi mükelleflerine yönelik Nisan, 
Mayıs ve Haziran dönemlerinde verilmesi ge-
reken muhtasar, SGK prim hizmet ve KDV be-
yannamelerinin ödemeleri altışar ay ertelendi.

- A grubu seyahat acentalarının müze ücretle-
rine 16 Mart-15 Ekim 2020 tarihleri arasında 
%10’luk ek indirim sağlandı. 

Bu destekler, yeterli olmadığı gibi, uzun vadede 
sürüp sürmeyeceği de net değildir. Türkiye’de kültür 
ve sanat alanının ne gibi ihtiyaçları olduğu İKSV’nin 
raporunda ayrıntılı olarak tartışılmıştır.15 Ancak bu 

paketten anlaşılacağı gibi, ülkede sanat alanının “ha-
yati” olarak tanımlanmadığı ve bir öncelik olmadığı 
aşikârdır. 

Sonuç niyetine
Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alalı 
henüz altı ay oldu. Yani, virüsün etkilerine dair henüz 
bildiklerimiz, bilmediklerimizin çok üstünde. UNDP, 
geçtiğimiz Haziran ayında Covid 19’un yakın gelecek-
teki muhtemel sosyoekonomik etkilerini incelediği 
bir rapor yayımladı. Rapora göre,16  

- 40-60 milyon kişinin aşırı yoksulluğa itileceği,
- Zaten erkeklere göre 3 kat ücretsiz iş yapan 

kadınlar için virüsün hem bu payı hem de bu 
işleri sayıca artırması,

- Okulların kapanmasından dolayı 1,2 milyar 
öğrencinin bu durumdan etkilenmesi,

- Dünya nüfusunun %55’inin sosyal güvence-
den muaf olması,

- Gecekondu mahallelerinde yaşayanların ve 
mültecilerin virüsten daha çok etkileneceği,

- Enformel işlerde çalışan 1,6 milyar işçinin ge-
lirlerinin %60’ını kaybetmesi,

- Korunmasız hanehalklarına yapılan transferle-
rin %20 azalması,

- Bu yılın ilk çeyreğinde dünya ticaret haddinin 
%3 azalması,

- Gıda krizi yaşayan insanların 2 katına çıkması,
- Virüsün en sert etki yaptığı turizm sektöründe 

yaklaşık 1 milyar uluslararası turist kaybından 
dolayı yaklaşık 1 trilyon dolarlık gelir kaybı 
olması öngörülüyor. IMF ise içinde olduğu-
muz bu krizi Büyük Buhran’dan beri yaşanılan 
en büyük darboğaz olarak tanımlamakta ve 
dünya ekonomisinin 2020’de %3 küçüleceğini, 
pandemiden dolayı 2020-2021’deki yaşanacak 
kümülatif kaybın 9 trilyon dolar olacağını tah-
min etmekte.17 

Evet, küresel bir ekonomik depresyonun içinde-
yiz. Ve görünüyor ki, bu verileri önümüzdeki yıllarda 
sıkça tartışacağız. Bu öngörülen durumların birçoğu 

11  ArtNet,  Germany Has Rolled Out a Staggering €50 Billion 
Aid Package For Small Businesses That Boosts Artists and 
Galleries—and Puts Other Countries to Shame, https://news.
artnet.com/art-world/german-bailout-50-billion-1815396, 
(Erişim tarihi: 06.08.2020).

12  İKSV, Pandemi Sırasında Kültür - Sanatın Birleştirici Gücü 
ve Alanın İhtiyaçları, Nisan 2020, s.7, https://www.iksv.
org/i/assets//iksv/documents/Pandemi_Sirasinda_Kultur_
Sanatin_Birlestirici_Gucu_ve_Alanin_Ihtiyaclari.pdf, 
(Erişim tarihi: 06.08.2020).

13  İKSV, s. 13. 
14  Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, http://www.istanbul.gov.tr/

cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-istikrar-kalkani-tedbir-
paketini-acikladi, (Erişim tarihi: 06.08.2020).

15  İKSV, s. 17-19. 

16  UNDP, BRIEF No.2: Putting The Un Framework For Socio-
Economic Response To Covid-19 Into Action: Insights, June 
2020, s. 3-4.

17  IMF, The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since 
the Great Depression,  https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-
great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-
depression/, (Erişim tarihi: 07.08.20).
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makroekonomik ölçütlere de gönderme yaparak kri-
zin olası sosyoekonomik boyutunu gösterme çaba-
sında olsa da, krizin insani tablosu çok daha vahim 
olacaktır. 2020 yılı için yapılan simülasyonda görüldü 
ki, eğitim, sağlık ve yaşam standardı verileriyle oluş-
turulan insani gelişim endeksindeki değişim, kulla-
nılmaya başladığı 1990 yılından beri, yani otuz yıldır, 
ilk kez düşmekte.18 Bu öngörülen rakamlar ekonomik 
durumun vahametini ortaya koyan makroekonomik 
ölçütlerle ilgili ve bu ölçütlere kuşkusuz ihtiyacımız 
var. Ancak bu rakamlardan derginin temasına vurgu 
yaparak biraz uzaklaşmak istiyorum.

 Bildiğiniz gibi, neoliberal ekonomik sistemde, 
bir ekonominin ne kadar “büyük” olduğu her şeyden 
önemli kabul ediliyor ve büyüme rakamlarına bakıla-
rak anlaşılıyor. Diğer yandan sosyal, kültürel, hukuki 
alanlarda yaşanacak olan gelişmeler, diğer “yan” alan-
lar ya da ekonomik büyüklüğün tamamlayıcıları ola-
rak ikincil kalıyor. Dolayısıyla, ekonomik küçülmeden 
çokça bahsedilecek olsa da, ekonomik küçülmeden 
ötürü kültürel ve sanatsal açıdan ne kadar küçüleceği-
miz, bu alanın ne kadar dayanaksız kalacağı, yani kül-
türel olarak ne kadar gerileyeceğimiz pek konuşulma-
yacak. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde... 
Oysa istisnasız tüm ekonomilerin küçüldüğü bu kriz 
gösteriyor ki, ekonomik göstergeler kötüye giderken, 
ikincil görülen bu alanlarda gerçekleştirilen politikalar 
ekonomileri “geliştiriyor” ya da gelişme yönünde mo-
tive ediyor. Yazının başında da ifade ettiğim gibi, sanat 
alanının kriz zamanlarını aşmaya, bizi iyileştirmeye, 
bize umut vermeye yardımcı olduğu bir gerçek. Yani 
ikincil olmadığı gibi, oldukça hayati bir alan. 

Bu süreç içinde ortaya çıkan mevcut verilerden 
yola çıkarak sanat alanını bekleyen muhtemel sorun-
ları -hatta tehlikeleri- her biri ayrı ayrı bir yazı konusu 
olabilecek şu maddelerle belirleyebilirim:

•	 Pandemiyle	derinleşen	güvencesizlik
•	 İşsizliğin	artması	ve	esnekliğe	övgü
•	 Alandaki	cinsiyet	eşitsizliğinin	daha	da	bo-

zulması
•	 Yapılan	yardımların	mahiyeti
•	 (Ve	 dolayısıyla)	 sanat	 üretimindeki	 bağım-

sızlığın darbe alması
•	 	Böylelikle	 sansüre	 ya	da	 oto-sansüre	 eğili-

min artma ihtimali
•	 Devletlerin	 gelirlerinin	 azalmasıyla	 birlikte	

halihazırda görece olarak az olan kültür ve 
sanat bütçesinin daha da küçültülmesi

•	 Büyük	sermayeli	sanat	kurumları	ile	orta	ve	
küçük sermayeli sanat kurumlarının arasın-
daki eşitsizliğin büyük sermayeli kurumlar 
lehine daha da bozulması 

•	 Küçük	ve	orta	büyüklükteki	alternatif	sanat	
kurumlarının üretimlerinin azalması ve hat-
ta duracak noktaya gelmesi

•	 Alternatiflerin	azalmasıyla	birlikte	ana	akım	
ve popüler sanat anlayışının hâkimiyeti

•	 Kültür	ve	sanat	alanında	tekelcilik	eğiliminin	
daha da derinleşmesi

•	 Dolayısıyla	çeşitliliğini,	eleştirelliğini	ve	müca-
dele alanını kaybeden sanat ve kültür üretimi

Bu noktalar, neoliberal modelin hüküm sürdüğü 
kapitalist üretim mantığı içinde yeni meseleler değil. 
Ancak bu kadar güvencesiz ve örgütsüz emeğin ça-
lıştığı kültür ve sanat alanında, sonuçları daha derin 
ve kalıcı olacaktır. Covid-19, neoliberalizmin tarihte 
görülmemiş bir krizine sebep oldu. Daha doğrusu, 
neoliberalizmin artık sürdürülemez bir ekonomi mo-
deli olduğunu, daha önce hiçbir krizin yapamadığı bir 
şekilde gözler önüne serdi -ve serecek. Bu anlamda, 
pandeminin bu sistemi sürdürmemeye yönelik bir 
kolektif irade yaratabileceği yönünde iyimserliğimi 
korumak istiyorum. Yani, sanat alanına burada da ih-
tiyacımız var. Başta ifade ettiğim gibi, sanat bir karşı 
çıkıştır, olmalıdır. Ancak karşı çıkış, itaatle ya da ser-
mayenin ya da otoritenin güdümünde hareket etmekle 
olmamaktadır. Evet, bu bir risktir. Ancak kaybedecek 
bir şey de kalmamıştır, çünkü aksi halde -yukardaki 
tüm maddeler gerçekleşirse- ortaya çıkacak şeylerin 
sanat olacağını kim söyleyebilir? 1970’ler ama özellik-
le 1980’den beri süren itibar aracı olarak pazarlanma-
sı, sanatın kurumsallaşması, özelleştirilmesi tehdidine 
karşı, bu krizin yer aldığımız sistemi sorgulamak için 
son bir şans olduğunu düşünüyorum. Sanat alanında-
ki tüm emekçiler, önce örgütlenmeli, ardından sanat 
alanında kolektifler oluşturmanın, bir arada olmanın 
alternatif yollarını aramalı, sermaye ve merkezi oto-
riteyle araya mesafe koymalı, tüm diğer düşünsel ve 
kültürel alanlarla işbirliği içinde olmalıdırlar. 

Birlik olmak, sadece önemli değil, aynı zamanda 
hayatidir. 

SAV Katkı, 2020 (9): Çerçeve Sunuş

18  UNDP, s. 15-16. 



10

Politikanın kültürü

Aydın Çubukçu

Politika ve kültür ilişkisi üzerine yazılmış kitaplar, 
makaleler, denemeler herhalde kocaman bir kütüp-
hanenin pek çok rafını birkaç kez doldurur ya da yan 
yana dizilse, yeryüzünün etrafında birkaç tur atar.  Bu 
kavramlar üzerine yeni bir şeyler söyleme olanağı an-
cak içinde yaşadığımız zehirli atmosfer bağlamında 
kazandıkları işlevi anlamaya çalışan bir kurgu içinde 
bulunabilir.  

Yazı boyunca kullanılacak bazı kavramları bu 
özel ilişki içinde kazandıkları kapsamla tanımlamak 
gerekir.

Politika, herhangi bir örgütlü gücün, toplumu 
yönetmek ve yönlendirmek üzere kendi düşünme ve 
davranma biçimlerini genelleştirme ve buna göre bü-
tünsel kılınmış bir dünya yaratma eylemidir.  Bundan 
şunu anlıyoruz, belli bir programa ve bunu uygulama 
isteğine sahip güç, öncelikle kendisine ait bu progra-
mı “herkesin programı”, değilse “çoğunluğun progra-
mı” haline getirmek zorundadır. Bir bakıma bu, yö-
netme eylemini kabul edilebilir, benimsenebilir hale 
getirmek için zorunludur. Kuşkusuz bu yalnızca “gü-
cün” iradesine, isteğine bağlı bir şey değildir. Maddi 
toplumsal koşullar üzerinde hareket edilmektedir ve 
bu koşullarla politika arasındaki ilişki çeşitli araçlar 
kullanılarak kurulmak zorundadır.  

Toplumsal kültür, bu işlevin gerçekleştirilebilme-
si bakımından temel öneme sahip bir alandır. Çünkü 
kültür, toplumsal eğilimleri yönlendiren kadim gele-
neksel kurumlardan, güncel alışkanlıklara, gündelik 
hayat içinde kullanılan araçlardan, var olan ya da yeni 
üretilmiş ihtiyaçlara ve bunların karşılanması yolla-

rına kadar pek çok unsuru kapsar. Toplumsal kültür, 
ya da toplumun kültürü, dar anlamıyla, sanat, edebi-
yat, siyaset, hukuk gibi üst-yapı kurumlarından ibaret 
değildir; üretimin ve üleşimin gerekli kıldığı bütün 
ilişkileri de kapsar ve gündelik yaşamın “ruhu” gibi-
dir. Politika, nesnellik kazanmak için burada vücut 
bulmalıdır.1  

Hedefini “yeni bir medeniyet yaratma” kararlılı-
ğıyla tanımlayan bir zihniyetin iktidarda olduğu bir 
ülkede yaşamak, kültür- politika ilişkilerini tartışmak 
bakımından zengin olanaklar vermektedir. Yaşadığı-
mız koşullar, bu kavramlar üzerine gözlem ve hatta 
deney için elverişli bir laboratuar ortamı sunmakta-
dır. Önümüze konmuş bir “kültür programı ve teo-
risi” vardır, nesnel bağıntıları açıkça ortada olan bir 
pratik söz konusudur ve süreç, hareket halindeki her 
unsurun karşılıklı etkileşmesini kolayca görebileceği-
miz kadar sarih akmaktadır.2 Çünkü “oyun kurucu”, 
tam bir “kapalı sistem” içinde, her türlü dış etkiyi ber-
taraf ederek, yalnızca kendi modelini çalıştırabileceği 
elemanların hareket edebileceği bir ortam yaratmaya 
girişmiştir. 

***

SAV Katkı, 2020 (9): 10-12

1  Örneğin, 350 bin kişiyi abdestsiz namaza durdurmak, bir poli-
tikanın vücut bulmasıdır.  

2  AKP’nin kültür politikasını Türkiye’de devlet ve hükümetler 
düzeyinde uygulanagelmiş kültür politikalarıyla kıyaslayan 
ayrıntılı bir çözümleme,  “Marka, Takva, Tuğra” adlı kolektif 
kitaptaki “AKP’nin Kültür Politikası” adlı makalemizde yer 
almaktadır. Evrensel Basım Yayın / Evrensel Kültür Kitaplığı, 
İstanbul, 2015, Hazırlayalar: Kemal İnal, Nuray Sancar, Ulaş 
Başar Gezgin.
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Önceki bütün cumhuriyet hükümetlerinden 
farklı olarak AKP alışılmış, basmakalıp “kültür poli-
tikası” yerine, oldukça iddialı bir kapsamda, “medeni-
yet inşası” hedefini ilan etmiştir. A. Davutoğlu Hükü-
meti’nin programı aynı zamanda başkanlık rejimine 
doğru atılan son adımlara denk düşmüş ve bu iddialı 
program, rastgele bir hükümet programı olmaktan 
öte yeni rejimin temel karakteristiklerini tanımlayan 
bir içerikle hazırlanmıştır. 

Bu yazı kapsamında bizi yalnızca kültür alanında 
söylenenler ilgilendiriyor. 

Programda şöyle deniyor: “Şimdi büyük ve yeni 
bir kültürel uyanışın arifesindeyiz. Bu yeni kültürel 
uyanış, bütün insanlığa evrensel bir medeniyet çağ-
rısıdır.” 

Bu “evrensel medeniyet kurma” arzusu, ancak ve 
yalnızca bir totaliter (bütünselci) yönetim aracılığıyla 
gerçekleşebilir. Aynı zamanda böyle bir kültür poli-
tikasının siyasal biçimlenişi de yalnızca totaliter yö-
netim olabilir. Osmanlı’nın “nizam-ı âlem” iddiasının 
tek dayanağı kılıç gücüydü. Ayasofya’daki kılıçlı şovun 
kulisinde bunun konuşulmuş olmasından kuşku duy-
mamız için bir neden yok. Savaşı eksen alan bir dış 
politikanın ve iç savaşı göze alan bir iç politikanın bü-
tünleşmesine paralel gidebilecek bir kültür politikası 
ancak bu sloganla hoş gösterilebilirdi.  

Kültür politikaları, bu hedefin en kalın temel çi-
vilerinden biridir ve din faktörü, bu çivinin çeliğidir. 

20 yıla yakın bir zaman boyunca iktidar olan 
AKP’nin kültürel öğelerle politika arasında kurduğu 
ilişkinin teorisine ve pratiğine bakarak bazı genel so-
nuçlar çıkarabiliriz. 

Özetle:
1. Geleneksel unsurların güncel politika içinde 

kullanılması, o unsurların içinde var olduğu 
bağlamın -atmosferin- yeniden üretilmesiyle 
birlikte ilerler.  Her kurum ve kavram, kendisi-
ne özgü bir ilişkiler ağı içinde işlevli kılınabilir. 
Din, milliyetçilik, ırkçılık gibi kışkırtıcı temala-
rın propagandası toplumsal karşılık bulabilmek 
için eylemli bir çağrıyla beslenmeye ihtiyaç du-
yar. Bu zeminin yaratılması, pek çok farklı hatta 
karşıt öğenin uyumlu örgütlenmesine bağlıdır. 
Örneğin, din ve milliyetçilik propagandası, 
yalnızca “şanlı tarih” nutuklarıyla değil, savaş 

politikaları ve pratiğiyle, “yerli ve milli sanayi”, 
“milli ekonomi”, gibi “savunma sanayisini” ön 
planda tutan bir ekonomi politikasıyla beslen-
medikçe ya da doğrudan bunların bir bileşeni 
olarak kullanılmadıkça “lafta kalır.” 

Diğer yandan, bu kavramlarla ifade edilen duy-
gu ve düşüncelerin gündelik hayatın bileşeni 
halini alması önemlidir. Görünen yüzü, her 
Ramazan neyi nasıl yapacaklarını bir “din oto-
ritesi”ne sorma törenleridir. Ama son yıllarda 
bu yalnız bir ay içinde görülüp sonra ertelenen 
bir “ihtiyaç” olmaktan çıkmıştır. Soğanın ne 
kadar kavrulabileceği, tuvalete girerken han-
gi duanın okunacağı ve daha yüzlerce olağan 
işin hangi dinsel kurallara göre düzenleneceği 
diyanetten sorulmaktadır. Bu, milliyetçilik, ırk-
çılık gibi “din dışı” inançlar için de geçerlidir. 
Bayrak, vatan, namus gibi yerleşik geleneksel 
değerler, yani anlamlar ve saldırganlık-şiddet 
üretme işlevi kazanmıştır. Din, şimdiye kadar 
görülmediği ölçüde sistemli bir şekilde top-
lumsal örgütlenme ve siyasal eylem aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

Kavramların “bağımsız” bir hayatları yoktur. 
Daima içinde var oldukları bağlamla değişen 
hareketli bir hayatları vardır. Bağlam, özellikle 
gündelik hayat içinde “egemen kültür” halini 
almış olan politika tarafından belirlenir. Her 
kavramın hangi somut durumda hangi anlamı 
kazanacağı, başka bir zaman ve ortamda sahip 
olduğu anlam ve işlevden farklı olarak han-
gi nesnel karşılığı bulacağını tayin eden de bu 
yeni yaratılmış olan bağlamdır. Milliyetçilik ve 
ırkçılık söz konusu olduğunda en elverişli araç 
gerilimi yüksek tutacak bir “düşmanlaştırma” 
politikasıdır. Her zaman her iktidar için ge-
çerli olan “düşman yaratma” işi, kapsamlı ve 
bütünsel bir politika içinde, hayali ve “gizli” 
düşmanlar yerine, gerçek hedefler halinde gö-
rülebilecek düşmanlar bularak yürütülür.  Bu, 
ideolojiyi pratik politika haline getirmenin de 
yoludur.

2. Din, yerleşik tanımıyla öncelikle uyuşturucu 
rolü oynar. Ne var ki yaklaşık kırk yıldır, özel-
likle Afganistan savaşı ve İran Devrimi gibi iki 
önemli nesnel temel üzerinde, aslında çok eski 

Aydın Çubukçu
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bir teori canlanmıştır: Din, bir örgütlenme ve 
mücadele aracıdır. Kuşkusuz bu araçla örgüt-
lenecek ve savaşa sürülecek olan yığınlar, önce 
aynı araçla “uyuşturulmalıdır.”
Bu bağlamda dinin üç temel işlevinden söz ede-
biliriz:
a. Toplumun büyük çoğunluğu üzerinde ka-

derciliği, kanaatkâr ve itaatkâr bir yaşam 
anlayışını egemen kılmak, her biçim altında 
yönetilmeye razı hale getirmek, 

b. Çekirdek bir sivil silahlı gücün gerektiğinde, 
iktidarı korumak ve kollamak için bağımlı 
halde kalmasını sağlamak; yine bu güçlerin 
kitleleri seferber etmelerini sağlayacak, tapı-
nakları ve dinsel örgütlenmeleri paramiliter 
güçlerin kaynağı olarak yönlendirmelerine 
hizmet edecek bir örgüt dinamiği olarak 
kullanmak,

c. Bunlara ek olarak, dış politika pratiğinde gö-
rüleceği gibi, örtülü operasyonlarda da ör-
gütleyici ve seferber edici bir etki yaratmak.

***
Dinin siyasallaşması kavramından anlaşılması 

gereken bugün tam olarak budur. Mevcut durumu 
yalnızca “laikliğe aykırı davranışlar”, “dinin siyasete 
alet edilmesi”, “din istismarı” gibi kavramlarla ifade 
etmek yetersiz ve yanlıştır. Dinin toplumsal bilinç ku-
rumu olarak doğasında var olan özellikler, siyasal ve 
toplumsal örgütlenme aracı olarak işlev yüklenmesi-
ne zaten elverişlidir ve bu özellik, sistemli bir biçimde 
işlenmektedir. Yine aynı cümleden olmak üzere, eği-
tim kurumlarının ve eğitim sisteminin tümüyle böyle 
bir hedefe göre yeniden inşa edildiği kuşku götürmez. 
Günümüzde dinsel bağımlılıkların kullanılması önce-
likle “bir medeniyet telakkisi” genel hedefinin bir par-
çası yapılmasının yanı sıra, iktidarı sağlamlaştırmak 
ve korumak amacına da hizmet eder hale gelmiştir. 
Önceki sağcı siyasetler için bu konu, sadece mev-
cut oy deposunu korumak ve genişletmek açısından 
önemliydi. Dolayısıyla, onların dini istismar ettikleri 
söylenebilirdi, ama AKP bunlardan tamamen farklı 
olarak dini bir eylem stratejisinin parçası olarak de-
ğerlendirmektedir.  Bir bütün olarak faşizmin tarihi 
içinde, ideolojik inşanın ve yığınları belli bir “kültür” 
çerçevesinde örgütleme ve kilitlemenin yüksek ör-
nekleri görülmüştür. AKP’nin kültür politikası ancak 

onlarla kıyaslanabilir. 
Ne var ki, politikanın gerçekleşme alanı olan kül-

türel atmosfer, yalnızca seçilmiş “elverişli” unsurlar-
dan oluşmaz. Bu alan, hareketli ve değişken pek çok 
çelişik unsuru barındırmaktadır. Aynı unsurlar ve 
karşıtları farklı politikalar için de gerçekleşme ola-
nakları haline gelebilirler. Çünkü “oyun kurucu”nun 
zannettiğinin aksine, kültür atmosferi “kapalı sistem” 
bir laboratuar ortamı değildir. “İhmal edilebilir” ol-
duğu düşünülse de her biri hareket halinde, etken ve 
müdahil olma potansiyeli taşıyan pek çok çelişik ve 
karşıt unsuru barındıran bir “açık sistem”dir. “Toplum 
mühendisliği” heveslisi iktidar megalomanisi, bu kar-
maşık ve hesaba kitaba sığmaz gerçekliğe er ya da geç 
toslamaya mahkûmdur. 

Politikanın kültürü
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Türkiye sanat tarihi içinde ayrıksı bir grup: 
Hafriyat

Yıldız Öztürk*

SAV Katkı, 2020 (9): 13-42

Özet   
Sanatçı grupları sanat tarihi yazımı içinde pek çok araştırmaya ilham vermiş, yapılan çalışmalar kapsamlı bir literatürün 
oluşmasını sağlamıştır. Osmanlı-Türkiye sanat tarihinde de cemiyet, birlik, vakıf, kolektif ve 2000’lerden sonra inisiyatif 
şeklinde yapılanmalar görülür. Bu yapılanmalardan olan Hafriyat grubu 1996 yılında kurulmuş ve 2011 yılında dağılmıştır. 
Hafriyat’ın Türkiye sanat tarihi açısından önemi, erken bir dönemde, tamamen otonom bir birlikteliği benimsemiş 
olmasıdır. Bununla birlikte grubun yatay örgütlenme pratiği ve işbirliğini merkeze koyan uygulamaları, yerleşik sanatçı 
algısını/sanatçı mitini kırmıştır. Bütün bu özellikler, Hafriyat’ın ana akım güncel sanat piyasasının dışında bir damarda 
konumlandığının göstergeleridir. Bu çalışmada, Hafriyat’ın sözü edilen özellikleri grubun iç işleyişi merkeze alınarak, 
sergileme pratikleri ve diğer sanat aktörleriyle kurdukları ilişki biçimleri üzerinden anlatılacaktır.

Abstract 
Artist groups have inspired many researches in art history writing, and the studies have provided a comprehensive literature. 
There are organisational sructures like fellowships, unions, foundations, collectives, and after 2000’s, initiatives; within the 
Ottoman-Turkey arts history. Hafriyat1 group, which is one of those organisations, was established in 1996 and dissolved in 
2011. The importance of Hafriyat in Turkey’s art history is that, at an early stage, it had adopted a completely autonomous 
association. Besides, the practices of the group that put horizontal organizational structure and cooperation at the center, 
have broken the established perception of the artist/myth of the artist. All these features are indications that Hafriyat is 
situated at a vein outside the mainstream contemporary art market. In this study, the mentioned features of Hafriyat will be 
explained focusing on the inner – operational structure of the group; through the exhibition practices and the their relations-
hips with other agents in arts.

Anahtar kelimeler: Hafriyat, Hafriyat Karaköy, sanatçı grubu, güncel sanat piyasası  

Keywords: Hafriyat, Hafriyat Karaköy, artist group, contemporary arts market

*  İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi. 
1  Hafriyat means excavation.
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“Hafriyat insanın kendine yakışanı giymesidir.”2 

Giriş
Antonio Cosentino, Hakan Gürsoytrak ve Mustafa 
Pancar’ın girişimleriyle kurulan Hafriyat (1996-2011) 
grubunun ilk sergisi, 1996 yılında “Hafriyat” ismiyle 
İstanbul Kare Sanat Galerisi’nde açılmıştır. Grup is-
mini bu sergide de yer alan, Mustafa Pancar’ın Haf-
riyat (1996) isimli resminden almıştır. “Hafriyat” 
sergisinden sonra gruba katılan Murat Akagündüz ve 
zamanla gruba dâhil olan diğer sanatçılarla3 birlikte 
Hafriyat, Türkiye sanat tarihi içinde gerek sanatsal 
yaklaşımları gerek de örgütlenme modeli açısından 
alternatif bir kültürel zemin oluşturmuştur.

Resim 1: Mustafa Pancar, Hafriyat, tuval üzerine yağlı boya, 
145 x 200 cm, 19964

Kuruluş sürecinde gruba ait bağımsız bir sergi-
leme mekânı olmadığından grup, projelerini fark-
lı kentlerde ve mekânlarda gerçekleştirir. Ardından 
2007-2011 yılları arasında Karaköy’de bulunan bod-
rum, giriş ve asma kattan oluşan bir binada faaliyet-
lerine devam edecek olan grup, Türkiye sanat tarihine 
özgün bir mekân yönetim modelini miras bırakır.

Grubun iç işleyişi, sanat piyasası ile kurulan iliş-
kiler, gruba ait mekânın açılması ve yönetim süreci 
çerçevesinde Hafriyat tarihini iki dönemde incelemek 
mümkündür. Birincisi, Hafriyat’ın 1996-2006 yılları 
arasında farklı mekânlarda açılan sergiler aracılığıy-
la izleyicilerle buluştuğu dönem; ikincisi, 2007-2011 
döneminde aktif olan ve pek çok projeye ev sahipli-
ği yapan Hafriyat Karaköy süreci. Bu süreçte, kolek-
tif çabayla hayata geçirdikleri “Çeşitli Sanatlar Ale-
mi-Hafriyat Karaköy”, grubun sabit mekânı haline 
gelmiştir. Hafriyat Karaköy açık olduğu müddetçe, 
farklı kolektif, grup ve oluşumlara kapısını açmış; ge-
leneksel galeri ve/ya sanat kurumlarının hem iktisadi 
hem de siyasi açılardan sergilemeye cesaret edemeye-
ceği, “makbul” sayılmayacak projelere alan açmıştır.

Çalışmanın yöntemi
Bu makale ile sanatsal pratikler açısından oldukça 
zengin bir geçmişe sahip olan Hafriyat’ın tarihine bir 
giriş yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda SALT’ın 
ve bazı Hafriyat sanatçılarının arşivlerinde yer alan 
yazılı, görsel ve işitsel kaynaklar incelenmiştir. Bunu 
mümkün kılan Hafriyat grubu üyeleri ile telefon ve 
e-posta aracılığıyla iletişim kurulduktan sonra yüz 
yüze görüşmeler de gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler-
den önce yarı-yapılandırılmış bir soru formu hazır-
lanmıştır. Sorular, Hafriyat’ın tarihi, sergileme politi-
kaları, Hafriyat Karaköy’ün yönetim modeli ve diğer 
sanat aktörleri ile kurulan ilişkileri anlamak üzerine 
kurgulanmıştır. Görüşme sırasında, önceden tasar-
lanmamış ve formda yer almayan konular da tartış-
maya açılmıştır. Hafriyat’ın nasıl bir yapı olduğunu 
anlamak amacıyla yola çıkan bu çalışmanın büyük 
bölümünde görüşmeler ile afiş, davetiye ve sergi kata-
loglarından yararlanılmıştır.

Hafriyat grubu geniş bir sanatçı topluluğu olduğu 
için tüm sanatçılarla yüz yüze görüşme yapılamamış-
tır. Beş sanatçı ile yüz yüze görüşme yapılması hedef-

Türkiye sanat tarihi içinde ayrıksı bir grup: Hafriyat

2  Procje: İmalat Hatası Sergi Kataloğu, İstanbul, 2005, 61.
3  İsmi geçen dört sanatçının yanı sıra çeşitli sergilerde gruba 2/5 

BZ (Serhat Köksal), Banu Birecikligil, Caner Karavit, Cemil 
Erim Bayrı, Ceren Oykut, Charlie, Eyüp Öz, Fulya Çetin, İnci 
Furni,  İrfan Önürmen, Memed Erdener/Extramücadele, Mu-
rat Ertel, Nalan Yırtmaç, Nazım Dikbaş, Neriman Polat, Tan 
Cemal Genç ve Tina Fischer katılmıştır.

4  Resmin ebadı ve yapım tarihi farklı kaynaklarda farklı şekil-
de yer almaktadır. Örneğin Hafriyat resminin yer aldığı sergi 
kataloğunun 16. sayfasında “200 x 171 cm, 1995”, Levent Çalı-
koğlu’nun derlediği Çağdaş Sanat Konuşmaları 2: Çağdaş Sa-
natta Sivil Oluşumlar ve İnisiyatifler kitabının 19. sayfasında 
ise “200 x 170 cm, 1995” ifadesi mevcuttur, bkz. Çalıkoğlu, L. 
(2007). Çağdaş Sanat Konuşmaları 2: Çağdaş Sanatta Sivil Olu-
şumlar ve İnisiyatifler, İstanbul: Yapı Kredi. Resim 1’deki eser 
bilgileri ise Mustafa Pancar’ın kişisel web sitesinden alınmıştır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://mustafapancar.com/tr/1996-haf-
riyat-ilk-sergi/ [Erişim tarihi: 02.03.2020].
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lenmiş ancak bu hedefe ulaşılamamıştır. Bu sanatçı-
ların seçim kriterleri arasında, grubun kuruluşundan 
itibaren grupta yer alma, cinsiyet kotası ve Hafriyat 
arşivine ulaşım kolaylığı yer almaktadır. Hedeflenen 
sanatçıların tümüyle görüşülememesinin sebeple-
ri arasında sanatçılarla ortak zaman belirleyememe/
zamansızlık, hastalık ve İstanbul dışında olmak sa-
yılabilir. Bu nedenle sadece Neriman Polat ve Hakan 
Gürsoytrak’la yüz yüze görüşme yapılabilmiştir. İki 
sanatçıyla da Beyoğlu-Cihangir’de bulunan atölyele-
rinde görüşülmüştür. Görüşmeler sanatçıların izniyle 
sesli kayıt altına alınmıştır. 18 Şubat 2020 tarihinde 
Polat’la yaptığım kayıtlı görüşme süresi 1 saat 42 da-
kika, 28 Şubat 2020 tarihinde Gürsoytrak’la yaptığım 
kayıtlı görüşme süresi ise 1 saat 51 dakika sürmüştür. 

Sonuç olarak bütün bu malzemeyle, yukarıda 
belirtilen iki ana dönem kapsamında Hafriyat gru-
bunun kuruluş sürecindeki motivasyonları, grup içi 
dinamikleri, örgütlenme yapısı ile kolektif bir mekân 
yönetmenin avantaj ve dezavantajları, mekânın mad-
di olarak sürdürülebilirliği, grubun sanat ortamında-
ki diğer aktörlerle ilişkilenme yöntemleri gibi konular 
grubun güncel sanat piyasası içinde konumlanma bi-
çimleri çerçevesinde ele alınmıştır. 

1. Hafriyat grubunun kuruluş 
süreci ve sanat anlayışları
1990’lı yılların ikinci yarısında 20’li yaşlarının ba-
şında olan sanatçılar, anaakım galeri sistemiyle tekil 
olarak mücadele etmek yerine bir araya gelerek pro-
je üretmeyi tercih etmişlerdir. Hafriyat grubunun bir 
araya gelme motivasyonları arasında, sanat eğitimi 
aldıkları sırada tanışan sanatçıların işaret ettiği gibi, 
Akademi’deki eğitimi klişe olarak değerlendirmeleri 
ve çevrelerindeki sanatsal pratiklerin kendi sanat an-
layışlarına cevap vermediği düşüncesi yer alır (Haf-
riyat, 19 Ocak 2018).5 Diğer yandan bu süreçte Yeni 
Eğilimler Sergileri6 gibi son derece güncel sanat refe-

ranslı pratikler de Akademi bünyesinde gerçekleştiril-
miştir. Dolayısıyla o dönemde öğrenci olan Hafriyat 
üyeleri, aynı kurumda formel ve enformel biçimlerde 
tezahür eden farklı eğilimlerden beslenmişlerdir. An-
tonio Cosentino, Hafriyat’ın bir araya gelme neden-
lerini ve grubu oluşturan sanatçıların profiliyle ilgili 
düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

İnsanlar sanat okullarından çıktıktan sonra kendile-
rini ifade etmek için bir araya geldiklerinde Türkiye 
sanat ortamında kendilerini yeterince ifade edemiyor-
lar. Biz her haliyle, bir şekilde ortada kaldık aslında. 
Ne geleneksel olabildik ne de tam modern olabildik. 
(...) bu çelişkilerden doğan bir melez sanatçı tipi Haf-
riyat’ın bel kemiğini oluşturdu (Çalıkoğlu, 2007: 17).7 

Caner Karavit ise Hafriyat sanatçılarının bir ara-
ya gelmesinde toplumsal ve siyasal ortamın da etkili 
olduğunu belirmiştir. 1980’lerin ikinci yarısından iti-
baren sadece görsel sanatlar alanında değil bedensel 
performansa dayanan grupların kuruluşundan söz 
eden Karavit, Barbart ve Foseptik gibi grupların aynı 
zamanda Hafriyat’ın temelini oluşturduğunu ifade et-
miştir (Çalıkoğlu, 2007: 26-27). 

Hafriyat’ın kuruluş süreci, Türkiye (güncel) sanat 
ortamına önemli sergi serilerinin miras kaldığı8 ve 
İstanbul Bienali’nin9 kurumsallaştığı bir dönemle ör-
tüşür. Güncel sanat sergilerinde anlatım dili ve mec-
rası, ifade biçimi, kullanılan malzeme ve uygulanan 
teknikler dönüşürken, tuval resminin bu sergilerde 
daha az yer aldığı görülür. Buna rağmen Hafriyat’ın 
ilk sergileri tuval resminin ağırlıklı olduğu sergiler-
dir. Grubun ikinci sergi kataloğunda Mustafa Pancar 
(1996: 2), “bugün Türkiye’de tuval resmi sanatına karşı 
ilgi[nin] oldukça az” olduğunu belirtir. Pancar’a göre 
(1996: 2), ilgi azlığının nedenleri arasında “(...) ‘küre-
sel’ ya da ‘dünyasal’ olma adına yığınla belki de sayısı 

Yıldız Öztürk

5  İstanbul’da bulunan Kasa Galeri’nin küratöryal ekibi, 19 Ocak-
24 Şubat 2018 tarihleri arasında “Bir İhtimal Daha Var: Açık 
Mekân ve Sanatçı Kolektifleri Üzerine” başlığı altında 6 hafta-
lık konuşma serisi organize etmiştir. 19 Ocak 2018 tarihli otu-
rum Hafriyat sanatçılarına ayrılmıştır.

6  Yeni Eğilimler Sergileri 1977-1987 yılları arasında iki yılda bir 
düzenli olarak organize edilmiştir. 1994’e kadar ara verilen bu 
etkinliğin sonuncusu 1994 yılında gerçekleştirilmiştir.

7  Levent Çalıkoğlu’nun “Çağdaş Sanat Konuşmaları” üst başlığı 
ile düzenlediği ve sonradan kitaplaştırılan tartışma dizisinin 
ikinci kitabı Çağdaş Sanatta Sivil Oluşumlar ve İnisiyatifler’dir. 
Bu tema kapsamında düzenlenen konuşma serilerine Hafriyat 
grubu da davet edilmiştir. Yukarıdaki alıntı 20 Kasım 2005 ta-
rihinde gerçekleştirilen Hafriyat oturumunda Antonio Cosen-
tino’nun ifade ettiği görüşlerdir. 

8  Örneğin, Yeni Eğilimler Sergileri (1977-1987 ve 1994), Öncü 
Türk Sanatından Bir Kesit Sergileri (1984-1988) A-B-C-D Ser-
gileri (1989-1993), Anı/Bellek I ve Elli Numara: Anı/Bellek II 
Sergileri (9 Aralık 1991-6 Ocak 1992 ve 4-25 Mayıs 1993).

9  İstanbul Bienali ilk kez 1987 yılında Uluslararası İstanbul Çağ-
daş Sanat Sergileri adı altında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tara-
fından düzenlenmeye başlamıştır. 
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belirsiz detayı dışlayan (...) ‘özetçiler’” vardır. “Özetçi-
ler”in aksine Hafriyat basit ve yüzeysel bir bütünlük 
algısından ziyade yarıkları görüp onların içine sızan, 
çatlaklara nüfuz eden bir anlatım dilini benimser. Bu 
açıdan da ayrıntılara dikkat çeker, kenti “ganimetlerle 
dolu” bir gözlem alanı olarak tarif eder: “Günlük yaşa-
mımızda bize görsel yığınlar sunan bu ganimetlerden 
birkaçı, kazayla görsel belleğimize takılıp, her an bir 
resme ya da bir heykele yol açabilir. Ve bunlar belki 
de hiç olmayacak bir geleceğin olası çatlaklarına sızıp 
girebilir” (Karavit, 1997: 2). Sonuç olarak bu saiklerle 
yola çıkan grup, kentin katmanları arasında dolaşarak 
üst üste yığılmış görüntülerde biriken belleği sosyo-
lojik bir gözle aktarmayı tercih eden bir sanatsal dili 
benimsemişlerdir.

2. Hafriyat grubunun örgütlenme 
modeli ve Hafriyat Karaköy’ün 
işleyişi 

“(...) sanat dünyasının çoğunluğu neoliberal ha-
vanın yaydığı titreşimlerin ritmiyle mükemmel bir 

uyum içinde dans ediyor (Gielen, 2016: 114).” 

1990’lı yıllar temalı ve küratörlü sergilerin ağırlık 
kazandığı, yeni sergileme metotlarının yaygınlaştı-
ğı ve küratörlük kurumunun tartışıldığı bir döneme 
tekabül eder. 1996’dan itibaren grup sergileri açmaya 
başlayan Hafriyat, sergilerini grup olarak kürate eden, 
tamamen otonom bir yapılanma inşa etme gayre-
tinde olmuştur. Kent ve kent kültürü üzerine çalışan 
sanatçıların oluşturduğu, sivil bir girişim olarak da 
tarif edilen Hafriyat hem sergileme pratikleri açısın-
dan hem de söylemsel düzeyde hiyerarşik olmayan, 
demokratik, katılımcı, ikna yöntemi ile süreci işleten 
bir yapılanmadır. Dönem itibariyle nadir görülen bu 
özellikleriyle ayrıksı bir damarın içinde konumlanır. 

Sanat piyasasının neredeyse tümünün özel ga-
lerilerinin tekelinde olduğu bu süreçte Hafriyat, 
bağımsızlığından vazgeçmek istemeyen sanatçılar 
tarafından örgütlenmiş sonra da kendi mekânını 
kurabilmiş bir oluşumdur. Zaman içinde grup ve/
ya gruba mensup sanatçılar ticari galerilerdeki ser-
gi projelerinde yer almış olsalar da bağımsız ve sivil 
kalmaya, piyasaya karşı eleştirel tutum ve örgütlenme 

biçimini korumaya özen göstermiştir. Bağımsızlık 
fikriyatını, üretim sürecinden sergileme pratikleri de 
dâhil olmak üzere herhangi bir aşamada olumsuz mü-
dahalenin reddedilmesi ya da sergi projesinin hayata 
geçirilmesi amacıyla verilecek ayni ve/ya maddi des-
teğin kabul edilmemesi, edilecekse bile üretim ve ser-
gileme sürecinde sanatçı özgürlüğünün garanti altına 
alınması, bir sanat kurumuna bağlı çalışmanın eleşti-
rilmesi, yani kurumsal özerklik talebi gibi kriterlerin 
oluşturduğu düşünüldüğünde Hafriyat’ın ticari gale-
rilerde sergi açması grubun anaakım sanat piyasası-
na sorgusuz-sualsiz eklemlendiğini göstermez. Kaldı 
ki bu noktada, “piyasa ilişkilerinden ve onun yarat-
tığı kültürel iklimden tamamen bağımsız olabilmek 
mümkün müdür?” sorusu meşru bir soru olarak gün-
deme gelebilir. Hafriyat, eleştirel ve alternatif üretim/
sergileme pratikleri içinde yer alan, bu alanı genişlet-
mek için kolektif çaba sarf eden diğer sanatçı grupları 
gibi sanat piyasasının aktörleriyle karşılıklı pazarlık 
sürecini işletmiştir. Bu açıdan piyasanın bazı kuralla-
rına uyarken (ticari galerilerde sergi düzenlemek gibi) 
bazılarını zorlayıp zaman zaman esneten veya radikal 
biçimde yıkıp geçen dinamik, çelişkili ve gerilimli 
bir ilişkilenmeden söz edilebilir. Hafriyat Karaköy’de 
açılan sergiler -söylem ve pratikleriyle- bu pazarlığın 
alternatif modeller aracılığıyla sanatçılar lehine nasıl 
dönüştürülebileceğinin göstergeleri olarak sanat tari-
hi yazımında yerini çoktan almıştır. Bu tutum, Türki-
ye sanat tarihi içinde varlığını sürdürmüş olan diğer 
sanatçı gruplarından farklı bir eğilime işaret eder. Bu 
nedenle, Hafriyat bileşenlerinin sanat pratiklerini be-
lirli bir kalıba sığdırmaktan yana olmayan tavırları, 
çelişkilerden beslenen ve sürekli güncellenen yakla-
şımları disiplinlerarası, deneysel bir aktivist sanatçı 
grubu modelinin ilk örnekleri arasında sayılabilir. 

Grup, kuruluş manifestosuyla çıkış yapmadı-
ğı gibi, üretimleri süresince de doğrudan Hafriyat’ın 
prensiplerini içeren bir metin yayımlamamıştır. Hafri-
yat sanatçılarından Hakan Gürsoytrak (28 Şubat 2020) 
ve Neriman Polat (18 Şubat 2020), önceden tanımlan-
mış ilkeler çerçevesinde hareket etmenin grubu katı 
bir yapılanmaya götürebileceği, yaratıcılığın önünde 
engel teşkil edeceği ve sonuçta grubun hantallaşaca-
ğı kaygısıyla Hafriyat’ın manifestovari bir metne bağlı 
kalmak istemediğini ifade etmişlerdir. Bu yaklaşım, 19 
Ocak 2018 tarihinde Kasa Galeri’de Hafriyat sanatçı-
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larının da katıldığı bir konuşma serisinde vurgulan-
mıştır: Sanatçılar, manifesto benzeri metinlerin grubu 
estetik ve düşünsel olarak sınırlayacağı görüşünden 
hareketle, grubun katılaşıp muhafazakârlaşmasını 
önlemek amacıyla önceden tanımlı bir çerçeveyi red-
dettiklerini belirtmişlerdir (Hafriyat, 19 Ocak 2018). 
Sonuç olarak ortaya çıkan bileşim, ihtiyaçları doğrul-
tusunda sürekli kendini değiştiren ve çeşitlenerek ge-
nişleyen bir yapıdır. Bununla birlikte sanatçıların söy-
lemleri, sergi temaları ve metinleri ile sergi katalogları 
incelendiğinde sergileme pratiklerinde öne çıkan yak-
laşımları görmek mümkündür. Yerelden yola çıkarak 
modern kenti merkezine koyan, gündelik hayatta var 
olanı sanatçının deneyimlediği zamansal algıyla ak-
taran, hem sanatçıyı hem izleyiciyi keşfe davet eden, 
belleği kesişimsel ve yatay/dikey çelişkileriyle ele alan 
anlayışların grubu bir araya getiren ve üretmeye sevk 
eden motivasyonlar olduğu söylenebilir. 

Örneğin daha ilk serginin katalog metninde, 
kentin imgeleri arasında dolaşan sanatçıların resim-
leri tuvale aktarırken ideal yansımalardan ziyade rast-
lantısal olana, tuval dışında tutulan konuları var oldu-
ğu biçimiyle aktarma yöntemine dair eğilimler açıkça 
görülür. Ayrıca imgelerin geçmişe özlem duygusuyla 
değil, aksine referansın kaynağının tam da imge-
nin var olduğu an ve biçimle ele alındığı ifade edilir: 
“Gözlemle imge arasında mekik dokuyan resimle-
rin görünümü de içeriği de karışık bir yapıya ulaşır. 
Kargaşa ve kafa karışıklığı kendine bir düzen arayıp 
durur resimlerde. Yüzeyin her tarafına yayılarak hare-
ketlenen imge nostaljik etkilerin baskınlığını kırmaya 
çalışır (Antonio vd., 1996: 1).” Nasıl ki bir kent gez-
gininin gündelik hayatında kırık dökük binalarla, yol 
yapımı için bariyerlerle çevrilmiş alanlarla, trafikte 
ilerleyen bir çekici ve hafriyat kamyonuyla karşılaşma 
ihtimali varsa Hafriyat’ın sergilerinde de bu imgele-
re karşılaşılır veya imgelerin birbirinin yerine geçme 
mücadelesine tanıklık edilir. 

Grubun sanatsal yaklaşımlarının yanı sıra örgüt-
lenme biçimine dair görüşler de benzer kaynaklardan 
okunabilir. Bu bağlamda yatay ve yaygın bir şekilde 
örgütlenen, grup içindeki her bir bireyin eşit söz hak-
kına sahip olduğu, katılımcı, demokratik bir çerçeve-
nin varlığı söz konusudur. Yazılı olmasa da bu ilkeler 
grubun akışkan, tartışmaya açık ve şeffaf bir kültürel 
iklime uygun zemini olduğunun göstergeleridir. Bu 

iklim grup dışındaki sanatçıların Hafriyat’a organik 
bir şekilde dâhil olmasını sağlayarak üretim süreçle-
rini kolaylaştırmıştır. Hafriyat sanatçılarından Caner 
Karavit, grup içinde sanatçı-birey olarak var olma di-
namiklerini iki alanın da korunmasıyla mümkün ola-
bildiğine değinmiştir: 

Hafriyat (...), daha çok serbest bir topluluğu andır-
maktadır. Serbest topluluktan kastım da bir yanda 
kimliklerini koruyan, bir yandan da adeta kendi içe-
risinde gizli bir anlaşması olan, içerisinde oluşan ma-
nifestoyu ya da düşünsel alt yapıyı koruyup devam 
ettiren bir topluluk karakteri. (...) Yani, mesela hâlâ 
kataloğun bir tarafındaki bir kelimeye takılıp tartışa-
biliyoruz. Hiç kimse de kalkıp ‘ben çekirdek kadroda-
nım ve sen buna hiçbir şekilde müdahale edemezsin’ 
demiyor (Çalıkoğlu, 2007: 27). 

Yine Hafriyat sanatçılarından Nazım Dikbaş (19 
Ocak 2018), grup dışındaki sanatçıların katılım süreç-
lerinin doğal akışında olduğunu; Hafriyat’ın toplantı-
larına müdahil olan -grup dışındaki- sanatçıların fi-
kirlerinin bu toplantılarda dikkate alındığını böylece 
yeni görüşlerle sürekli şekil değiştiren esnek bir yapı-
lanmanın ortaya çıktığını belirtmiştir. Fikrisabitlikten 
uzak olan grubun her toplantıda/tartışmada “bozu-
lup” “dağıldığı” sonraki toplantıya/tartışmaya kadar 
yeniden bir araya geldiği bir anlayış söz konusudur. 
2007 yılında Hafriyat’ın haftalık toplantılarından bir 
tanesine gözlemci olarak katılan Yahya Madra’nın ak-
tarımları ise şöyledir (2007: 133): 

Yaklaşık 1 saat rötarla başlayan ve 2.5 saate yakın sü-
ren bu toplantı onların örgütleniş biçiminin özgül-
lüklerini, sınırlarını ve vaadettiği olanakları anlamam 
konusunda son derece ufuk açıcı oldu. Toplantının 
amacı bir sonraki sergilerinin düzenlenmesinin tasla-
ğını ortaya çıkarmaktı. (...) serginin düzeni beraberce 
üretildi. (...) burada önemli olan Hafriyatçıların başka 
türlü bir üretim biçimini (hem de tikelliğin, biricikli-
ğin elzem olduğu sanatsal üretim alanında) bugünden 
yaşama geçirmeye gönül indirmiş olmalarıdır.

Benzer esneklik ve şeffaflık Hafriyat sanatçıları 
dışındaki sanatçılar, platformlar ve/ya kolektiflerin 
Hafriyat Karaköy’de gerçekleştirmek üzere önerdiği 
projelerin değerlendirme aşamasında da görülmek-
tedir. Dikbaş (19 Ocak 2018), grubun tartışma yön-
temini/kültürünü sergi önerilerinin değerlendirilme 
süreci örneği üzerinden aktarmıştır:

Hafriyat Karaköy’de sergi açmak isteyen sanatçılar, (...) 
sözlü olarak, yazılı olarak, dosya hazırlayarak başvuru 
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gönderiyordu. Bu başvurular içinde biz de olabiliyor-
duk. Başvuruların tartışıldığı toplantılar çok uzun sü-
rebiliyordu. Bu toplantıların en çarpıcı noktası, o top-
lantıda olan kişilerin hesap vermek zorunda oldukları 
tek şeyin kendi tutarlılıkları ile sanata ve birbirlerine 
olan saygılarıydı. (...) sunulan dosyayı incitmemek, 
oradaki herhangi bir potansiyeli harcamamak adına 
çok uzun tartışmalar yaşayabiliyorduk. Başka kurum-
lar içerisinde veya galerilerde o toplantı masası nasıl 
işliyor? Nasıl iktidarlar rol alıyor? Bunu kötüdür diye 
demiyorum karşılaştırmak adına söylüyorum.

Otonom bir alan olarak sergileme pratiklerin-
de piyasa kurallarının dışında konumlanmayı tercih 
eden Hafriyat Karaköy, Neriman Polat’ın ifadesiyle 
(19 Ocak 2018; 18 Şubat 2020), bir küratörle yapıla-
mayacak bir galeride sergilenemeyecek türde işler bu-
rada sergilenebiliyordu. Sanatçılara oldukça özgürlük 
alanı tanıyan bu durum, ilk kez sergi açacak sanatçı 
veya gruplara da piyasa dışında iş yapabilme özgürlü-
ğü sunmaktaydı. Dolayısıyla Hafriyat grubu dışındaki 
sanatçı ve grupların projelerini hayata geçirme süreç-
leri incelendiğinde, Hafriyat Karaköy’ün işleyiş mo-
deli hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu konuyla ilgili 
Polat’ın aktarımlarına bakıldığında (19 Ocak 2018; 18 
Şubat 2020), sergi pratiklerinin “ruhen amatör”, işle-
yiş bakımından “profesyonel” bir şeklide yürütüldüğü 
belirtilir: 

Projesini gerçekleştirmek isteyenlere mekânı teslim 
ediyorduk. Sanatçılar, zaman zaman bizim de desteği-
mizle, mekânı diledikleri gibi düzenliyorlardı. Burada 
eşitsizliği besleyecek bir uzmanlık tanımı söz konusu 
değildi. Süreç içinde basın için tanıtım metni hazırla-
ma, afiş/davetiye tasarımı ve basımı gibi profesyonel-
liği de içeren işler düzenli bir şekilde yürütülüyordu. 

Dikbaş’ın ifadelerinden de anlaşılacağı üzere (19 
Ocak 2018), idealleştirilmiş sanatçı tanımına başka 
bir deyişle “sanatçı miti”ne eleştirel yaklaşan Hafriyat 
sanatçıları, 

(...) her sergide farklı rol alabiliyordu. (...) Sulukule ve 
grafiti sergilerinde Hafriyat’ın bazı üyeleri o serginin 
işçisi gibi çalıştı. Son derece estetik deneyimi olan 
[Hafriyat] sanatçıları, oraya gelen sanatçıların yaşı ve 
deneyimi ne olursa olsun onlarla bir sergi kurmak için 
çalıştılar. Bu eşitliğin yanı sıra ismi konmamış bir bilgi 
paylaşma ve eğitim biçimidir. [Hafriyat], Akademi’nin 
son derece katılaşmış ve kemikleşmiş yapısına karşı 
bir çıkışsa, bu sadece sergileme biçimi çıkışı olmaktan 
çık[mış] ve bir eğitim modeli de öner[miştir]. 

Hafriyat’ın “alternatif bir okul” olarak nitelendi-
rilmesinde her türlü hiyerarşiyi reddeden demokratik 
işleyiş biçiminin payı olmasının yanında, başta sanat 
kurumlarının seçim politikaları yönelik olmak üzere, 
her türlü seçme kriterine yönelik eleştirel yaklaşım 
biçimlerinin de etkisi vardır. Bu bağlamda Polat (19 
Ocak 2018; 18 Şubat 2020), sanat kurumlarının kamu 
adına kamu yararı güderek örgütlenen yapılar olması 
gerektiğini, Hafriyat Karaköy’de hayata geçirilen pro-
jelerin de bu saiklerden yola çıkarak gerçekleştirildiği-
ni belirtmiştir. Kentsel muhalefetin aktörlerinden Su-
lukule Platformu ile yapılan çalışmalar, güncel sanatın 
sterilleştirilip hayattan yalıtılmasına karşı bir tutum 
olarak sokak sanatçılarıyla gerçekleştirilen Müdahale 
sergisi, ilk aktivist feminist sergi olarak da tanımla-
nan Haksız Tahrik gibi kolektif üretimleri alternatif 
kültürel pratikler arasında saymak mümkün. Burada 
belirtilmesi gereken bir diğer husus, düzenlenen sergi, 
panel ve atölye çalışmalarındaki alternatif eğilimlerin 
sadece içerik açısından değil, uygulamadaki süreçler-
de grup içi dinamikleri de kapsayan daha geniş çer-
çevedeki muhalif örgütlenme biçimlerine ve eğitim 
tarzlarına referans veriyor olmasıdır. Bu uygulamalar 
arasında sayılabilecek kolektif üretim pratiklerinin 
sanatçıları estetik ve düşünsel açılardan beslediğine 
işaret eden Polat (19 Ocak 2018; 18 Şubat 2020), Haf-
riyat Karaköy’ün bu konudaki tutumunu “(...) sanatçı 
galeriden yetişmiyor, bunun illa Hafriyat Karaköy ol-
ması gerekmiyor ama birlikte hareket edilebilen, dü-
şünülebilen, organik bağ geliştirilen bir tartışma orta-
mının olması önemli” ifadesiyle açıklamıştır.

3. Hafriyat grubunun sergileri ile 
Hafriyat Karaköy’de düzenlenen 
sergilere genel bakış10 
Hafriyat grubu, Hafriyat Karaköy kurulmadan önce 
galeriler, üniversitelerin sergi salonları, depo gibi çe-
şitli mekânlarda sergi açmış, daha çok yurt içinde ve 
İstanbul’da izleyicilerle buluşmuştur. Bununla birlikte 
İstanbul dışında Eskişehir, Ankara, Nevşehir ve Di-
yarbakır’da; yurt dışında ise Almanya-Münih’te sergi 
açan Hafriyat, 9. ve 10. İstanbul Bianeli kapsamında 
da özel projeler gerçekleştirmiştir. Hafriyat Karaköy 

Türkiye sanat tarihi içinde ayrıksı bir grup: Hafriyat

10  Sergilerin ayrıntılı dökümü için ek - 1’e bakınız. 



19

açıldıktan sonra ise toplumsal mücadele pratikleri 
içinde yer alan öznelerle yürütülen sergi projelerinin 
yanı sıra, düzenlenen atölye ve seminerlerle muhalif 
kamusal tartışma alanına katkı sunmuşlardır: Bu sü-
reçte kentsel dönüşüm ve yerinden edilme, toplumsal 
hafızanın inşası ve faili “meçhul” cinayetler, kadınla-
ra ve LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılık ve şiddet 
pratikleri gibi güncel meseleler kültürel zeminde ifade 
alanı bulmuştur. Farklı kültürel deneyimlere açık, ya-
tay ilişkilerle yönetilen ve otonom bir mekân olarak 
Hafriyat Karaköy, aktif olduğu dönemde adeta Türki-
ye’nin toplumsal ve siyasal gündeminin izlenebildiği 
bir tarihsel kesite tekabül eder. 

Sergilerde ele alınan konuların anlatım ve akta-
rım biçimlerinde didaktik olmayan, tek anlamlılıktan 
uzak, ironik dilin baskın olduğu eleştirel bir ton se-
zilir. Hafriyat Karaköy’deki sanatsal eğilimler ve ser-
gileme pratiklerine ilişkin eleştirel yaklaşımlar Jacqu-
es Rancière’in sanat ve politikaya ilişkin görüşlerini 
hatırlatır. Rancière’in ifadesiyle (2012: 48), “en genel 
tanımıyla eleştirel sanat, tahakküm mekanizmalarına 
dair bilinç vererek izleyiciyi dünyanın dönüşümünün 
bilincinde olan eyleyiciye dönüştürmeyi amaçlar.” 
Ancak yazar bu tanımın hemen ardından eleştirel sa-
natın, estetik ve siyaset arasındaki netameli arabulu-
culuğuna dikkat çeker: 

Eleştirel sanat, sanatı ‘hayat’a doğru iten gerilim ile 
bunun tam tersi biçimde, estetik duyumsama kipini 
[sensorialité] başka duyulur deneyim biçimlerinden 
ayıran gerilimin arasını bulmak zorundadır. Siyasete 
özgü anlaşılırlığa [intelligibilité] meydan veren bağ-
lantıları, sanat ile başka alanlar arasındaki ayrımsız-
lık bölgesinden ödünç almak zorundadır (Rancière, 
2012: 49). 

Rancière’in görüşlerinden hareketle, Hafriyat’ın 
kurulduğu dönemden itibaren sergileme/sunum bi-
çimlerinde temsil etme iddiası olmadığı görülür. Tam 
tersine Hafriyat’ın sergi katalogları incelendiğinde, 
önceki kuşağın sosyal gerçekliği ifade etme biçim-
lerini eleştirdikleri görülür.’68 kuşağının biçimsel ve 
içeriksel aktarımlarından ziyade grubun sanatı siya-
sal kılan mesafelenme pratiklerine içkin yaklaşımla-
rı olduğu belirtilebilir. “(...) sanatı siyasal kılan temel 
unsur, dünyanın düzenine aktardığı mesajlar ve duy-
gular değildir. Toplumun yapılarını, toplumsal grup-
ların çatışmalarını ve kimliklerini temsil etme tarzı da 

değildir. Tam da bu işlevlerle arasına koyduğu mesafe, 
tesis ettiği zaman ve mekân, bu zamanı şekillendir-
me ve bu mekânı doldurma tarzı, sanatı siyasal kılar.” 
(Rancière, 2012: 27).

Hafriyat Karaköy’deki kolektif işleyiş mantığının 
arkasında yatan sanat politikası -gündelik hayattan çı-
kıp gelen ve göstereni tek olmayan imgelerin, düşün-
celerin, paylaşımların her an değişime açık bir şekilde 
örgütlenmesi- Hafriyat fikriyatını bu mekânın sınırla-
rını aşan daha geniş bir düzleme ve ilişkiler ağına ta-
şımıştır. Örneğin sergi açma niyetinde olup anaakım 
galerilerde kendilerine yer bulamayan “genç sanatçı-
lar” için Hafriyat Karaköy, sanatçı kuşakları arasında 
deneyim aktarımı işlevi görmüştür. Aşağıda yer alan 
sergileme deneyimleri incelendiğinde, Hafriyat Kara-
köy’de açılan sergileri, sadece “sergi” olarak değerlen-
dirmek pek de mümkün görülmemektedir.

Sergileme Pratikleri ve Ötesi
1996 yılının ilkbahar ve sonbaharı, grubun ilk iki ser-
gisinin, Hafriyat I ve Hafriyat II’nin açıldığı dönem-
lerdir. Bu iki sergi, yukarıda da ifade edildiği gibi, 
tuval resminin pek kabul görmediği bir dönemde sa-
dece tuval resmine yer vermiş olması açısından ilginç-
tir. Grup, sergi metinlerinde güncel sanat ortamında 
tuval resmine olan ilgi yetersizliğine ve Hafriyat’ın tu-
val resmini tercih etme nedenlerine dair görüşlere yer 
vermiştir. Örneğin Mustafa Pancar Hafriyat II sergisi-
nin kataloğunda resme olan ilgi azlığının nedenlerini 
sıralarken bu nedenler arasında resmin pasif bir mec-
ra olarak algılandığına değinir. Oysa Pancar’a göre 
(1996: 2), resim hem “izleyen” hem de “izlenen”dir;

(...) resmin hâlâ, sadece ‘izlenen’ konumda olduğunun 
[düşünülmesi] (...) bir pasifliktir ve yapanı da bakanla 
birlikte bönleştirici bir sürece sokar. Oysa resim, bir 
taraftan ‘izlenen’, diğer taraftan ise ‘izleyen’dir. Etrafı-
nı, olup biteni seyretmekle meşguldür. Pek fazla ba-
ğıramaz, bu yüzden de sessiz bir duruşu vardır. Tıpkı 
Munch’un resmi gibi sessiz bir şeydir. Resim, bazen de 
izleneni göstermek yerine, kendisini izlediğini dünya-
nın üzerine yükler ve izlediklerinin kendine has dün-
yasını oluşturmaya başlar. Kendisini bir araç olarak 
kullanarak, bize göremediklerimizi gösterir (...).

Hafriyat’ın çıkışı ve düzenlediği sergiler, sanatçı-
ların eğitim gördüğü Akademi’de de gerek öğrenciler 
gerek hocalar tarafından takip edilmiştir. Örneğin 
Kemal İskender (1996: 15-17), Hafriyat’ın oluşumunu 
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desteklediğini ifade ederken diğer taraftan dönemin 
sanat ortamıyla hesaplaşır ve güncel sanat pratikleri-
ni estetik açıdan yetersiz bulduğunu belirtir. Güncel 
sanat sergilerinde yer alan işleri “derme çatma” ola-
rak nitelendirirken; sosyoloji, sanat ve/ya siyaset gibi 
farklı disiplinlerden gelen kişilerin sergileme pratikle-
rindeki rollerini, beslendikleri teorik yaklaşımları ve 
eleştirel dili “saçma sapan lafazanlıklar” olarak değer-
lendirir. O dönemde Hafriyat sanatçıları tuval resmi 
yapıyor olsa da tuvale taşıdıkları konular veya nesne-
ler -mutfak tüpü gibi- Akademi çevresindeki bazı ho-
calar tarafından eleştirilmiştir. Var olan sanat ortamı 
ve kurumlara eleştirel yaklaşan daha genç kuşaktan 
sanatçılar, öğrenciler ve eleştirmenler ise Hafriyat’ın 
çıkışını heyecanla karşılamıştır. Bu heyecan sergilerde 
işleri olmayan sanatçıları da Hafriyat’ın yarattığı ka-
musal tartışma alanına çekmiştir. 

Örneğin ikinci sergi kataloğunun grafik tasarı-
mı Memed Erdener tarafından yapılmıştır. Bu kolek-
tif çaba sonraki sergilerde de devam edecektir. Bazı 
sergilerde işleri yer almayan sanatçılar katalog met-
ni yazarak, çeviri yaparak, sergi kataloğu, afişi ve/ya 
davetiyesi tasarlayarak bir şekilde süreç içinde yer 
almışlardır. Kataloğu da bir sanat işine dönüştürme 
yaklaşımından hareketle, katalog tasarımını piyasa 
dışı bir tarzda basmayı hedeflemişlerdir. Hakan Gür-
soytrak (8 Mayıs 2007) o dönemdeki sergi katalogları-
nın nerdeyse fiyatı üzerine basılacak bir ürün tanıtım 
formatında olduğunu, Hafriyat kataloglarını ise “fikir 
üreten dergilere çevirmeye” çalıştıklarını belirtmiş-
tir.11 Bu duruma dikkat çeken Tan Cemal Genç (19 
Ocak 2018), en başından itibaren Hafriyat’ın bir gra-
fik sanatçısıyla görsel yönetmen gibi işbirliği yapması-
nı estetik ve iş yapma tarzı açıdan değerli bulduğunu, 
Erdener’in Hafriyat’a grafiksel açıdan kimlik kazan-
dırdığını belirtmiştir. Genç (19 Ocak 2018), katalog 
tasarımı ve düzenleme işlerinin, “katalog geceleri” 
olarak adlandırılan toplantılarda kolektif bir şekilde 
yapıldığını ifade etmiştir. Bu toplantılar aynı zaman-

da Hafriyat sanatçılarının düşünsel kapasitelerini bir-
birleriyle paylaşıp tartıştıkları bir entelektüel zemin 
işlevi de görmüştür. Nazım Dikbaş (19 Ocak 2018), 
bu tartışma zemininin yarattığı iklimin Hafriyat üze-
rindeki etkilerini, Hafriyat sanatçıları yazabilen, gelen 
eleştirilere cevap verip yeniden düşünen ve bu anlam-
da da yazma işini angarya olarak değerlendirmeyen, 
tam tersine işin asli bir unsuru gibi gören bir sanatçı 
topluluğudur ifadesiyle özetlemiştir:

Resim 2: Hafriyat I, sergi kataloğunun kapağı, 1996

Resim 3: Hafriyat II, sergi kataloğunun kapağı, 1996

İkinci sergiden yaklaşık bir yıl sonra açılan 
Hafriyat III sergisi, daha fazla sanatçının bir araya 

Türkiye sanat tarihi içinde ayrıksı bir grup: Hafriyat

11  8 Mayıs 2007 tarihinde, Platform Garanti Güncel Sanat Mer-
kezi’nde Mürüvvet Türkyılmaz’ın düzenlediği Açık Masa ko-
nuşma dizisine Hafriyat grubu katılmıştır. Toplantıda Haf-
riyat’ı temsilen Hakan Gürsoytrak, Memed Erdener, Murat 
Akagündüz, Nazım Dikbaş, ve Neriman Polat yer almıştır. 
Toplantının video kaydı için bkz. https://www.youtube.com/
watch?v=hTPg2AQcJzk (Erişim tarihi, 27.03.2020). 
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gelmesiyle gerçekleştirilmiştir. Sergide işi olmayan 
sanatçılardan Memed Erdener yine katalog tasarı-
mını yaparken, Caner Karavit ise katalog metnini 
yazmıştır. Farklı alanlarda üretim yapan sanatçıların 
katılımı sergide resmin yanı sıra fotoğraf, heykel ve 
enstalasyona da yer açmıştır. Dönemim küratöryal 
politikalarına bakıldığında geleneksel alanlar olarak 
tanımlanan resim ve heykel ile enstalasyon ve video 
sanatı gibi güncel üretim biçimlerinin yan yana ser-
gilenmesinin yaygın bir küratöryal anlayış olmadığı 
görülür. Ancak Hafriyat, Hakan Gürsoytrak’ın belirt-
tiği üzere (8 Mayıs 2007), o dönemde tuval sanatı ve 
tuval dışı sanatın çekişmesine dönüşen tartışmayı çok 
anlamlı bulmamış, farklı alanlardan gelen sanatçılar 
Hafriyat’ın bünyesine kolaylıkla katılabilmiştir. Disip-
linlerarasılığın ve farklı görüşlerden gelen sanatçıların 
bir aradalığına pek de sık rastlanılmayan bir dönemde 
Hafriyat, Mustafa Pancar ve Antonio Cosentino’nun 
“açıklık ilkesi” olarak ifade ettiği (19 Ocak 2018), 
farklılıkların bir aradalığı yaklaşımını benimsemiştir. 
Dolayısıyla Hafriyat, “cemaatçi” ve “steril” sergileme 
politikalarına eleştirel bakan sanatçıların ilgi odağı 
haline gelir. 

Bu sergi kapsamında Karavit’in kaleme aldığı 
katalog metni ise, Hafriyat’ın temel metinleri arasına 
girmiş ve klasikleşmiştir. Hafriyat’ın günün gerçekli-
ğini anlatım biçimlerinin önceki kuşaklardan farklı 
olduğunu belirten Karavit, toplumsal gerçeklerin yeni 
formlarını ayrıntılara bakarak keşfeden, değişimleri 
keşfedebilme hazzı ile izleyiciye anlam yelpazesinin 
teklifsiz dostluğunu sunan, “devrim beklentisi olma-
dan kaosu kışkırtan” yeni bir kuşaktan söz eder. Bu 
“yeni kuşağın sosyal gerçekliği ne önceki dönemin 
bizlere sunduğu nostaljik anlamlar, ne de o zaman 
dair mazlum görüntülerdir (Yumrukları havada, ka-
lın bilekli işçiler, madenden çıkan yorgun madenci-
ler, tarla çapalayan köylüler vs.). Hafriyat (kazmak, 
kazarak yeni yaşam alanları açmak), günümüz sosyal 
gerçekliğinin ta kendisidir (Karavit, 1997: 2).” Metin-
de yer alan “geçmiş için kâşif, bugün için şahit, yarını 
önermeyen” ifadesi Hafriyat’ın üç satırlık “manifes-
to”su olarak okunabilir. Tartışmaya kapalı bir son söz 
söyleyicisi olmaktan kaçınan sanatçıların, Hafriyat 
III sergi metni manidar biçimde şu şekilde sonlanır: 
“Belki de, son derece gelişme ve deneysel potansiyele 
sahip bu sergide, (...) sergiyi cümleleştirme çabalarıyla 

birlikte, işlerin son bir söz söyleme kaygısı olmaması, 
bu metnin de bir sonuç parçasıyla bitmesini anlamsız 
kılmaktadır.” (Karavit, 1997: 3).

1999 yılında Elhamra Sanat Galerisi’nde Süper 
Hafriyat ismiyle grubun dördüncü sergisi açılır. Gün-
delik hayatın imgeleri arasında dolaşan sanatçılar 
tüketim kalıpları, popüler kültür ürünleri ve sıradan 
milliyetçiliğin militarist göstergelerini tuval resminin 
yanı sıra, desen, fotoğraf, kolaj, enstalasyon ve grafik 
işleriyle sergiye taşımıştır. Caner Karavit imzalı sergi 
metni “... Lidersizleşmiş, Söylem Dayatmayan, İktidar 
Kavgası Gütmeyen Bir Grup ...” başlığı altında, “yük-
sek sanat” ve “alçak sanat” ayrımına, sanatçı kuşakları 
arasındaki muhalif söylemlerin farklı biçim ve içerik-
le ifade edilme tarzlarına ve Hafriyat’ın grup olarak 
karakteristik özelliklerine değinmiştir. Resmin değerli 
görülmediği sanat piyasası ile “totaliter rejimler” ara-
sında analoji kuran Karavit, sanat piyasasının baskıcı 
rejimler gibi bireysel iradeye karşı olduğunu belirtir. 
Metinde ‘68 kuşağı olarak anılan sanatçılar ile Haf-
riyat’ın, siyasal söylemleri estetik dile çevirmeleri iki 
kuşağın ortak özellikleri olarak vurgulanır. Ancak “bu 
kuşak siyasi bilincini liderlik vasıfları güçlü, ajitasyo-
nu iyi bilen ‘68’li ağabeylerinden almıştır” ifadesinden 
sonra iki kuşak arasındaki farklı örgütlenme biçimle-
rine değinen Karavit, ‘68 kuşağının dikey örgütlenme 
içinde iktidar sahibi “tabulaştırılmış liderler”in yönte-
mini benimsediklerini ifade eder. Oysa Hafriyat, “(...) 
bireysel iradenin lezzetlerine yönelik yatay bir örgüt-
lenme (...), lidersizleşmiş, söylem dayatmayan, iktidar 
kavgası gütmeyen bir gruptur (Karavit, 1999: 2-3). Le-
vent Çalıkoğlu’nun da belirttiği gibi (1999: 40) Süper 
Hafriyat, grubun siyasal söylemlerinin açıkça belirtil-
diği, tuvalin sınırları dışına çıkan ifade olanaklarının 
arandığı bir sergidir.

Grubun bir sonraki sergisi, aynı zamanda Hafri-
yat’ın İstanbul dışında gerçekleştirdiği ilk sergidir ve 
2000 yılının ilk ayında Öz Hafriyat adıyla -o dönemde 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde öğretim üyesi olan Hakan Gürsoytrak’ın 
da etkisiyle- Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi kü-
tüphanesinin sergi salonunda açılmıştır. Sergide yer 
alan işler grubun önceki sergilerinden derlenmiştir. 
Bu sergi için katalog basımı yapılmamıştır. 2000 yı-
lındaki ikinci sergi aynı zamanda grubun İstanbul dı-
şında açtığı ikinci sergidir. O zamanki adıyla Sanart 

Yıldız Öztürk



22

Resim 4: Süper Hafriyat, sergi kataloğunun kapağı, 1997 Hakan 
Gürsoytrak, Brillo-Çete (ayrıntı), Fotokopi-montaj, A4, 1995

Resim 5: Hafriyat III, sergi kataloğunun kapağı, 1997    

Görsel Sanatları Destekleme Derneği,12 2000 yılı-
nın 1-3 Haziran tarihleri arasında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle “Sanat ve 
Bilim Uluslararası Sempozyum”u organize etmiştir. 
Sempozyum kapsamında bilimsel sunumların yanı 
sıra kişisel ve grup olmak üzere sanat sergileri de açıl-
mıştır. Bu kapsamda Hafriyat sanatçılarının sergisi 
22 Mayıs-3 Haziran 2000 tarihleri arasında Ankara, 
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde açılmıştır. Es-
kişehir ve Ankara’dan sonra Nevşehir’e de giden sa-
natçılar Göreme Sanat ve El Sanatları Galerisi’nde 23 
Haziran-2 Temmuz 2000 tarihleri arasında Karma 
Sergi başlığı altında bir sergi açmışlardır.

Resim 6: Öz Hafriyat, sergi afişi, 2000           

Resim 7: Uluslararası Sanat ve Bilim Sempozyum-Sergi afişi, 2000

Resim 8: Karma Sergi, sergi davetiyesi, 2000

Türkiye sanat tarihi içinde ayrıksı bir grup: Hafriyat

12  Derneğin şu andaki adı Sanart, Estetik ve Kültür Derneği’dir. 
Derneğin isim değişikliğine dair genel kurulda alınan karar, 
28 Kasım 2000 tarihli yazıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu 
karara Salt Araştırma Arşivi’nden ulaşılabilir: https://archives.
saltresearch.org/bitstream/123456789/10941/1/SANART049.
pdf (Erişim tarihi 27.03.2020).
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Hafriyat’ın bir sonraki sergisi, grubun sanat orta-
mındaki görünürlüğünü pekiştirdiği, sergi mekânı ve 
sergileme teknikleri açısından oldukça deneysel, Ne-
riman Polat’ın deyimiyle (19 Ocak 2018), Türkiye’de 
“daha önce yapılmamış tarzda” bir sergiydi. Alışılma-
dık bir mekânda yer alan serginin duyurusu basılı da-
vetiye dağıtımı ile gerçekleştirilmiştir. O dönem sos-
yal medyadan sergiyi duyurma imkânı olmadığı için, 
grup bulduğu sponsorlar aracılığıyla 10 bine yakın 
davetiye bastırıp dağıtmış böylece izleyici sayısının 
olabildiğince artmasını sağlamıştır (Hafriyat, 19 Ocak 
2018). Beyoğlu Asmalımescit Nur Apartmanı’nda13 
açılan ve Hain Geceler başlığını taşıyan sergi, gece geç 
saatlere kadar açık kalmış, sergi süresince dışarıdan 
gelen talepler doğrultusunda sergiye yeni işler eklen-
miştir. Polat’ın ifadesiyle (19 Ocak 2018): 

Sergi açıldıktan sonra dışarıdan insanlar ellerinde re-
simlerle gelip ‘biz de sergiye bu resmi koyabilir miyiz?’ 
dediklerinde ‘tamam’ koyun diyorduk. Daha önce ya-
pılmamış tarzda bir sergiydi çünkü [sergileme hiye-
rarşisi dâhil olmak üzere] hiyerarşi diye bir şey yoktu. 
(...) Örneğin sergide yer alan bir işi dart tahtası olarak 
kullanıp oyun oynayan çocuklar vardı. 

Sonraki süreçte Hafriyat grubuna katılacak olan 
ve Hain Geceler sergisi düzenlediği sırada öğrenciliği 
devam eden İnci Furni (19 Ocak 2018), Hain Gecele-
ri bir sergi önermesi olarak çok farklı ve ilham verici 
bulduğunu belirtmiştir. Anaakım galerilerin laboratu-
varvari soğukluğundan uzak, maddi kaygı gütmeyen, 
deneyime ve katılıma açık yapısıyla herkesi paylaşıma 
davet eden sergi, sokak çocukları için oyun alanına 
dönüşmüş; zaman zaman müzik de yapılan mekânda 
Polat’ın belirttiği üzere (Çalıkoğlu, 2007: 32), “bir so-
kak ressamı gelip (...) resimlerini sergile[yebilmiştir].” 
Bu serginin fikir düzeyinden kısa sürede somut hale 
gelmesinde, grubun güçlü kolektif hareket kabiliyeti-
nin etkisi olduğu söylenebilir. 

Hafriyat’ın sanatsal yaklaşımlarının ve iç dinamik-

lerinin en net ifadesini Hakan Gürsoytrak’ın tanımın-
da görmek mümkündür. Gürsoytrak’a göre (2004: 18); 

Hafriyat aynı dertlerden muzdarip ressamların, hey-
keltıraşların bir araya geldiği özerk, sivil bir grup ha-
reketidir. Bu grup olmadık yerlerde sergi açar, katalog 
yapar, söyleşi düzenler. Sanatçıları davet eder, onların 
katkılarıyla da şenlenir. Hafriyat sokağa ve hayata ba-
karak, klişe resim konularının dışına çıkmayı başardı. 
Resmin konusu ile yapma biçimi arasındaki tutucu 
duvarı çatlattı. Çevreye ve kişiye dair imgeleri, mahalli 
bir ilgiyle boyadı. Otosansüre dur dedi. Sanat piya-
sasında, birilerine yanaşmadan sergi açılamayacağı 
tabusunu yıktı ve sanatçıların bir araya gelerek, ortak 
fikirlerle neler yapabileceklerini gösterdi. Konulu veya 
kavramlı (?) sergiler modasını başlattı. 

Resim 9: Hain Geceler, sergi açılış davetiyesinin ön ve arka yüzü, 
2000

Hain Geceler sergisinden sonra Hafriyat grubu-
nun tuval resmi ağırlıklı işler üreten sanatçılarından 
Antonio Cosentino, Hakan Gürsoytrak, Murat Aka-
gündüz ve Mustafa Pancar, 1996 yılında kurulan ve 
Türkiye’de ilk kez bir sanat galerisi için özel olarak ta-
sarlanan Evin Sanat Galerisi’nde, 7-28 Ocak 2003 ta-
rihleri arasında izleyicilerle buluşmuştur. Hafriyat’ın 
ilk iki sergisini anımsatan bir şekilde sadece tuval re-
simlerinden müteşekkil bu sergi, yine gündelik yaşa-
mın merkezinden seslenerek izleyenleri kente şahitlik 
etmeye davet eder. Bu şahitlik süresince Gazi Mahal-
lesi’nden Kilyos Sahili peyzajına, ferforje bir sokak 
lambasının ayrıntısından İş ve İşçi Bulma Kurumu 
önünde bekleyen insan kalabalığı ile tanışma fırsatı 

13  Atıl bir depo olan bu mekân, Hafriyat sanatçıları tarafından 
içindeki malzemeler (kalas ve demir gibi) boşaltılarak, Hain 
Geceler sergisinin gerçekleştirileceği alana dönüştürülmüştür. 
Aktaran, Hakan Gürsoytrak ile kişisel görüşme. Sanatçının 
atölyesi, Cihangir, İstanbul, 28 Şubat 2020; Hakan Gürsoytrak 
Açık Masa-Hafriyat oturumu, Platform Garanti Güncel Sanat 
Merkezi, 8 Mayıs 2007. Toplantının video kaydı için bkz: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=hTPg2AQcJzk (Erişim tari-
hi, 27.03.2020). 
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bulunur.14 Grubun bir diğer sergisi Evin Sanat Gale-
risi’ndeki sergi ile eşzamanlı izlenmiş olan Hafriyat 
Grubu sergisidir. Sergi, Ankara Helikon Sanat Galeri-
si’nde 10 Ocak 2003’ten 1 Şubat 2003’e kadar açık kal-
mıştır. Bu sergiye, Evin Sanat Galerisi’ndeki sergide 
yer alan ressamların yanı sıra Eyüp Öz de katılmıştır. 
Sergi metninde (2003) Hafriyat sanatçılarının yeni-
likçi anlatım dilinin, Türkiye sanat ortamına önemli 
katkısı olduğu vurgulanmış, sanatçıların gündelik ha-
yattan seçtikleri konuları bazen izlenimci yöntemle 
hızlıca tuvallerine aktardıkları belirtilmiştir. 

(...) figüratif anlatım dilinin yeni bir halkasını oluştu-
ran kuşak içinde ‘Hafriyat Grubu’nun önemli bir iş-
levi olduğu söylenebilir: Murat Akagündüz, Antonio 
Cosentino, Hakan Gürsoytrak, Eyüp Öz ve Mustafa 
Pancar, beşi de ortak bir tutum olarak figüre bağlı ka-
lıyorlar, birbirlerini anımsatıyorlar, ama farklı üslup 
özellikleriyle de dikkat çekiyorlar. Her gün her yerde 
karşılaştığımız, bizden insanları günlük yaşamın ko-
şuşturması içinde, yaşamın çok değişik anlarında ya-
kalamaya çalışıyorlar. Bazen delice bir hızla onları ve 
onların dünyasını tuvale aktarıyorlar.

Resim 10: Hafriyat Grubu, sergi açılış davetiyesinin ön ve arka 
yüzü, 2003

Ankara’daki serginin ardından grubun ilk yurt 
dışı sergisi farklı mecralarda üreten çok sayıda sanat-
çının katılımıyla Münih Rathausgalerie’de açılmıştır. 
13 Mayıs-27 Haziran 2004 tarihleri arasında izlenen 

Yalan Dünya sergisi de kolektif çalışmanın ürünüdür. 
Örneğin, grubun sanat anlayışını, serginin ortaya çıkış 
sürecini, sergi kurgusunun teorik ve estetik arka pla-
nının ele alındığı bu anlamda düşünsel açıdan zengin 
metinlerin yer aldığı sergi kataloğunda, Emre Zeyti-
noğlu’nun “’Yer’in Altını Üstüne Getirmek: Hafriyat” 
başlıklı yazısı yer almıştır. Yalan Dünya sergisinin ka-
taloğunda Zeytinoğlu’nun makalesinin dışında üç me-
tin daha bulunmaktadır. Metinler Almanca, İngilizce 
ve Türkçe olmak üzere üç dilde basılmış, bazı metinle-
rin çevirisi Nazım Dikbaş tarafından yapılmıştır. 

Katalogdaki metinlerin ortaklaştığı temel nokta-
lar, grubun yerele özgü dinamiklerle kent kültürünün 
gündelik hayat akışını geçmişin, şimdinin ve gelece-
ğin zamansal katmanlarında harmanlayarak kent gez-
gini-flaneurün keşfe dayalı tanıklıkları çerçevesinde 
izleyiciye aktarmasıdır. Ayrıca, Hafriyat sanatçıları-
nın kent imgelerini aktarırken yerel dinamiklere bağ-
lı kalan yapısı ile uluslararası sanat sistemi arasında 
kendine ait bir alan yaratmaya çalıştığı belirtilir. Ör-
neğin Justin Hoffmann (2004: 10), Hafriyat’ın sanatsal 
bağlamda konumlandığı yerle sergi adının çıkış nok-
tası arasındaki bağlantıya dikkat çekmiştir. Bu anlam-
da arabesk müziğin melankolik ve eklektik tarzının 
Hafriyat’ın gündelik hayatın çelişkilerine gönderme 
yapan tavrıyla kesiştiğini belirtir: “(...) Yalan Dünya, 
Müslüm Gürses’in bir CD’sinden ödünç alınmıştır. 
Bir arabesk müzik albümün adına gönderme yapmak 
burada rastlantısal değildir. Çünkü bu müzik türü 
kendini, tıpkı Hafriyat’ın çalışmaları gibi, küresel ile 
yerel etkilerin benzer bir karışımıyla belli eder.”

Zeytinoğlu’nun metni ise (2004: 8-9), flaneur 
kavramından yola çıkarak Hafriyat sanatçılarının 
kentle kurdukları ilişkilenme biçimlerine kentin sim-
gesel dünyasının sanatçılar üzerinde yarattığı etkilere 
ve zaman mefhumunun öznel deneyimler içindeki 
çoklu yapısına değinir: 

Hafriyat sanatçıları ‘Yalan Dünya’ sergisi üzerine, 
kendilerinin kaleme aldığı bir yazıda (...) şunu belirti-
yorlar: ‘Göçlerle birlikte gelen hareketliliğin melezleş-
tirdiği kent kültürü, ‘arada’ bir oluşum yarattı. Çoğu 
Hafriyat sanatçısı, kentin bu ayrıksı geometrisinden 
esinlenen işler üzerinde çalıştı; akademik kuramcıla-
rın ürettiği, şık ya da steril buldukları örneklere me-
safeli durdu ve ‘başka’ bir gerçekliğe baktı. (...) Eğer 
‘Yalan Dünya’ diye bir şey varsa, o da; bu ayağımızı 
bastığımız metropol düzleminin, tam ‘orası’ ve tam ‘o 
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lemek için bkz. http://www.evin-art.com/pages/about; http://
www.evin-art.com/exhibitions/33-hafriyat-group-exhibition 
(Erişim tarihi, 27.03.2020).
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an’ olduğu üzerine tasarlanmış bir dünyadır. Hafriyat 
sanatçıları ise; bu ayağımızı bastığımız düzlemin ‘Ya-
lan Dünya’ olduğunu bilerek ve orayı yalnızca görünür 
haliyle onaylayarak, yatay ve düşey kenti birbirleri ile 
yoğurup yapıtlar üretiyorlar. Tam bir ‘hafriyat’ eylemi-
dir bu: ‘Yer’in altını üstüne getirmek... Ve o karmaşık 
kütlede aylakça gezinmek; bir ‘flaneur’ gibi...

Türkiye’de Yalan Dünya ifadesinin anlamlandı-
rılma biçimleri ve kültürel referanslarının izini süren 
Caner Karavit’e göre (2004: 16-17), bu kavram;

(...) içerisinde alaysı kederi barındırır. Umutsuz bir ol-
gunun aslında yalan ve geçici olduğu konusunda bir 
uyarıdır. Bir anlamda da bizi rahatlatır. Yani yaşam 
nasıl olsa geçicidir, fanidir ve nasıl olsa yer değiştirme 
gerçekleşecektir. Bu dünyada geçiciyizdir ve ters giden 
bir şeyler olduğunda bunu hatırlar, kendimizi o yerin 
dışında tutarız. (...) bu coğrafyanın kültüründe öylesi-
ne etkili bir deyiştir ki, ‘Yalan Dünya’yı betimleme ih-
tiyacı bir içtepiye dönüşmüştür. (...) Özellikle arabesk 
müzik bu içtepiyi sarmalamıştır. Çünkü arabesk mü-
zik ters giden durumların ifadesidir ‘Yalan Dünya’yı 
hatırlatır ancak yüreklere su serpmez.

Tuval resmi, heykel, enstalasyon, kolaj, stencil, 
fotoğraf, video-performans, video ve grafik işleri ara-
cılığıyla Yalan Dünya’yı anlatan sanatçılar için kente 
bakış Hakan Gürsoytrak’ın ifadesiyle (2004: 19): 

(...) sadece bir konu sorunu değildir, bir doku ve duy-
gudur da. Kentin yaşam hızı, bir televizyon zapçısı-
nın tüketim hızı ile eşdeğerdir. Fragmanlaşan hayatta 
olaylar sindirilmeden es geçilebilmektedir. Hafriyat’ın 
‘an’a dair bakışı, konunun dışında bu hızı da imlemek-
tedir. Kentin içinde eskinin yerine yeninin geçişini ve 
sürekli tacizini görmekteyiz. Yeninin şık albenisi ve 
görkemi, çevresi ile ilişkisi algılandığında ortaya çıkan 
‘ikilik’ trajiktir.

Sergide, hızın kenti dönüştürme biçimlerinden 
doğan imgelerin yarattığı diyalektik görüntülerin za-
man zaman mizahi dille sunulduğu görülür. Bu kap-
samda yaygınlaşan kapalı site yaşam tarzı, turizm-tatil 
bölgelerindeki sınıfsal ayırım ve konaklama sistemi, 
İstanbul’un gecekondu manzaraları ile teneke-demir 
estetiğinin birliği, yükselen binaların inşasında ça-
lışan işçiler, sokak satıcıları gibi enformel sektörden 
kesitler, İstanbul’dan öz-oryantalist manzaralar, siya-
sal İslam, militarizm ve milliyetçiliğin eleştirisi, toplu 
nikâh, kaçak alkol operasyonu, İstanbul’un “suç ha-
ritası” ve benzeri toplumsal-siyasal gündeme ilişkin 
güncel konular Yalan Dünya içinde yer almıştır.

Resim 11: Yalan Dünya, sergi kataloğunun kapağı, 2004       

Resim 12: Procje: İmalat Hatası, sergi kataloğunun kapağı, 2005

Yalan Dünya sergisini Procje: İmalat Hatası izler. 
Bu sergi, teması İstanbul olan ve 16 Eylül-30 Ekim 
2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen 9. Uluslarara-
sı İstanbul Bienali kapsamında Misafirperverlik Ala-
nı’nda yer almıştır. Bienal mekânlarından Antrepo 5 
içindeki “Misafirperverlik Alanı, konuk ve ziyaretçi-
leriyle etkinleşerek kentteki çeşitli sosyal ve sanatsal 
girişimlerin buluşma noktası (2005: 244)” olarak ta-
sarlanmıştır. Küratörlüğünü Charles Esche ve Vasıf 
Kortun’un üstlendiği bu bienalin kavramsal çerçeve-
si incelendiğinde, “hem kentsel mekâna, hem de bu 
kentin dünya için taşıdığı anlamın imgesel gücüne 
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işaret”15 etmeyi amaçlamıştır. 
9. Uluslararası İstanbul Bienali, sergileme mekânı 

olarak tarihi yapıları tercih etmemiş; sergiler Beyoğlu 
ve Galata bölgelerinde bulunan kentin doğal akışına 
uygun, gündelik hayatın içinden sıradan mekânlarda 
gerçekleştirilmiştir. Birçok etmenin yanı sıra mekân-
sal tercih de güncel sanatın izleyiciyle organik bağ 
kurması açıdan önemli bir kriterdir. Esche ve Kor-
tun’un kaleme aldığı metinde (2005: 8), sergileme 
mekânları ve işler ile İstanbul’daki olağan karşılaşma-
ların yaratacağı çeşitlilik ve kente dair anlam üretme 
pratiklerinin merkeze alındığı görülür: 

İşler ile sergilenecekleri mekânlar arasında bir yakın-
lık kurmak istedik. (...) işleri sergilemek için, kentteki 
daha mütevazı yaşam ve çalışma ortamlarını tercih et-
mek adına, etkileyici ve tarihi mekânları [reddettik]. 
(...) Bu bienalin arkasındaki fikirlerden biri, sanatın 
kişisel ve toplumsal bir değişimle ilişkisi kavramını 
dünyanın diğer kentleri gibi, ama kendi eşsiz dinami-
ğiyle, hareketli bir dönüşümden geçen bir kentin ger-
çek koşullarıyla birleştirmeye çalışmaktı.

Bu anlamda Bienalin kurgusu ve sergileme po-
litikaları, Hafriyat’ın kurulduğu dönemden itibaren 
tartışmaya açtığı ve sergilerle hayata geçirdiği yakla-
şımlarla benzeşir. Mustafa Pancar’ın ifade ettiği gibi 
(Çalıkoğlu, 2004: 45), İstanbul teması üzerine kurulu 
bir bienal, elbette Hafriyat sanatçılarının içinde olma-
yı isteyeceği bir bienal olmuştur. Grubun bienalde yer 
alan sergisi Procje: İmalat Hatası, “(...) evrensel olan 
modern ütopyanın tamamlanmamış ve eksik kalmış 
projesi üzerinedir. Sergi, geleneksel toplumların ev-
rensel modele geçme çabalarından doğan melez ve 
taklitçi çözümlere dairdir (2005: 244; 2005: 4).” 

Sergi kapsamında hazırlanan katalog Memed 
Erdener ve Hafriyat’ın ortak ürünüdür. Önceki kata-
loglarda olduğu gibi bu katalog da gündelik hayatın 
kanıksanan absürtlükleri ile çelişkilerin bir aradalı-
ğının ironik bir tasarım diliyle ifadesidir. Metinlerin 
Türkçe-İngilizce çevirisi yine Nazım Dikbaş tarafın-
dan yapılmıştır. Katalogdaki makalelerin temel tartış-
ma ekseni olan “imalat hatası” kavramını yazarların 
farklı bağlamlarda ele aldığı görülür. Örneğin Emre 
Zeytinoğlu’nun metni, akademik sanat eğitimi ile 
“toplumsal pratik deneyimler arasındaki” uzlaşmaz-

lıklar ve bu uzlaşmazlık noktasında duran Hafriyat’ın 
konumuna ilişkin tartışmalar ile modernist kültürel 
pratiklerin toplumsal ve siyasal çelişkilerine yer ver-
miştir. Zeytinoğlu’na göre (2005: 9), bu çelişkilerden 
ve “hata”lardan doğan Hafriyat sanatçılarının yapabi-
leceği şey; 

(...) yalnızca ‘hata’yı kendilerine yakıştırmanın ironisi-
ni kurmak ve bilgi alanı ile toplumsal pratik alan ara-
sında deneyimledikleri farkı, olabildiğince abartmak-
tır: Kendi ‘hata’ oluşlarından bir kompleks doğmuşsa, 
bu kompleksin fotoğrafını saklamak, unutmak ya da 
imha etmek yerine, onu dev boyutlarda büyütmek, o 
fotoğrafı kadrajın dışına doğru taşırmak ve büyüdük-
çe ortaya çıkan ‘fotoğraf hataları’nı sergilemektir.

Hakan Gürsoytrak (2005: 15), imalat hatasını ol-
dukça geniş bir perspektifle ele almıştır. Modern dü-
şüncenin rasyonel dayatmalarını ve yaşamdaki teza-
hürlerini reddederek, böyle bir dünya içinde kendinin 
imalat hatası olduğunu ifade etmiştir: “Seri imalatın 
mükemmel örneği, her biri diğerinin aynısı steril ide-
alizasyon makinesi değilim. Ufuk çizgimi değiştire-
bilme olasılığımın var olduğunu bilmenin keyfini çı-
karıyorum. Evet, ben bir imalat hatasıyım.” Bununla 
birlikte sanatçı (2005: 13-15), Batı merkezci modern-
leşme paradigmalarının coğrafi ve kültürel etkilerini 
Orta Doğu’daki savaş politikaları, sınıfsal eşitsizlik, 
ekolojik yıkım, teknoloji ve tüketim kalıpları çerçeve-
sinde tartışmaya açmıştır.

İmalat hatası, üretimin değer olduğu bir toplumda 
veya kültürde bir felakettir. (...) Teknoloji alınıp satı-
lan, pazarlanan değer olduğundan beri, bilgi metalaş-
mıştır. Pahalı markalar, ürettikleri eşyalar aracılığıyla 
dünyaya mükemmel yaşamın arzu nesnelerini sun-
makta, benimsenmesi gereken steril yaşam modelle-
rini yaratmaktadırlar. İmalat hatasının bu markalarda 
mümkün olmadığı iddia edilir. Şiar mükemmelliktir. 
(...) Eşitsizlikleri düzenlemek, gidermek, Modern 
Ütopya’nın temel ilkelerinden olması gerekirken, yo-
lunu şaşırmış, askıdaki bir ilke olarak iğreti kalmıştır. 
Siz dünyadaki şu kadar hammaddeyi, değerli madeni 
ülkenizde toplayarak, enerji kaynaklarını işgaller ile 
yüzyıllarca kontrol ederek yarattığınız görece yüksek 
yaşam seviyesinin ayrıcalığını, üstün bir hür medeni-
yet sıfatı bahane edip kendinizi aklayamazsınız. Dün-
ya sathında paylaşım adaleti sağlanmalı, bedeli dünya-
yı öldürmek olan üretim çılgınlığına son verilmelidir. 
Dünyanın batışı imalat hatasından olacaktır. 

Antonio Cosentino ise (2005: 16-17), günümüz 
dünyasının hâkim kültürel kodlarından söz ederken 

15  “Kavramsal Çerçeve”, http://9b.iksv.org/turkce.asp (Erişim ta-
rihi 28.03.2020).
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Gürsoytrak gibi ihtiyaç fazlası tüketimi eleştirir. Bu-
nunla birlikte modern yaşamdaki sanatçı ve hami iliş-
kisinin uyumlu birlikteliğine değinir: 

Tüketim çılgınlığı dünyayı sarmış durumda. Az tüke-
tenin rağbet görmediği çağdayız, gelişmişlik ve tüke-
tim aynı trende yolculuk ediyor. (...) Gerçekte bugün 
sanatçıların hamileriyle sancılı bir ilişkileri yok, bu 
memnuniyetin de ifadesi sayılabilir. Ara ara vazgeçiş-
ten söz eden romantik ataklar dışında her şey yolunda. 
Öyleyse sanata atfedilen birçok yüceltme duygusuna 
seremoniye ne gerek var. Bugün artık sanatçılar içinde 
az üretmeyi ve de az tüketmeyi telaffuz etmek en man-
tık dışı seçenek.

Serginin kurgulanma biçimi ve arka planını oluş-
turan düşünsel zemin temelde Hafriyat’ı bir arada tu-
tan yaklaşımların özeti gibidir. Kenti idealize etmeden 
tutarsızlıkları ile kabul edip gösteren, bu bağlamda da 
modern hayatın hatasız seri üretim mantığından ay-
rılan, görüntü belleği oluşumuna kısıtlama koymayan 
bir zemindir bu. Resim, heykel, desen, fotoğraf, ensta-
lasyon, video, kolaj ve grafik işleri aracılığıyla sergiye 
aktarılan kent imgeleri, her gün yanından geçip git-
tiğimiz ve kanıksadığımız “tuhaflıkları” ile izleyiciyi 
karşılamıştır. Bununla birlikte 2/5 BZ Serhat Köksal’ın 
işleri, Erim Bayrı’nın “I. Dünya Savaşı Öncesinde Af-
rika”, Tan Cemal Genç’in “Kâinatta İmalat Hatası 
Yoktur”, İrfan Önürmen’in “Terör Fabrikası”, Musta-
fa Pancar’ın “Çağdaş Nakliyat”, Neriman Polat’ın “İki 
Keklik”, Nalan Yırtmaç’ın “Sedat Bucak ve Arkadaş-
ları” gibi işler de cinsiyet, ırk ve sınıfsal ayrımlar ile 
doğanın talanına dikkat çeken “imalat hataları”dır. 

İmalat Hatası’nı takiben 22 Şubat-4 Mart 2006 
tarihleri arasında Karşı Sanat’ta İstanbul Defterdar-
ları sergisi gerçekleştirilmiş ve sergi kitap haline ge-
tirilmiştir. Tan Cemal Genç tarafından yayına hazır-
lanan ve grafik tasarımını Memed Erdener’in yaptığı 
projenin “fikir babası Esat Başak; sayfaları toparlayan 
Nalan Yırtmaç, İlhan Sayın (2006: 2)”dır. Genç (2006: 
3), uzun süren kitaplaştırma sürecini şu şekilde özet-
lemiştir: 

Siz görmeden önce, en çok benim evimi gördü def-
terdarların sayfaları. Daha 1999 yazı. Sessiz sedasız 
yaklaşık üç yıl boyunca toplanmayı beklediler. Sağol-
sunlar. 2002 yılında da en çok Murat Turan’ın ajansını 
gördüler. Orada bilgisayarda neredeyse bir yıl yalnız 
başına yaşadılar. Tarama işlemlerini ve sayfalara yer-
leştirilmeyi beklediler sırayla. 2003 yılında ilk defa 
sokağa çıktılar. İki büyük yayınevine sırayla gittiler 

ve sırayla geri döndüler. Sonra 2004 yılında küçük 
bir yayınevi ben basarım dedi. Nitekim bastı ve ba-
sar basmaz da imha etti bastığı kitabı. Sorgusuz su-
alsiz. Berbat avukatları üç sayfayı sevmemişti. (...) Bu 
manzaraya kalbi dayanamayan Hafriyatçılar duruma 
el koydu. Memed’ın bilgisayarına taşıdılar tekrar. Son 
hızla Hafriyat Yayınları’nın ilk kitabı oldular.

1995-2005 yılları arasında defter tutan 69 sanat-
çının yer aldığı bu proje bir nevi “deftere övgü” nite-
liğindedir. Bireyin defterle kurduğu ilişki mahremiye-
tin, içe dönüklüğün ve öznelliğin izlerini taşıdığından, 
sanatçıların defterlerine çizdiği desenleri görmek on-
ların iç dünyasına yakınlaşmayı da beraberinde geti-
rir. Projenin bu anlamda samimi olduğunu belirten 
Ayça Şen’in ifadesiyle (2006: 4), “vapurda, otobüste, 
arkadaş toplantılarında, sevgili yanında yalnız kalmak 
istendiğinde insanın imdadına yetişen kitap değildir 
aslında; defterdir. (...) Kimi zaman o defter kâğıdıyla 
uçak yapıp üzerindekileri uçura da bilirsiniz. Siz bi-
lirsiniz...”                        

Resim13: İstanbul Def-
terdarları kitabının ön 
kapağı, 2006 

Resim 14: İstanbul Defterdarları sergi davetiyesi, 2006
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İstanbul Defterdarları aynı zamanda Hafiyat’ın 
ilk yayınıdır. Grubun ikinci yayını ise, Temmuz-Ara-
lık 2006 tarihleri arasında Birgün Gazetesi’nde basılan 
114 Hafriyat işini bir araya getiren Hafriyat Ameleleri 
kitabıdır. Hafriyat Ameleleri sanatçıları arasında An-
tonio Cosentino, Ceren Oykut, Extramücadele, Fulya 
Çetin, Hakan Gürsoytrak, İnci Furni, Murat Akagün-
düz, Mustafa Pancar, Nalan Yırtmaç, Nazım Dikbaş, 
Tan Cemal Genç bulunur. Kitabın tasarımı ise Hafri-
yat grubu imzasını taşır (2007: 2).

Resim15: Hafriyat Ameleleri kitabının ön kapağı, 2007

Grubun Diyarbakır’da açtığı Lokal Cennet, Çağ-
daş Nakliyat sergisi 11-25 Kasım 2006 tarihinde Di-
yarbakır Sanat Merkezi ve Keçiburcu’nda izleyicilerle 
buluşmuştur. Yerelden beslenen Hafriyat sanatçıları 
(19 Ocak 2018) için Diyarbakır deneyimi “yerel” kav-
ramına farklı açılardan bakmalarına vesile olur. Sergi, 
yerelden yerele uzanan “nakliyatçı” tavra çok yönlü 
bakmayı önerirken, diğer taraftan Hafriyat sanatçıları 
“Diyarbakır kadar ‘öteki’” olduklarının farkına var-
dıklarını belirtmişlerdir.

Resim16: Lokal Cennet, Çağdaş Nakliyat, sergi broşürü ve 
davetiyesi, 2006

21-28 Şubat 2007 tarihleri arasında gerçekleşen 
Kurye temalı İkinci Uluslararası Kargart Video Festi-

vali kapsamında Hafriyat sanatçılarına özel bir bölüm 
ayrılmıştır. Festival, Mayıs 2001’de açılan çok amaçlı 
kültür-sanat mekânı olarak hizmet veren Kargart’ta 
gerçekleştirilmiştir. Sergide Antonio Cosentino-Me-
med Erdener, Extramücadele, Mustafa Pancar-Tan 
Cemal Genç, Nalan Yırtmaç-Tan Cemal Genç ve Ne-
riman Polat’ın video işleri yer almıştır.

Resim17: Kurye-İkinci Uluslararası Kargart Video Festivali afişi, 
2007

Hafriyat’ın bir sonraki sergisi kendi mekânla-
rında açılmıştır. Hafriyat’ın biriktirdiği deneyimler 
ve yaşadıkları pratik sorunlar mekân ihtiyacını gün-
deme getirmiştir. 1 Mayıs 2007’de bodrum katı, giriş 
ve asma kattan oluşan bir binada Hafriyat Karaköy’ün 
kurulmasıyla birlikte, Hafriyat’ın sorunsallaştırdığı 
meselelerin kamusal alandaki görünürlüğü artmış, 
muhalif örgütlerle işbirliği olanakları kolaylaşmıştır. 
Sonuç olarak, bu girişimle birlikte Hafriyat, daha et-
kin ve sanat ortamındaki diğer aktörlerle etkileşime 
daha açık bir yapı haline gelmiştir. 

1990’ların ikinci yarısından itibaren grup sergi-
leri açan Hafriyat, dönemin mekânsal ve finansal sı-
nırlılıklarını deneyimlemiş bu nedenle bağımsız bir 
mekân ihtiyacını çözüm olarak görmüştür. Bu süreç, 
anaakım galeri sistemi ile güncel sanat alanında oto-
nom sanat inisiyatiflerinin/yeni tip kolektif sanat mo-
dellerinin bir arada olduğu bir dönemdir. Hafriyat’ın 
da dâhil olduğu alternatif yapılanmalar çevre, tarih 
ve zamanla bağı zayıf “beyaz küp” sistemine karşıdır. 
Bu yapılanmaların çıkışındaki ortak saikler, piya-
sa temelli sanat pratiklerine karşı müşterek çıkarları 
örgütlemek böylece tekil güçsüzlüğü aşmak, çekin-
cesiz bir şekilde ifade özgürlüğü hakkını kullanmak, 
aktivist sanat yöntemlerini kullanarak (güncel) sanat 
piyasasının görmezden geldiği meseleleri gündeme 
taşımak, açık ve yatay organizasyon yapısı ile demok-

Türkiye sanat tarihi içinde ayrıksı bir grup: Hafriyat
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ratik kültürel zeminlerin oluşumuna katkı sağlamak 
olarak özetlenebilir. 

Murat Akagündüz ve Neriman Polat, Hafriyat 
Karaköy’ün kuruluş nedenlerini anlatırken sanat or-
tamının tek sesli olduğuna dikkat çekerek bazı sa-
natçıların ve/ya sanatçı gruplarının sergileme mekâ-
nı dahi bulamadıklarından söz etmişlerdir. Hafriyat 
Karaköy’ün bu ihtiyaçlara cevap vermenin ötesinde 
kamusal tartışmaların yürütüleceği bir kültür-sanat 
platformu olacağını belirtmişlerdir. 

‘Sponsor ilişkisi olan kurumların bir sanat profili var. 
Dolayısıyla o çerçevede bir seçicilik kullanılıyor. Daha 
deneysel, alternatif sanat üretimindekilerin taleplerine 
cevap verecek mekânlara ihtiyaç var.’ Neriman Polat 
ise İstanbul sanat ortamındaki hareketlilik algısının 
yanıltıcılığına dikkat çekiyor: ‘İstanbul’da hareket çok 
artıyormuş  gibi gözüküyor ama gerçekte alanlar aza-
lıyor. Senelerdir üreten insanların bile sergi açacak 
yer sıkıntıları var. Galerilerin sanatçı listeleri belli. Bu 
yüzden alternatif mekânların çoğalmasından başka 
çare yok.’ (...) ‘Burada hem Hafriyat’ın hem de başka 
sanatçı ve sanatçı gruplarının, çizimden resime çeşit-
li işleri sergilenecek. Ama mekân sadece galeri işlevi 
görmeyecek. Söyleşiler, workshoplar, film gösterimleri, 
performanslar vs. düzenlenecek. Burada iktidar mer-
kezlerinin dışında alternatif çalışmalara bir alan ve bir 
sanat platformu yaratmak istiyoruz’ (Hamsici, 2007). 

Bir “özyönetim deneyimi” olarak da değerlendi-
rilebilecek Hafriyat Karaköy, 1 Mayıs 2007 tarihinde 
Hafriyat sanatçılarının 16. grup sergisiyle açılır. Sa-
nat ortamında oldukça yankı uyandıran ve heyecanla 
karşılanan bu açılıştan16 sonra, Hafriyat Karaköy’ün 
kuruluş motivasyonlarıyla örtüşen sergiler düzen-
lenmiştir. Bunlar arasında Sulukule Platformu, 19 
Ocak Kolektifi ve Lambdaistanbul gibi oluşumların 
yer aldığı sergilerin yanı sıra sokak sanatçıları ve akti-
vist-feminist sanatçıların projeleri de bulunmaktadır.

Resim18: Hafriyat Karaköy, açılış sergisinin duyurusu, 2007

Açılış sergisinin ardından 15 Haziran-15 Tem-
muz 2007 tarihleri arasında sokak sanatçılarının ka-
tılımıyla Müdahale sergisi gerçekleşir. Sokak-galeri 
mekânı arasındaki eşitsiz ve hiyerarşik bakışı eleşti-
ren bu sergide Hafriyat Karaköy’ün duvarları sokak 
duvarları gibi kullanılmıştır. Ayrıca sergide grafiti, 
şablon, sticker, afiş ve fanzinlere yer verilmiştir. Mah-
mut Hamsici’nin belirttiği üzere (2007), “sergiyle ilgili 
ilk kez memleketin farklı köşelerinden, farklı kuşak-
lardan, farklı türde işler yapan sokak sanatçıları bir 
araya gelmiş”tir. “Hafriyat Karaköy, sanat çevrelerinin 
küçümsediği radikal bir üretim tarzını, çoğu direkt 
sokaktan gelen yaratıcıları galeri alanına davet ede-
rek (Koşar, 2007)” sokaktaki üretimleri bir kapalı bir 
sergileme mekânına dâhil etmiş ve galeri “kutsiyet”ini 
baş aşağı çevirmiştir. Erden Kosova (2007), sokakta 
kurulan anonimliğin Hafriyat Karaköy’de de devam 
ediyor oluşunu Hafriyat’ın muhalif kimliğine bağla-
mış, grubu “güncel sanatın sterilleştirilmesi, ıslahı ve 
depolitizasyonuna direnen odaklardan biri” olarak ta-
nımlamıştır. Rafet Aslan (2007: 74-75), Müdahale ser-
gisi vesilesiyle kaleme aldığı yazıda formel sanat eğiti-
mi alan sanatçıların sokağı tercih etmesini bir taraftan 
ironik bulurken diğer taraftan akademinin kısıtlayıcı 
ve disipliner yöntemleri nedeniyle bu durumun doğal 
olduğunu belirtir.

Yıldız Öztürk

16  Açılış vesilesi ile ilgili çıkan bazı haberler için bkz. “Hafriyat 
Komşu Geldi”, Birgün Gazetesi, 1 Mayıs 2007; Mahmut Ham-
sici, “Hafriyat Kendi Kendinin Patronu”, Radikal Gazetesi, 2 
Mayıs 2007; Deniz İnceoğlu, “Hafriyat Karaköy’de Başladı”, 
Hürriyet Keyif, 5 Mayıs 2007; Ayşegül Sönmez, “Hafriyat Ka-
raköy Açıldı”, Birgün Gazetesi, 7 Mayıs 2007; Özelsancak, H. 
(2007) “’Hafriyat’, ‘Hafriyat’, ‘Hafriyat’”, Gaste, Yaz 12 (105): 
sayfa bilgisine ulaşılamamıştır; Köksal, A. (2007). “Dikkat Haf-
riyat Var”, İstanbul Dergisi, Temmuz 60: 18-21.
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Resim19: Müdahale Sergisi, sergi afişi, 2007            

Resim 20: Alternatif Seçim Afişleri Sergisi, sergi afişi, 2007

Hafriyat Karaköy’deki üçüncü sergi genel seçim 
gündemiyle doğrudan örtüşen bir sergidir. 17 Tem-
muz 2007’de açılan17 Alternatif Seçim Afişleri sergi-
sinde, Türkiye’deki siyasi partilerin kullandığı im-
gelerden esinlenen sanatçılar kendi seçim afişlerini 
tasarlamışlardır. Sergi tanıtım metninden anlaşıldığı 
üzere (2007), seçim dönemlerinden alışık olunan or-
tam, her türlü duyurunun üst üste asıldığı, karmaşık 

görsel sokak estetiği mekâna taşınmak istenmiştir. 
“Alternatif seçim afişleri, sokak sanatçıları ve gra-
fiticilerin bir önceki sergi için Hafriyat Karaköy’ün 
duvarlarına yaptıkları müdahalelerin üzerine asıldı. 
Böylece tıpkı seçimler sırasında sokaklarda karşılaştı-
ğımız gibi alt alta, üst üste afişlerle ve bol imgeyle dolu 
bir sergi oldu.” Afişlerde Türkiye’nin militarist-milli-
yetçi-muhafazakâr yapısı mizahi bir üslupla eleştiril-
miştir. Bununla birlikte Hakan Gürsoytrak ve Memed 
Erdener’le yapılan söyleşide (Nuhoğlu, 2007: 48-49) 
sanatçılar, seçim sistemindeki pek çok uygulamanın 
-örneğin %10 barajı- yarattığı adaletsizlikten ve parti-
lerin söylemlerine/vaatlerine bakıldığında güven ver-
meyen içeriklerle dolu olduğundan söz etmişlerdir. 
Serginin bir parçası olarak tasarlanan seçim pusulası, 
özel mühür ve seçim sandığı izleyicileri bu “gösteriye” 
(Madra, 2007: 130) ya da “seçim oyununa” ortak ol-
maya çağırır. 

Hafriyat’ın18 bir sonraki sergisi Dünyayı Yesen 
Doymazsın sergisidir. Bu sergi İmkânsız Değil, Üstelik 
Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik temasıyla 8 
Eylül-4 Kasım 2007 tarihleri arasında gerçekleşen 10. 
Uluslararası İstanbul Bienali kapsamında özel proje 
olarak gerçekleştirilmiştir. Hou Hanru’nun küratörlü-
ğünü üstlendiği bienalin kavramsal arka plan metni, 
küresel savaş ve liberal kapitalizm çağında alternatif, 
aşağıdan örgütlenen bir modernleşmenin hala müm-
kün olduğunu iddia eder. Modernleşme ile doğrudan 
bağlantılı bir süreç olarak kentleşmenin çağdaş sanat 
pratiklerini etkilediğini belirten Hanru (2007: 12-19), 
çağdaş sanat ve kentin ilişkide olmasını kültürel ve 
toplumsal değişikliklere yol açabileceği için önemser. 
Bienalin de bütün dinamik, karmaşık ve heyecan veri-
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17  Hafriyat’ın mizahi ve alaycı tutumu sergi afişinin bitiş tarihi 
bölümünde de görülür: “Açılış 17 Temmuz ‘07-Kapanış Belli 
Değil...”.

18  Bu sergiye katılan sanatçıların isimleri farklı kaynaklarda farklı 
şekilde belirtilmiştir. 10. Uluslararası İstanbul Bienali’nin web 
sitesine göre sergide yer alan sanatçılar şu şekilde sıralanmıştır: 
“Antonio Cosentino, Hakan Gürsoytrak, İrfan Önürmen, Tan 
Cemal Genç, Banu Birecikligil, Fulya Çetin, İnci Furni, Neri-
man Polat, Extramücadele, Juan Botella Lucas, Charlie, Mus-
tafa Pancar, Nazım Dikbaş”. “Dünyayı Yesen Doymazsın”, ht-
tp://10b.iksv.org/proje.asp?pid=11. Erişim tarihi, 29.03.2020. 
Bienal sergi rehberinin 178. sayfasında ise, Antonio Cosen-
tino, Atıl Kunst, Charlie, Extramücadele, Hakan Gürsoytrak, 
İnci Furni, İrfan Önürmen, Mustafa Pancar, Nalan Yırtmaç, 
Nazım Dikbaş, Neriman Polat, Tan Cemal Genç’in isimleri yer 
almaktadır. bkz. ed. Baliç Ayvaz, İ. (2007) “Hafriyat”, Baliç Ay-
vaz, İ. (ed.), 10. Uluslararası İstanbul Bienali Rehberi, İstanbul: 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı.
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ci bu metropol ortamında rol alabileceğini ifade eder. 
Hanru’nun söylemleri çerçevesinde Hafriyat’ın kentle 
kurduğu bağın oldukça “heyecan verici” olduğu söy-
lenebilir. Hafriyat sanatçıları, kentteki karmaşık ve 
çelişkili durumları sanatsal pratiklere aynı karmaşık 
ve çelişki hallerde tercüme ederek, izleyicileri, kentin 
kent olurkenki gayrimuntazam süreçlerine şahit ol-
maya çağırır.

Bienal genel programından iki gün önce Hafriyat 
Karaköy’de açılan sergi, mekânın üç katına yayılmış, 
her katta ayrı bir konu ve bu konular arasında da bir 
ilişki üzerine kurulmuştur: “(...) unutmak (bodrum), 
ikna olmak (giriş), beklemek (asma kat); sefer tasının 
üç kabı, cacık (bodrum), kuru fasulye pilav (giriş), 
kemalpaşa tatlısı (asma kat); veya daha geleneksel bir 
üçlü, geçmiş ve hafıza (bodrum), günümüz kapitaliz-
mi (giriş) ve hayal edilen gelecek (asma kat).”19 Sanat-
çıların tüketim ironik ve kültürü referanslı işleri kimi 
zaman şık bir yemek masası, kimi zaman bir vitrin gö-
rüntüsü, kimi zaman da “Mülk Allahındır” ibaresiyle 
izleyicilerle buluşmuştur. 

Resim 21: Dünyayı Yesen Doymazsın Sergisi, sergi davetiyesi, 
2007    

Resim 22: Allah Korkusu Sergisi, sergi afişi, 2007

Hafriyat’ın Bienal projesinden sonra geniş bir 
katılımla düzenlediği, Allah Korkusu isimli afiş ser-
gisi 10 Kasım-2 Aralık 2007 tarihleri arasında Haf-
riyat Karaköy’de izlenmiştir. 5 Kasım 2007 tarihinde 
Vakit Gazetesi’nin “Küstah Sergi” başlığıyla yayım-
ladığı “haber”, “sanat adı altında, sövgü kültürü inşa 
ediliyor” ifadesiyle sergiye katılan sanatçıları ve Haf-
riyat Karaköy’ü hedef göstermiş ve kamuoyunda 
tartışma yaratan bir süreç başlamıştır. Aynı haberde 
serginin halkın tepkisini çektiği ifade edilmiştir. Mu-
hafazakâr-milliyetçi toplumsal kesimlerin galeyana 
gelmesini arzu eden bu kışkırtıcı haber dili, Türkiye 
tarihinde pek çok kez pratik edilen ve sonuçları iti-
bariyle geri döndürülemez durumlar ortaya çıkaran 
bir gelenektir. Bu geleneğin hedefindeki özneler, siya-
sal konjonktüre göre değişiklik göstermekle birlikte 
gayrimüslim topluluklar, alevi toplulukları, Kürtler, 
işçiler, kadınlar ve LGBTİ+ bireylerdir. Vakit’in pro-
vokatif söylemi, aşağıda değinileceği üzere, sergi açı-
lışı sırasında ortamın güvenliğini sağlamak için gö-
revlendirilen polisler tarafından karşılık bulmuştur. 
Görev sınırını ihlal eden polisler, sergide yer alan üç 
işin sakıncalı olup olmadığını soruşturmuştur.

Dönemin günlük gazeteleri incelendiğinde, Ak-
şam, Hürriyet, Milliyet, Sabah ve benzeri anaakım 
gazetelerde dahi, Hafriyat’ın Vakit’e verdiği yanıt 
kapsamında serginin asıl amacına değinen görüşle-

19  “Dünyayı Yesen Doymazsın”, http://10b.iksv.org/proje.asp?-
pid=11 (Erişim tarihi, 29.03.2020).

Yıldız Öztürk
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ri bulmak mümkündür.20 Hafriyat Karaköy’ün sergi 
koordinatörü Deniz Erbaş durumu şu şekilde özetle-
miştir: “Vakit Gazetesi’nde yeni sergimiz için bu ha-
ber çıktı ama daha katılacak olan eserler bile ortaya 
çıkmış değil, elimizde sadece birkaç eser var. Biz 60’a 
yakın katılım bekliyoruz. Yani kimse serginin içeriği-
ni görmüş değil. (...) Tekzip için yasal yola başvurduk 
(Serin, 2007).” Aynı haberde (Serin, 2007), Hafriyat’ın 
sergiye katılım çağrısı da yayımlanmış, Allah korkusu 
kavramına dört farklı yönden bakılabileceği dile geti-
rilmiştir. 

1. Bireysel olarak, vicdanın sesi anlamında Allah kor-
kusu. Yani ilk anlamıyla, inanç sistemi içinde kulun 
Yaradan’dan korkusu. 2. Toplumsal olarak, hızla muha-
fazakârlaşan, İslamileşen ve daha milliyetçi bir köşeye 
sıkışan Türkiye’de Allah korkusu. Aysbergin yüzeye çı-
kan popüler kısmı ‘Mahalle Baskısı’. 3. Allah korkusu 
üzerine Atatürksüzlük korkusu. Kâbe/Anıtkabir, Müs-
lümanlık/Laiklik, Hz. Muhammed/Atatürk (kesinlik-
le yanlış olan bu eşleşmeler, yanlış karşıt önermeler, 
toplumdaki kutuplaşmayı doğru gösteriyor olabilir. 
Serginin açılış tarihinin de 10 Kasım olduğu düşünül-
düğünde her anlamıyla Atatürk’ün ölümü toplumun 
bir kesimi için trajik bir korku daha yaratıyor. Allah 
korkusu üzerine Atatürksüzlük korkusu...) 4. Küçülen 
dünya ve global ekonomi içinde Allah korkusu. Yerkü-
rede zenginlik ile akıl, fakirlik ile korku birbirine sıkı 
sıkıya bağlı. Geleceği akıl’la kuranlar. Geleceği kor-
ku’yla kuranlar. Zengin ülkelerin bu dünya halinden 
ne tür çıkarları var?

Sergi açılışı sırasında ve sonrasında önlem ve ko-
ruma amacıyla Hafriyat Karaköy’de görevlendirilen 
polisler, “Atatürk fotoğrafı içeren üç afişi (Özkartal, 
2007)” amirlerine bildirme gereği duymuştur. “Yağ-
murdan Kaçarken” başlığıyla 14 Kasım 2007 tarihinde 
Radikal Gazetesi’nin ilk sayfasında çıkan İsmail Say-
maz imzalı haber (2007), konuyu etraflıca ele almıştır. 
Murat Akagündüz, polisin sergiyle ilgili tepkilerini 
değerlendirirken; 

(...) Allah korkusu kaygısı itibarıyla muhafazakâr ke-
simden eleştiri beklerken, serginin güvenliğiyle ilgili 
sorumluluğu alan Emniyet Müdürlüğü’nden sorun 

yaşanmaya başlandı. Sergi içeriği ve mahiyeti, bir ik-
tidarın tarifine yönelik olması, emniyet açısından, sa-
kıncalı olduğu fark edildi. (...) Polisler korumak üzere 
geldikleri sergide sakıncayı kendileri bulmuş oldular. 

Bu tutum Serhan Ada, Ahmet İnsel ve Ahu Ant-
men’in yayımladıkları yazılarda da eleştirilmiştir.21 

Hafriyat sanatçılarının da yer aldığı bir sonraki 
proje 19 Ocak-9 Şubat 2008 tarihleri arasında Hafri-
yat Karaköy’de sergilenen Münferit isimli kolektif ça-
lışmadır. Hrant Dink’in 19 Ocak 2007 tarihinde katle-
dilmesinden sonra bir araya gelen 19 Ocak Kolektifi,22 
Hafriyat ile ortak proje yürüten gruplardan biridir. 
Faili meçhul cinayetlere odaklanan sergi kapsamında 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi sivil toplum örgütle-
rinin hazırladıkları raporlar taranmış ve bu raporlar 
vasıtasıyla 4000 kişinin ismine ulaşılmıştır. Ulaşılan 
kişilerin adı-soyadı, ölüm sebebi, ölüm tarihi ve yeri 
küçük siyah plakalar üzerine beyaz renkle yazılmış, 
loş bir atmosferde bu plakalar “ışıldayarak” içeriyi ku-
şatmıştır. Bu plakalar üzerinde ismi yazılı kişilerin, si-
yaha boyanan duvarlarda birbirine bağlanan ipler ara-
cılığıyla ilişki kurması sağlanmıştır. Neriman Polat’ın 
da belirttiği gibi bu sergi, “binlerce ismin karanlık bir 
atmosferde tek tek yer aldığı ve birbirine ince iplerle 
bağlandığı bir çalışmaydı, tamamen kolektif bir üre-
timdi (Oğuz ve Olcan, 2019).” Hafriyat’ın her daim 
toplumsal meselelerdeki aktif rolü, grubu doğal ola-
rak diğer muhalif aktörlerle yeni kültürel/toplumsal 
eylem biçimleri geliştirmesini sağlamıştır. Bu anlam-
da 19 Ocak Kolektifi’nin sergi tanıtım metninde yer 
alan ifadeler (2008), kolektifin Hafriyat Karaköy’le 
ilişki kurma nedenleri hakkında ipuçları barındırır: 

Etkinliğin taşlaşmış bir anı sergisi olmasından kaçı-
nıldı. Anma edimi bir tavır, bir eylem olarak tasavvur 
edildi. Bugün Türkiye’nin dışa dönük vitrinini süsle-
mesi amacıyla ıslah edilmekte olan bir kültürel alan 
olarak güncel sanatın güncel olana, toplumsal olana 
radikal müdahalesinin mümkün olabileceğini bir kez 
daha dile getirmek istiyoruz.

20  Haberlerin bir kısmı için bkz. Ayten Serin, “Allah Korkusu 
Sergisi Açılmadan Korkuttu”, Hürriyet Gazetesi, 7 Kasım 2007; 
“Birilerinin Sanat Korkusu”, Radikal Gazetesi, 7 Kasım 2007; 
Evim Altuğ, “’Allah Korkusu’ Sergisi Açılmadan Korkuttu”, Sa-
bah Gazetesi, 9 Kasım 2007; “Allah Korkusu’na Farklı Bakışlar”, 
Akşam Gazetesi, 11 Kasım 2007; Zana Yavuz-Bülent Çamcı, 
“Korkulan Sergi Açıldı”, Milliyet Gazetesi, 11 Kasım 2007.

21  Yazılar için bkz: Serhan Ada, “Devlet Babanın Yetimleri”, Radi-
kal Gazetesi, 17 Kasım 2007; Ahmet İnsel, “Totaliter Zihniyet”, 
Radikal İki, 18 Kasım 2007; Ahu Antmen, “Korkunun Ecele 
Faydası Yok!”, Radikal Gazetesi, 21 Kasım 2007.

22  19 Ocak Kolektifi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. http://19o-
cakkolektifi.blogspot.com/ (Erişim Tarihi, 17.02.2020).

Türkiye sanat tarihi içinde ayrıksı bir grup: Hafriyat



33

Resim 23: Münferit Sergisi, sergi davetiyesi, 2008           

Resim 24: Münferit Sergisi, sergi genel görünüşü, 2008

Hafiyat Karaköy’de düzenlenen sergiler arasın-
da cinsiyet ve cinsel yönelim eşitsizliğini gündeme 
getiren projeler de yer almıştır. Hafriyat grubunun 
pek çok sergisinde feminist bakışla üretilen işlerin 
yer aldığı görülür. Grup içindeki feminist sanatçılar 
cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığına dair mesele-
leri video, desen, foto-roman, fotoğraf, enstalasyon 
ve benzeri araçlarla izleyicilerle paylaşmıştır. Hafriyat 
Karaköy’ün ortak proje yürüttüğü bir diğer sivil olu-
şum olan Lambdaistanbul, 1993 yılından İstanbul’da 
kurulmuştur.23 Dernek kurulduğu yıldan itibaren LG-
BTİ+ bireylerle dayanışma ağları örerek, toplumsal 
haklar mücadelesi alanlarında faaliyet yürütmüştür. 
Hafriyat Karaköy, Lambdaistanbul’un projelerine iki 
kez ev sahipliği yapmıştır. İlki Makul sergisi başlığıyla 
4-25 Nisan 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir. Lambdaistanbul’un ilk büyük ölçekli sergisi olan 
Makul, resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, perfor-
mans, yerleştirme gibi farklı disiplinlerde çalışan 30 

sanatçı/sanat kolektifinin ortak ürünüdür. Sergi tanı-
tım bülteninde (2008) serginin içeriği ve amaçları şu 
şekilde ifade edilmiştir: 

Sergi, toplumsal cinsiyet ve heteroseksizm kavramla-
rı çerçevesinde LGBTT bireylerin kimlik politikaları, 
yaşam deneyimleri ile maruz kaldıkları baskılar ve 
bu baskılar karsısında geliştirdikleri direniş pratikle-
rini sanat yapıtlarıyla sorunsallaştırmayı hedefliyor. 
Sanatçılar cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği üzerine 
üretilen algıları aile, militarizm, sansür, cinsiyetçilik, 
beden temsili gibi balgamlarda tartışarak, bireyin top-
lum ve iktidar odakları tarafından nasıl sınıflandırıl-
dığı, denetlendiği ve normalleştirildiğine dair ipuçları 
veriyor.

Hafriyat Karaköy’ün Lambdaistanbul’la ikinci 
sergi projesi Onur Haftası kapsamında açılan ?-28 
Haziran 200924 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan 
Stonewall’un 40. Yılı Anısına: İsyan ve Onur sergisi-
dir. Sergi, LGBTi+ hareketlerinin mücadele tarihi ile 
bu hareketlerin Türkiye’de var oluş pratikleri arasın-
da paralellik kurmak üzerine tasarlanmıştır. Bununla 
birlikte görünürlüğün altını çizmiştir. Kalıplaşmış ve 
bireylere doğduğu anda biçilen cinsiyet rollerinin bir 
fantezi olduğu fikri, kişisel deneyimlerin anlatıldığı 
video gösterimlerinin yanı sıra “transları araba tamir 
ederken, futbol sahasında, nargile içerken ve ud çalar-
ken resmeden fotoğraflar (Çakır, 2009)” aracılığıyla 
da sunulmuştur.

Resim 25: Makul Sergisi, sergi afişi, 2008               23  Lambdaistanbul hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. “Özetle; 
Lambdaistanbul Ne Yaptı?” http://www.lambdaistanbul.or-
g/s/hakkinda/ozetle-lambdaistanbul-ne-yapti/ (Erişim Tarihi, 
17.02.2020). 24  Serginin açılış tarihi bilgisine ulaşılamamıştır.
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Resim 26: Stonewall’un 40. Yılı Anısına: İsyan ve Onur sergisi 
genel görünümü, 2009  

7-30 Mart 2009 tarihleri arasında Hafriyat Kara-
köy’deki Haksız Tahrik sergisi ise, hem Hafriyat’tan 
hem de Hafriyat dışından feminist sanatçılar ve/ya 
grupların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye ser-
gileme pratikleri içindeki ilk aktivist feminist sergi 
olarak anılan bu kolektif proje “ismini, Türk Ceza Ka-
nunu’nun ‘ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan 
nedenler’ başlığı altında düzenlenen 5237 sayılı ‘hak-
sız tahrik indirimi’ maddesinden”25 almıştır. Özellik-
le kadınlara ve/ya LGBTİ+ bireylere yönelik işlenen 
suçları hafifletmek adına adli mercilerce uygulanan 
bu yöntem, sergiye katılan sanatçılar tarafından akti-
vist feminist bir dille gündeme getirilmiş; kadın ve/ya 
LGBTİ+ cinayetlerinin politik olduğu vurgulanmış-
tır. Küratörlüğünü Canan’ın yaptığı bu sergi tanıtım 
metninde de belirtildiği üzere, “feminizm konulu bir 
sanat tarihi sergisi değildir. Feminizm adına yapılan 
bir eylem aynı zamanda güncel sanat sergisidir.”26 Ser-
ginin önemli bir özelliği de farklı kuşaktan feminist 
sanatçıların bir araya gelerek kuşaklar arasındaki mi-
ras aktarımını çoğulcu bir yaklaşımla sunmasıdır. Son 
olarak Ahu Antmen’in belirttiği gibi (2009), serginin 
“en güçlü yanı, giderek politik boyutundan soyutlanıp 
ticarileştirilmeye, kadınlara hediye alınacak bir güne 
dönüştürülmeye çalışılan 8 Mart’ın politik temelinde 
ısrar etmesi.” Sergide yer alan işler gündelik yaşamın 

içine sızan dilsel pratiklerden beden politikalarına, 
elitist-ulusalcı söylemden ev-içi emek tartışmalarına 
dek uzanan ayrımcılığın türlü veçhelerini göstermiş-
tir. Ayrıca editörlüğünü Ayşegül Sönmez’in yaptığı, 
söyleşilerden oluşan Haksız Tahrik sergi kitabı 2009 
Eylül’ünde yayımlanmıştır. 

Resim 27: Haksız Tahrik Sergisi, sergi afişi, 2009             

Resim 28: Haksız Tahrik Sergisi, kitap kapağının ön yüzü, 2009

2000’ler Türkiye’sindeki sermaye birikim rejimi 
uygulamalarının en yaygın ve görünür biçimi, kentin 
sınırsız ve geri döndürülemez bir şekilde rant ekono-
misine teslim edilmesidir. “Kentsel dönüşüm” proje-
lerinde kristalize olan bu eğilim, İstanbul’da da bir-
çok mahallede uygulama alanı bulmuştur. Hafriyat’ın 
başından itibaren kentle kurduğu yakınlık elbette bu 

25  “’Cinsiyet Tahrik Nesnesi Değildir’ Diyen Sergi, Hafriyat Ka-
raköy’de”, Bianet, 26 Şubat 2009. https://m.bianet.org/bianet/
toplumsal-cinsiyet/112797-cinsiyet-tahrik-nesnesi-degil-
dir-diyen-sergi-hafriyat-karakoy-de. Erişim tarihi, 29.03.2020.

26  “Haksız Tahrik sergisi basın bülteni”, http://www.neri-
manpolat.com/works/2009/2009_02.htm 2009 (Erişim tarihi, 
29.03.2020).
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meselenin de sanatsal pratiklerine yansımasını sağla-
mıştır. Kentsel muhalefet hareketleri içinde yer alan 
Sulukule Platformu ile gerçekleştirilen Sulukule’yi 
Aldılar, Darbukamı Kırdılar: Yenileme, Yersizleştir-
me, Sulukule sergisi Hıdrelleze denk gelen 6-31 Mayıs 
2009 tarihleri arasında Hafriyat Karaköy’de izlenmiş-
tir. Sergide fotoğraflar, yerleştirmeler ve videolarla 
birlikte hukuksal metinler ve arşiv dokümanları gibi 
yazılı belgeler de yer almıştır. 

Resim 29: Sulukule’yi Aldılar, Darbukamı Kırdılar: Yenileme, 
Yersizleştirme, Sulukule, sergi afişi, 2009

Hafriyat Karaköy, açıldığı günden 2011 yılında 
kapanana dek hem Hafriyat’ın hem de farklı sanatçı, 
kolektif ve/ya grupların sergi, söyleşi, atölye çalışma-
sı ve performanslarını gerçekleştirdiği çok işlevli bir 
kültür-sanat alanı olmuştur. Mekânın kapatılması 
grubun da doğal feshi gibi değerlendirilebilir. Hafri-
yat Karaköy, Hafriyat sanatçılarının gönüllü desteği 
ile yürütüldüğünden bir süre sonra maddi olanaklar 
ve iş gücü yetersizliğinden ötürü sürdürülebilirlik ko-
nusunda sorun yaşamaya başlamıştır. Cosentino’nun 
belirttiği üzere, (negatif anlamda) kurumsallaşmayı 
reddeden bir grup olarak profesyonel bir mekân iş-
letimine geçmek istememişlerdir. Yine Cosentino ve 
Polat’ın ifade ettiği gibi, mekâna harcanan enerji sa-
natçıların kişisel projelerini gerçekleştirmelerini zora 
sokmuştur. Sonuç olarak, kurumlaşmanın sınırına 
geldiğini düşünen Hafriyat grubu, kuruluşundaki 
organik bir araya geliş süreçleri gibi sona erişinde de 

doğal bitiş yaşamıştır. Bununla birlikte Hafriyat Kara-
köy’de açılan politik göndermeleri güçlü olan sergile-
rin (Allah Korkusu gibi) grubu yıpratması ve motivas-
yonunu düşürmesi söz konusu olmuştur. Akagündüz 
ise, zaten Hafriyat Karaköy kurulduğunda mekânı bir 
yıl kadar açık tutabileceklerini konuştuklarını, ancak 
biraz da çevrelerine duydukları sorumluluktan ve Haf-
riyat Karaköy’e duyulan ilgiden dolayı mekânın açık 
kalmasını sağladıklarını belirtmiştir. Pancar, ciddi şe-
kilde maddi zorlukların yaşandığını ifade etmiş, örne-
ğin, bir sonraki sergi projesi için hâlihazırda bütçenin 
olmamasını Hafriyat’ın yorgunluk sebepleri arasında 
saymıştır. Polat, strateji kuran bir grup olmadıklarını, 
oysa güncel sanat ortamının oldukça strateji temelli 
ilişkiler üzerine yapılandığı belirtmiştir. Hafriyat’ın 
bu anlamda farklı ve dolayısıyla en başından itibaren 
geleceksiz olduğunu belirtmiştir. Bütün bu piyasa ku-
ralları düşünüldüğünde Polat’a göre grubun dağılması 
olağan bir durumdur (Hafriyat, 19 Ocak 2018).

Sonuç Yerine
Bu çalışmada, 1996-2011 yılları arasında İstanbul 
merkezli faaliyet yürüten bir sanat grubu olan Haf-
riyat’ın, sanatsal pratikleri, sergileme politikaları, 
örgütlenme biçimi ve Hafriyat Karaköy mekânının 
yönetilme süreçleri anlatılmıştır. Sözü edilen yıllar, 
Türkiye’de güncel sanat pratiklerinin ivme kazandığı, 
küratörlü ve temalı sergilerin açılmaya başladığı, re-
sim ve heykel dışında sıklıkla hazır nesnelerin kulla-
nıldığı ve video işlerinin yaygınlaştığı bir dönemdir. 
2000’li yıllarla birlikte, özel sermaye gruplarına ait 
müzelerin kurulmasıyla sponsorluk müessesesinin 
sergilerin birer “gösteri”ye dönüşmesinde etkili ol-
duğu belirtilebilir. Sergi başarısının izleyici sayısı ile 
ölçüldüğü bu yeni süreçte, tamamen bağımsız bir olu-
şum olarak varlığını sürdürmeyi hedefleyen Hafriyat, 
Türkiye sanat tarihi içindeki alternatif deneyimler 
arasındaki en ilginç gruplardandır.

Hafriyat’ı bağımsız/alternatif kılan iki temel un-
surdan bir tanesinin maddi bağımsızlık olduğu söy-
lenebilir. Grup bazı sergi projelerinde destek almış 
olsa da sergi içeriklerine müdahale edilmesine, san-
sür ve sınırlamalara karşı durmuştur. İkincisi, gru-
bun örgütlenme ve iş yapma biçiminin getirdiği yatay 
ilişkilenme ve Hafriyat dışındaki aktörlere açık olma 
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tutumudur. Walter Benjamin’in (1979: 167-176) Na-
poli kenti ölçeğinde söylediği “geçirgen”lik Hafriyat’ın 
“gözenekli” yapısında da sezilir. Bu yapıdan sızan yeni 
ilişkilerle sınırlar sürekli esner, genişler ve dönüşür. 
Bu dönüşüm mekândan insana yani temas edilen her 
alanda mümkün hale gelir. 

Hafriyat’ın bir özelliği de kurumsallığa karşı ta-
kındığı eleştirel tavırdır. Buradaki kurumsallık eleş-
tirisi, üretim sürecinden sergileme pratiklerine dek 
uzanan tüm ara formları kapsayan bütünsel bir yak-
laşımdır. Bütün bu nitelikleri ve kendine münhasır iş-
leyiş biçimiyle Hafriyat’ın Türkiye güncel sanatı tarihi 
içinde ayrıksı bir konumda olduğu aşikârdır.
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EK – 1: HAFRİYAT SERGİLERİ

Sergi Adı   Katılımcılar    Tarih  Mekân  Şehir

Hafriyat    Antonio Cosentino, Hakan Gürsoytrak, 
   Mustafa Pancar     9 – 29 Mayıs 1996 Kare Sanat  İstanbul

Hafriyat II  Antonio Cosentino, Hakan Gürsoytrak,  17 Ekim – 
   Murat Akagündüz, Mustafa Pancar  17 Kasım 1996 Passion Art Center İstanbul

Hafriyat III  Antonio Cosentino, Cemil Erim Bayrı,   21 Ekim – 
   Charlie, Eyüp Öz, Hakan Gürsoytrak,   6/7 Kasım 1997
   Mustafa Pancar, Murat Akagündüz  (Sergi afişinde 
        6 Kasım, sergi 
        kataloğunda ise 
        7 Kasım   Taksim Atatürk
        yazmaktadır.) Kültür Merkezi  İstanbul

Süper Hafriyat   Antonio Cosentino, Charlie, Hakan Gürsoytrak, 
   Memed Erdener, Murat Akagündüz,   6 Mayıs –  Elhamra
   Mustafa Pancar, Tina Fischer   5 Haziran 1999 Sanat Galerisi İstanbul

Öz Hafriyat  Antonio Cosentino, Cemil Erim Bayrı, Charlie,    Anadolu Üniv.
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kapsamında Hafriyat  Eyüp Öz, Hakan Gürsoytrak, Memed Erdener,   ODTÜ
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Enstalasyon Sergisi   Nalan Yırtmaç, Tina Fischer   3 Haziran 2000 Merkezi  Ankara

Karma Sergi  Antonio Cosentino, Charlie, Erim Bayrı, 
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   Nalan Yırtmaç, Tina Fischer   7 Temmuz 2000 Galerisi  Nevşehir
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Yalan Dünya   2/5 BZ Serhat Köksal, Anabala (Ceren Oykut, 
   Murat Ertel), Antonio Cosentino, Caner Karavit, 
   Charlie, Extrastruggle/Ekstramücadele, 
   Eyüp Öz, Hakan Gürsoytrak, İrfan Önürmen, 
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   Extramücadele, Fulya Çetin, Genco Gülan, 
   Hakan Gürsoytrak, Hakan Seyrek, Hale Tenger, 
   Haluk Tuncay, Hatice Meryem, Işıl Döneray, 
   İlhan Sayın, İlker Kayseri, İnci Furni, 
   İrfan Önürmen, Kaan Tanman, Kenan Ünsal, 
   Küratör, Metin Üstündağ, Murat Başol, 
   Murat Lafçı, Murat Turan, Nalan Yırtmaç, 
   Nazım Dikbaş, Neriman Polat, Onur Aynagöz, 
   S.E.T. (Sürrealist Eylem Türkiye),   17 Temmuz 2007 –
   Sadık Karamustafa, Serdar Beyaz, Serkan Tunç,  Kapanış belli değil
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   Vahit Tuna, Yetkin Başarır, Zeynep Özatalay  ifadedir.)  Hafriyat Karaköy İstanbul

Dünyayı Yesen Doymazsın Antonio Cosentino, Atıl Kunst, Banu  Birecikligil, 
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Estetik/politika bağlamında 
1970’ten günümüze 
Türkiye görsel sanat alanına bir bakış

Emin Çelik*

Özet   
Bu çalışmada 1970’ten günümüze Türkiye görsel sanat alanındaki aktörler, kırılmalar ve çalışmalardan örnekler estetik-
politika bağlamında ele alınacaktır. Makalenin teorik omurgası, Jacques Rancière’in estetik kuramına göre oluşturulacaktır. 
Çalışmada estetik-politika kavramı tartışılacak, ardından hangi durumlarda “sanat yapıtı” ortaya çıkar sorusu eşliğinde 
Türkiye örneklerine bakılacaktır. Tarihte birçok tanımı olan ve geniş bir tartışma literatürüne sahip olan estetik kavramı, 
Jacques Rancière’in estetik kuramına oturtularak tartışılacaktır. Türkiye sanatında “direkt anlatım” ve salt “propaganda” gibi 
eleştirilere maruz kalan örnekler, 70 kuşağından günümüze bu bağlamda incelenmeye çalışılacaktır.

Abstract 
In this study, samples of actors, breaks and works in the field of visual arts in Turkey since 1970 is discussed in the context 
of aesthetics and politics. The theoretical structure of the article is based on Jacques Rancière’s aesthetic theory. The concept 
of aesthetics-politics is discussed in the study, then examples of Turkey, within the framework of the question in which cases 
“artwork” will emerge, were analyzed. The concept of aesthetics, which has many definitions in history and a wide discussion 
literature, was discussed on the basis of Jacques Rancière’s aesthetic theory. In this context, some selected works that were 
subject to criticism such as “direct expression” and absolute “propaganda” in the art of Turkey from the 70s generation to 
present were examined.

Anahtar kavramlar: sanat, estetik, politika, siyaset, avangard, Türkiye sanatı, Rancière.   

Keywords: art, aesthetics, politics, politics, avant-garde, Turkey art, Rancière.
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Giriş
Bu makalede 1970’ten günümüze Türkiye sanatı, este-
tik-politika bağlamında tartışılarak seçilen bazı eser-
ler incelenecektir. Sanatın işlevi, görevi ya da gücü çok 
geniş bir tartışma literatürüne sahiptir. 1938’de Ernst 
Bloch ile Georg Lukács arasında başlayıp, Brecht, 
Adorno ve Benjamin gibi isimlerin de dahil olduğu 
sanata ilişkin tartışmaların, modern Alman yazını-
nın en aydınlatıcı hadiselerinden olmasının yanında 
bu alanın neden tartışılmaya ihtiyacı olduğuna dair 
güzel bir örnektir (Lukacs vd., 2007: 11). Bu çalışma-
da sanat, sanatın gündelik hayatımızla ilişki kurduğu 
yerden, politik olma potansiyelinden tartışılacaktır. 
Sanat yapıtları, ilişkilendiği dönem ve sistemler içeri-
sinde incelenecektir.

Politik sanat kavramını tartışırken avangard teri-
mi önemli bir yere oturur. Avangard kelimesi siyasi bir 
terim olarak, ilk defa ütopyacı sosyalistler tarafından 
kullanılmıştır. Avangardın birçok farklı işlevinden 
bahsedilir. Bu çalışmada avangard, “hem tavır olarak 
hem de burjuva eleştirisi, gündelik hayatın devrimci-
leştirilmesi anlamına gelen, potansiyelini halk hare-
ketlerinden alan radikal avangard olacaktır” (Fırat ve 
Kuryel, 2015: 19). Türkiye sanatına bakmadan önce 
konumuzun ana aksını oluşturacak estetik ve politika 
kavramını iyi konumlandırmak gerekir.

Estetik ve politika ilişkisi
Estetiğin yaygın olarak insanda güzel duygusu uyan-
dıran, güzellik duygusuna uygun olan, güzellik duy-
gusuyla ilgili gibi tanımları yapılsa da tarihsel süreç-
te farklı ideolojiler, disiplinler ile ilişkilenmiş, farklı 
anlamlar yaratarak kesin bir estetik tanımı yapmayı 
zorlaştırmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski bir dene-
yim adı olan estetik kavramını ilk kez sanat alanı 
içinde güzellikle ilişkilendiren Alexander Gottlieb 
Baumgarten olmuştur. Güzelin birimi olarak basitçe 
anlamlandırılan estetik, özellik 18.yy’da teorik tar-
tışmalarda geniş bir yer tutar. Latince aesthetica’dan 
gelen sözcük, Yunancadaki kökeni olan aesthesis’te 
farklılaşır. Duyulardan arınmış kavramsal düşünce 
olan noesis’ten ve nesnenin yaratılma durumu olan 
poiesis’ten ayrılarak anlamını tamamlar. İyi hissetti-
ren bedensel duyuma ve o nesnelerden öte nesnelere 
duyulan öznel tepkilere işaret eder (Jay, 2012: 183). 

Estetiğin anlamı, kullanıldığı anlam sistemine göre 
farklılık gösterebilir. Hatta bu farklılıkların çeşitli du-
rumlarda zıt anlamlara dönüştüğü bile gözlemlene-
bilir. Özellikle sanatın estetik tanımıyla sosyal bilim-
lerdeki estetik tanımı, bizi çok farklı anlam yollarına 
çıkarabilir. Birbirinden tamamen farklı tanımlar, aynı 
tartışma başlığı altında çelişkili bir şekilde dolaşıma 
girebilir. Estetik ile ilgili en dikkat çekici tanımlardan 
birini de kesin bir tanım yapmayı mümkün görmeyen 
Martin Jay yapmıştır (Jay, 2012: 219). Bu muğlaklığın 
ve anlam belirsizliklerinin, Avrupa burjuvazisinin 
siyasi egemenlik mücadelesi ile Marksist teorinin ve 
devrimci pratiğin gelişimi arasındaki çatışmada da 
büyük etkileri olmuştur (Eagleton, 2010: 59). Dik-
kat çeken çatışmalardan bir diğeri de Terry Eagleton 
ve Jacques Rancière arasındaki dinamik tartışmadır. 
Eagleton’ın Marksist estetiği ile Rancière’in Kantçı 
yaklaşımının zaman zaman zıtlaşıp, zaman zaman 
uzlaşmasıyla ortaya çıkan gerilimde estetik kendi te-
orisinin ana akslarını oluşturur. Eagleton’a göre este-
tiğin politikliği, evrensellik iddiasında olduğunda ve 
sınıflı toplumların işleyişinde gizli bir yöntem işlevi 
gördüğünde ortaya çıkmaktadır. Bu yöntem de aynı 
anda alternatif düşünme ve hissetme tarzlarını ortaya 
çıkararak, sınıflı topluma yönelen güçlü bir eleştiriye 
de katkıda bulunmalıdır: “Estetik-olan kısmen soylu 
sınıfın orta sınıfa bıraktığı bir miras olsa da, bu du-
rumda o, bölünmüş, belirsiz kalmış bir mirastır- yeni 
toplumsal düzen için bir küme anahtar kavramdır, 
fakat aynı zamanda bu düzene karşıt olan eleştirel 
gelenek için de” (Eagleton, 2003: 59). Eagleton bura-
da estetikle politika arasındaki ilişkiye de işaret eder. 
Estetiğin tarihsel süreçte ideolojiyi taşıyan ve doğası 
gereği ona şekil veren en güçlü araçlardan biri oldu-
ğunu görürüz. Özellikle egemen sınıf kendi imgesini 
ve ideolojisini inşa etmek için estetiği çok iyi kullan-
mıştır. Örneğin kilisenin pürizmi ve arzuyu Röne-
sans sanatı ile örgütleyip dayatması ya da günümüzde 
kültür endüstrisinin kitleler üzerindeki etkin rolü bu 
durumu kanıtlar niteliktedir. Rancière ise politikayla 
bir köprü kurarken tartışmayı daha farklı bir boyuta 
taşır. Rancière politik sanattan bahsederken, başında 
bu olguları yani estetiği ve politikayı birbirinden ayır-
maz (Rancière, 2012: 13). Rancière, teorisinin teme-
linde “politika” kavramını inceleyerek bize bilindik 
anlamını genişleterek farklı bir anlam önerir. Politi-
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kayı bir hükmetme biçimi, iktidarın uygulanma yön-
temi veya bir “üst-yapı” olarak adlandırmak yerine; 
kolektif bir irade oluşumu, eşitlik ve özgürlük süreci 
olarak tanımlar. Müşterek olanın yapılandırılması iş-
levini politikanın alanından ayırır. Bu meşrulaştırma 
ve uzlaşı sistemine “polis” adını verir (Rancière, 2005: 
51). Polis neyin görünür ve duyulur olup, neyin gö-
rünmez ve duyulmaz olacağına karar veren sistemdir. 
Bu adaletsiz dağıtımı da uzlaşma/konsensüs ile örtbas 
eder. Rancière, bu yöntemle aslında pek çok insanın 
politik olarak tanımladığı eylemlerin, apolitik oldu-
ğunu görmeyi ya da politik olmadığı düşünülen ey-
lemlerin politik olduğunu deşifre eder. Gösterdiği bu 
adaletsiz dağıtımda polisin karşısına politikayı koyar 
(Sayar, 2015: 1). Bu durumda politika polisin zıddı-
dır ve mevcut kurulu şekillenmeyi yeniden şekillen-
dirmedir. Görünmez olanı gösterir, duyulmaz olanı 
duyulur hale getirir. Uzlaşıyı/konsensüsü bozduğu 
ölçüde söz konusu olur. Bununla birlikte, bir eylemi 
politik yapan, onun nesnesi ya da gerçekleştirildiği 
yer değildir. Bir eylemi politik kılan tek şey, o eyle-
min biçimidir. Politik eylem, egemenin şekillendir-
diği yerleri yeniden şekillendiren eylemdir. Rancière 
buna grev örneğini verir. Grevin nesnesinden çok, 
grevin yapılış biçimine dikkat çeker. “Bir grev, daha 
büyük bir paydan ziyade reformlar istediğinde ya da 
ücretlerin yetersizliğinden ziyade otorite ilişkileri-
ne saldırdığında politik değildir. İş yerini toplulukla 
bağıntısı içerisinde belirleyen ilişkileri yeniden şekil-
lendirdiğinde politiktir” (Rancière, 2005: 56; Bakçay, 
2019: 18). Buradan hareketle bir sanat yapıtının po-
litikliği; yapılma tekniği, yöntemi ile ilgili değil mev-
cut iktidar ilişkileriyle ne kadar uzlaşıp uzlaşmadığı 
ile ilgilidir. Uzlaşmazlık yaratmaya dönük bu etkinlik, 
bir siyaset estetiği oluşturur. Bu bağlamda politiklik 
potansiyeli taşıyan eylemlerin, estetik potansiyeli pa-
raleldir. Estetik uzlaşmanın bozulduğu anlarda ortaya 
çıkar. Beklenmediktir, bozucudur ve bu yüzden poli-
tiktir aynı zamanda. Estetik ve politika aynı uzamda, 
aynı ilkeyle çalışır. Bu doğrultuda bir sanat yapıtına 
bakarken gerçekten politik mi ve sanat mı sorularına 
bir anlamıyla cevap verebiliriz. Kendi sistemi içinde 
bir uzlaşmazlık yaratıyorsa oradan estetik deneyimde 
çıktığını görürüz (Rancière, 2005: 53). Tarihsel süreç-
te konsensüsü bozan, çerçeveden taşan, tuvali yırtan 
her türlü uzlaşmazlık buna örnek olarak gösterilebilir. 

Michelangelo’nun 16.yy’da “yarım bıraktığı” Pieta’sı, 
iktidarın diliyle uzlaşmadığı ölçüde estetik ve politik-
tir. Tıpkı Marcel Duchamp’ın pisuvarının, malzemeye 
ve sanatın uzlaşısına sorduğu soru gibi. 

Eserleri ve olayları incelerken Rancière’in politik 
sanat tanımı bağlamında bize yardımcı olacak diğer 
bir kavram ise “avangard”tır. Avangard kelimesini 
19. yüzyılda siyasi bir terim olarak ilk defa ütopya-
cı sosyalistler kullanmışlardır. Bu kavram toplumun 
sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel değişimlerinden 
etkilenerek çok fazla anlam değişikliğine uğrayarak 
günümüze kadar gelmiştir. Yerleşik, geçerli ve ege-
men olana karşı olan avangard; siyasi, felsefi, sosyal 
bir karşı duruşu temsil ederek yeni mümkünlükler 
işaret eder. “Avangard kavramı; mantıksızlığı, saçma-
lığı, paradoksu, çelişkiyi, alışılmışın dışında, ahlak ve 
töre dışı olmayı, kısaca yeniliği bir temel kültür ve sa-
nat kategorisi yaparak, geleneksel duygu ve düşünce 
formlarına karşı çıkmak ve başkaldırmaktır” (Tunalı, 
2006: 83). Bu çalışmada avangard, “hem tavır olarak 
hem de burjuva eleştirisi, gündelik hayatın devrimci-
leştirilmesi anlamına gelen, potansiyelini halk hare-
ketlerinden alan radikal avangard olacaktır” (Fırat ve 
Kuryel, 2015: 19). Özellikle estetik politika bağlamın-
da sanatı incelerken günümüz sanatını değerlendir-
mek ve çıkış noktası sağlamak için avangard kavramı 
bize yardımcı olacaktır. 

1970 sonrası Türkiye sanatı
Dünyada 68 olaylarının arka plandaki etkileri, siya-
sal ve ekonomik alanda olduğu kadar kültürel alanda 
da kendini göstermiştir. Özellikle sanat tarihinin en 
avangard akımlarından biri olan Sitüasyonist Enter-
nasyonal bunun en belirgin örneğidir (Jappe, 2019). 
Kültürel alandaki hareketlilik Türkiye sanatında da 
kendini göstermiştir.

Türkiye’de II. Dünya Savaşı sonrası, vaat edilen 
modernleşme süreçlerinin evrildiği noktada, devlet-
çiliğin bürokrasisi ile birlikte gecikmiş modernleş-
me süreçlerinin, yukarıdan aşağıya bir tür baskı ve 
programlar çerçevesinde inşa edildiği bir süreçtir. 
Dönemin sanat öğrencilerinin eğitim süreçleri de 
bu sürecin içine doğmuştur. Türkiye’de 60 darbesiyle 
başlayan sürecin arkasından 71 darbesiyle karşılaşılır. 
Ardından gelen süreçte modernleşmenin bu projesi 
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artık uygulanamaz hale gelmiştir. Özellikle kapitaliz-
min kendi ayak bağı haline dönüşmüştür. Bu nedenle 
bir takım özgürlük projelerinin yeniden hayata geçi-
rilmesi gündeme gelmiştir.1 Bunu mecbur kılan du-
rum ise toplumun sınıfsal olarak yaşadığı mağduriyet 
ve sosyal hayattaki çatışmalardır. Bu dönemin içine 
doğan kuşak, modernitenin yapısından ötürü doğru-
dan devlet projesi olarak kültür politikalarının hedef 
kitlesi olmuştur. O yüzden bu kuşağın çatışmalarının 
ana unsurunu, devlet ve devletçilik politikaları olarak 
görürüz. Gerek sanatlarının içeriği gerek teknikleri ile 
hem Akademiyi hem de kültür politikalarını karşıla-
rına almışlardır. Bu reddedişin ardından kültür politi-
kalarını; parti, dernek, gençlik örgütü vs. gibi yapılar 
ile şekillendirmişlerdir. Bu, doğal olarak sanatlarına 
da yansımıştır. Genel olarak derneklerin, örgütlerin 
afiş atölyelerinde görevli olan sanatçılar propaganda 
afişleri üretiyorlardı. Resim dillerini etkileyen diğer 
önemli unsur ise Meksika duvar resmi ve bu resim ge-
leneğinin önemli temsilcileri olan Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros gibi sanat-
çılardı. Özellikle Orhan Taylan öğrencilik yıllarında 
Meksika duvar resmi geleneğinden etkilenmiş ve re-
sim diline uygulamıştır (Aysan, 2013: 366).

 Görsel 1: Orhan Taylan’ın 1 Mayıs afiş çalışması 
(Aysan, 2013: 369). 

Sovyet toplumsal gerçekçiliğinden etkilenen sa-
natçılar, Neşet Günal ve onun ekolünden gelen figür 
dili de bir diğer etki öğesidir. Bazı kesimlerce bu ku-
şağın yaptığı resimler propagandavari veya kışkırtıcı 

olduğu şeklinde eleştirilmiştir. Rancière’in teorik bağ-
lamından bakarsak aslında bu eleştirilerin çoğunun 
haksız olduğunu görürüz. Sovyet veya Meksika sana-
tından etkilenen dönemin sanatçıları, etkilendikleri 
akımlar doğrultusunda işçi sınıfından beslenen eser-
ler üretebilmişlerdir. Yaptıkları resimlerin konsensü-
sü bozdukları açıktır. Özellikle kamusal alanda, hey-
kel ve resim yapan sanatçılar hem işin kamusallığı ve 
izleyicilerle ilişkilenme biçimleriyle hem de iktidarla 
düştükleri uzlaşmazlıklarla politik ve aynı zamanda 
estetik eylemler gerçekleştirmişlerdir. Mehmet Ak-
soy ve “İşçi ve Çocuğu” gibi yıkılan heykelleri bunun 
önemli örneklerindendir. Günümüz sanatında da 
aynı oranda estetik bir dil yakalamayı başaran Gülsün 
Karamustafa’nın çalışmaları o dönemde de politiktir. 
Hem de bunu dönemin resim dilini kullanarak başar-
maktadır. Resimlerinde işçi sınıfını anlatırken kadın 
işçi figürünü sıkça kullanmıştır. Yine 1972’de yaptığı 
“Hapishane Resimleri” adlı seride dönemin resminde 
pek rastlayamadığımız bir konu olan kadın hapisha-
nelerini ve oradaki gündelik yaşantıyı resmetmiştir. 
Bu yönüyle iktidarın oluşturduğu hapishane imgesiyle 
çatışan resimlerdir ve Rancière’in estetiğe ve politika-
ya bakarken aradığı konsensüs ile çatışma şartını ger-
çekleştirir. İçeriğin dışında biçim olarak da bize yeni 
anlatımlar sunar. Özellikle “1 Mayıs” resminde; kapalı 
olan pencerede, dışarıdaki kalabalığı yansıtarak evde-
ki insanlar ile aynı mekana getirmiştir. Böylece iktida-
rın tanımladığı kontrolsüz ve zararlı kalabalığı meşru 
ve tanıdık biz zemine çekmiştir.

Görsel 2: Gülsün Karamustafa, “1 Mayıs”, 1978 (SALT Araştırma, 
Gülsün Karamustafa Arşivi).
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Diğer bir önemli örneği Uluslararası Antal-
ya Sanat Festivali’nde görürüz. Çağırılan sanatçılar 
Antalya’da çeşitli bina ve duvar cephelerine resimler 
yapmışlardır. Dönemin konsensüsüne aykırı olarak, 
çalışmalarını galeri yerine kamusal alanda üretirler. 
Antalya Sanat Festivali’nde üretilen eserlerin, diğer 
kamusal alandaki eserlerden ayrılan yanı üretim sü-
reçleridir. Tepeden inme bir ideoloji ile üretilmek 
yerine daha tabandan üretilmişlerdir. Model olarak 
direkt orada çalışan işçileri veya halktan insanları 
kullanırlar. İşçiler ile kurulan ilişki, başlı başına genel 
üretim sisteminin dışında bir hadisedir. Bu nedenle 
Rancière’in bakış açısıyla hem politik hem estetiktir. 
Üretim süreçlerinin ardından ortaya çıkan eserlerin, 
iktidarın ideolojisi ile çatışması bu durumu destekler. 
Orhan Taylan bir röportajında şöyle anlatır:

1976’da Antalya Belediyesi’nin bir iş hanına klasik Yu-
nan Mitolojisi’ndeki ‘Prometheus’un İnsanlara Ateşi 
Getirmesi’ efsanesinin duvar resmini yaptık. Özellikle 
sağlam olsun diye akrilik boya buldum. 80’de askeri 
darbede belediye başkanını görevden aldılar, emekli 
general getirdiler yerine. Kenan Evren resimdeki bir fi-
gürü bıyığı nedeniyle Stalin’e benzetmiş. Oysa hepimiz 
bıyıklıydık o zaman, bıyıksız devrimci olmazdı. Kenan 
Evren telefon edip ‘o resmi sildir’ demiş. İskele kurmuş-
lar. Badana boyası ile boyamışlar. Ertesi akşam güneş 
vurunca akrilik esnek boya olduğu için üstündeki bo-
yayı dökmüş. Bir daha boyamışlar, yine dökülmüş. ‘Re-
sim generale direniyor’ diye yerel gazete haberleri var. 
Millet toplaşıp eğlenmeye başlamış, epey tantana oldu. 
Kenan Evren’e karşı resme sahip çıkıldı Antalya halkı 
tarafından. Sonra kazıdılar tel fırçayla. Sonra tekrar ba-
dana yapıp, üstüne ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazan bir 
Atatürk portresi yapıldı. Beş altı yıl önce yeniden bele-
diyeden arayıp aynı resmi yapın dediler. Dedim aynısı-
nı yapmam artık. Başka bir resim yaparım. Demokrasi 
tarihi yapmak istedim. Ama sonra anlaşamadık. İnşal-
lah bir gün yapmak isterim (Vardar, 2016: 1).

Görsel 3. 1976’da Orhan Taylan’ın yaptığı duvar resmi. 
“Prometheus’un İnsanlara Ateşi Getirmesi” (Vardar, 2016.)

 Döneminde değerlendirdiğimizde bugüne göre 
dilleri direkt olsa da bozucu ve kırıcıdır. Bu kuşağa 
yapılan eleştirilerin aksine, sanatları iktidarı rahatsız 
etmiş ve dönemin konsensüsünü bozmuştur. 

Bu dönemde dikkat çekici bir diğer olay ise “Yeni 
Eğilimler” sergileridir. Sergilerin ilki 1977 yılında 
gerçekleşmiş ve 1994 yıllına kadar devam etmiştir. 
Günümüz güncel sanatının da önemli isimlerinden 
olan Ayşe Erkmen, Gülsün Karamustafa, Nur Koçak 
ve Aydın Ayan gibi isimler bu sergilerde yer almışlar-
dır. Minimalizm, Op, Pop, Kavramsal, Çevre Sanatı, 
Foto-Gerçekçilik gibi birçok Batılı çağdaş akım sanat 
dünyamıza girmiştir (Salur, 2016: 162). Bu akımlar 
mevcut gelenekle çatışma yaratarak yeni tartışmaların 
da önünü açmıştır. Sanat, Türkiye tarihinde daha önce 
hiç olmadığı kadar içerik bakımından politiklik iddi-
asında olduğu sürece doğru evrilmeye başlamıştır.

1980 sonrası Türkiye sanatı 
1980 darbesinin ardından sanatçıların örgütlendiği 
ve kendi kültür politikalarını oluşturdukları birçok 
dernek ve benzeri yapı kapatılır. Bu dönemde sanat-
çıların toplanması ve yeni gruplar oluşturması zorlaş-
mıştır. Ekonomik bağımsızlık, inisiyatiflerin yaşamsal 
temelini sarsan temel etken olmuştur. 1970 kuşağın-
da bu sorun netken, 1980 kuşağı ise tamamen yeni 
dönem özelleştirme ekonomisinin içine düşmüştür. 
1980 sonrası neo-liberal politikaların ve özel sektö-
rün Türkiye’de etkisini göstermesiyle, kültürel alanda 
sivil oluşumun sanata olan desteği kurtarıcı bir rol 
oynamıştır. Özellikle 1990’larda Türkiye’de sanatın 
anlamı, yeni sanat teknikleri yoğun olarak tartışıl-
mıştır. Tarihin sonu, sanatın sonu tartışmalarıyla da 
şekillenen 1990’ların sanat ortamında, yeni bir grup 
olan “Hafriyat” dönemin tartışmalarına eklemlenmiş-
tir. İlk sergisini 1996 yılında açan grubun kuruluşuna 
Antonio Cosentino, Mustafa Pancar, Hakan Gürsoyt-
rak ve Murat Akagündüz öncülük eden isimlerdir. 
Sonradan gruba Charlie, Extra mücadele (Memed Er-
dener), Tina Fischer, Tan Cemal Genç, Banu Birecik-
ligil, Caner Karavit, İrfan Önürmen, Eyüp Öz, Nancy 
Atakan, İnci Furni, Yavuz Tanyeli, Fulya Çetin, Ceren 
Oykut, Nazım Dikbaş, Nalan Yırtmaç, Neriman Polat, 
2/5 BZ (Serhat Köksal) ve Murat Ertel gibi sanatçılar 
katılmıştır (Güngör, 2009: 1). Hafriyat hem duruşuyla 
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hem de diliyle dönemine göre avangard ve politik ol-
muştur. Hafriyat’ın yeni figür anlayışı ve bozucu, kırıcı 
dili 70 kuşağının hakikat ve sanat-siyaset rejimlerine 
göre çok farklı bir yerden kurulmuştur. Hakan Gür-
soytrak’ın ironiyi kullanması, Antonio Cosentino’nun 
hem figür dili hem de bozma karakterleri politik ve 
yeni bir dil olmuştur. Akıl ve duygulanım süreçlerinin 
böyle görme-bakma ilişkisi ile kodlamaları dönemin 
konsensüsünü bozar niteliktedir.

Görsel 4. Hakan Gürsoytrak, “Habitat”  (www.gursoytrak.com).

Hafriyatın dilini konuşurken arabesk kültüre de 
değinmek gerekir. Arabesk daha çok müzik türü ile 
özdeşleşmiş olsa da sosyolojik açıdan baktığımızda 
Türkiye’de oluşan bir alt kültürü de tanımlar. Nurdan 
Gürbilek arabeski “geleneksel kültürlerinden kopmuş, 
ancak şehir kültürünün de bir parçası olamamış, her 
ikisine de yabancı insanların” yetişmeye başlaması 
şeklinde tanımlar (Kahraman, 2004: 103). Göç ve ge-
cekondulaşmayla gelişen ve büyüyen alt sınıfta oluşan 
bir kültürdür. Arabeskin aşağıdan yukarıya toplumsal-
laşması politik bir risk taşır. Arabeskin 1980’den sonra 
üst elit bir seviyeye transfer edilmesi ve barındırdığı 
eleştirinin hedefini değiştirip içe alınması, kültürel 
değişimler alanında çok önemli bir kırılma noktası 
olmuştur. Hafriyat bu noktada arabesk dilini gelişti-
rip değiştirerek, eleştirelliğinin ve halkçılığının altını 
çizmiş, aşağıdan yukarıya doğru bir eleştirellik zemini 
için kullanmıştır. Burada aynı zamanda modernitenin 
birinci kuşak moderniteyle, yani ulus-devlet projesi-
nin tahakkümcü yönüne eleştirisi ile bütünleştirmiş; 
aile, beden, bireysellik gibi kavramların dilini geliş-
tirmesinde önemli bir deneyim alanı oluşturmuştur. 
Grubun kurucularından Hakan Gürsoytrak bir rö-
portajında Hafriyat ile ilgili şunları söylemiştir:

Hafriyat, aynı dertten muzdarip ressamların, heykel-
tıraşların bir araya geldiği özerk, sivil bir toplum ha-
reketidir. Bu grup olmadık yerlerde sergi açar, katalog 
yapar, söyleşi düzenler. Sanatçıları davet eder, onların 
katkılarıyla da şenlenir. Hafriyat sokağa ve hayata ba-
karak klişe resim konularının dışına çıkmayı başardı. 
Otosansüre dur dedi. Sanat piyasasında birilerine ya-
naşmadan sergi açılamayacağı tabusunu yıktı ve sa-
natçıların bir araya gelerek ortak fikirlerle neler yapa-
bileceğini gösterdi. Konulu ya da kavramlı (?) sergiler 
modasını başlattı. Hafriyat olarak ortak noktamız kent 
ressamlığıdır... Kent modernin mekanıdır ve Hafriyat 
Türkiye’deki modernleşmenin izlerini sürmektedir. 
Bundan dolayı işlerimizi bu yamuk geometri, hızın 
eşiğindeki değişim ve tamamlanmamışlık üzerine 
kurduk. Şık bir üslupçuluk yerine dağınık, yamalı ama 
daha içerden bir tavrı olgunlaştırmaya çalışıyoruz 
(Hürriyet Gazetesi, 2002).

Grubun gerçekleştirdiği en önemli sergilerden 
biri de “Allah Korkusu”dur. Sergide bireysel olarak, 
vicdanın sesi anlamında Allah korkusunun yanı sıra 
toplumsal olarak, hızla muhafazakarlaşan, İslamileşen 
ve daha milliyetçi bir köşeye sıkışan Türkiye’de Allah 
korkusunu işleyen sanatçılar aynı zamanda Atatürk-
çülük ve Laiklik gibi kavramları da sorgulamışlardır. 
Direkt konsensüs ile çatışan bu sergiyi Vakit Gazetesi 
“Küstah Sergi” başlığı ile hedef göstermiş ve sonucun-
da da sergi saldırıya uğramıştır (Serin, 2007: 1).

1990 ve 2000’ler
1987 ve 1989 yıllarında Beral Madra genel koordina-
törlüğünde gerçekleştirilen ilk iki bienalden sonra, 
1992’de Vasıf Kortun’un koordinatörlüğünde İstanbul 
Bienali için İKSV, 1994 yılında tek küratörlü sisteme 
geçilir. Bu dönemde sanatçı üretimlerinin içine tek-
noloji ve yeni yöntemler girmiş, kavramsal sanatın 
etkisi ile sanat nesnesi sorgulanmıştır. Tarihte belki de 
hiç olmadığı kadar politiklik iddiasında olan güncel 
sanat ve üretim yöntemleri yaygınlaşmaya başlamış-
tır. Aynı zamanda Türkiye’de kimlik kavramının top-
lumsal bilimler alanında yeni yeni gündeme geldiğini 
ve gündemde alt-kimlik, üst-kimlik konularının tar-
tışıldığını bir dönemdir. Doğal olarak bu sanatın ve 
sanatçıların da gündemine gelecektir.

Ulus devletin temellerinden olan ortak kültürün 
ana hedeflerinden biri de ortak kimliktir. Eagleton 
kültür kelimesini tanımlarken “colere” kavramını kul-
lanır. Bu kavram tarımda gelişimden ikamete, tap-
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maktan korunmaya kadar pek çok anlama gelmekte-
dir. Günümüzde “sömürgecilik” biçimine ulaştığını, 
modern çağdaki kültür düşüncesinin geçmiş dönem-
lerdeki tanrısallığın yerini aldığını vurgulamaktadır 
(Eagleton, 2005: 152). Yani kimlik kavramından or-
taya çıkan ben ve öteki bir hüküm alanı oluşturabi-
lir. Bu durumda estetiğin de alanına girmektedir. Sa-
natçıların kimlik, devlet, beden, cinsiyet konularında 
üretim yapmaları, tartışmalı yanları ile birlikte bize 
ulus-devlet uzlaşısını bozmak için yollar göstermiştir. 
Geçmişte yaşanan baskıların kalkması ve bir “özgür-
leşme” dönemine geçilmesi, sanatçıların bu konuları 
daha rahat işlemesini sağlamıştır. Küreselleşmenin 
etkisiyle yeni akım bu yaklaşımlar eleştirilse de bu 
çalışmada Rancière’in kuramı bağlamında politiklik 
potansiyelleri tartışılacaktır.

Bu dönemin en önemli aktörleri arasında Halil 
Altındere, Şener Özmen, Berat Işık gibi Kürt sanat-
çıları sayabiliriz. Bu sanatçıların Diyarbakır merkezli 
olmaları ve güncel sanat alanına buradan girmeleri 
başlı başına dikkat çekici bir durumdur. Sanatın İs-
tanbul merkezliliğini bozmuş ve güncel sanat ortamı-
na yeni bir konu getirmişlerdir. Ayrıca bu sanatçılar 
T.C. vatandaşlığı, kimlik gibi konuları işleyerek hem 
ulus-devletin temellerini sorgulamış hem de 90’lar-
daki Kürt illerinin sıkıntılarını gündeme almışlardır.

Görsel 5. Halil Altındere, “Tabularla Dans” 
(www.sanatkaravani.com)

Muhalif sanatın yeşermesinde önemli rol oyna-
yan bu sanatçılar, sanat alanındaki belli ezberleri de 
bozmuştur. Estetik-politika bağlamında eserlerin bo-
zucu ve yıkıcı nitelikler taşıdığı söylenebilir.

Dönemin diğer bir dikkat çeken sanatçısı da Hale 

Tenger’dir. Tenger heykel ve seramik eğitimi görmüş, 
farklı malzemeler de kullanmış bir sanatçıdır. Tabular 
ile uğraşan ve politikliğini buradan yakalayan sanat-
çının en dikkat çeken eserlerinden biri olan “Böyle 
Tanıdıklarım Var 2”dir. Eser 3. İstanbul Bienali’nde 
sergilenmiştir. Sanatçı bu eserinde Priapos ve üç may-
mun heykelcikleriyle bir bayrak yerleştirmesi yapar. 
Devlet ve erillik kavramlarını bir arada sorgulayan 
sanatçıya bu eseri yüzünden Türk bayrağına hakaret 
suçundan dava açılmıştır. Fakat mahkemede eserin, 
erkek şiddetinin evrensel bir yansımasını anlattığı sa-
vunulmuş ve mahkeme tarafından beraat kararı ver-
miştir (Pehlivanoğlu, 2008: 132).

Görsel 6. Hale Tenger “Böyle Tanıdıklarım Var II” 
(www.saltonline.org).

Günümüze gelirken
Günümüzde güncel sanat üretim pratiklerinin en bü-
yük sorunu; kendini tekrar etme, piyasa odaklı hale 
gelme olmuştur. Yine de bu durumun aksini gösteren 
eserler, sanatçılar ve kolektifler karşımıza çıkmaktadır. 
Feyyaz Yaman’ın kurucuları arasında olduğu 2010’da 
kurulan Karşı Sanat Çalışmaları bunlardan biridir. Bu 
dönemde toplumsal hareketler ile bağ kuran estetik 
pratiklerin daha başarılı olduğunu söylemek yanlış 
olmaz. Bunun güzel örneklerinden biri de Kamusal 
Sanat Laboratuvarı adlı grubun eylemleri olmuştur. 
20 Eylül 2012’de Şekerbank’ın ekolojiye ayırdığı sergi-
de Kamusal Sanat Laboratuvarı, Karadeniz İsyandadır 
Platformu üyeleri, sanatçılar ve üniversite öğrencile-
rinden oluşan bir grup, bir eylem gerçekleştirmiştir. 
Grup hem HES finansörü olup hem de ekolojik bir 
sergi yapan bankanın kapısına, içinde HES projesine 
direnen Solaklı köylülerine yönelik saldırıların fo-
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toğraflarının bulunduğu iki metre çapında bir ‘HES 
borusu’ bırakmış; bankanın ‘çevreye duyarlı’ bir imaj 
yaratmak için sanatı araçsallaştırmasını protesto eden 
bir de basın açıklaması yapmıştır (Altuğ, 2019: 3). 

Ekolojik hareketler ile ilgili dikkate değer bir 
diğer örnek Serkan Taycan’ın “İki Deniz Arası” adlı 
projesidir. Projede Karadeniz ile Marmara Denizi 
arasında bir yürüyüş rotası çizerek, katılımcıları linyit 
ocaklarından, yeni havalimanın yapılacağı alandan, 
üçüncü köprü alanından ve çeşitli kent bostanların-
dan yürüterek İstanbul’daki ekolojik tahribatı izlet-
miştir. Ayrıca izleyicileri Kanal İstanbul’un yapılacağı 
güzergahtan yürüterek, yıkımın boyutunu gösterme-
ye çalışmıştır.

Güncel sanatın aktörlerinden olan ve uyuşmazlık 
yaratan bir diğer sanatçı Çağrı Saray’dır. Çağrı Saray 
bireysel belleğinden yola çıkarak uzlaşıyı bozar. Bi-
reysel bellekten toplumsal belleğe ulaşan sanatçının 
bu bağlamda en dikkat çekici eserlerinden biri “Ev’de 
Devrim” adındaki video yerleştirmesidir. Evin pen-
ceresinden gözüken şehrin yanış anı ile birlikte farklı 
yerlerde gerçekleşen protesto sesleri bu eserde görsel-
leşir. Evin içinden deneyimlenen tanıklık hali, dışarısı 
ile arasında bir muğlaklık yaratır. Eylemin kendisi ya 
da izleyicisi olma hali içinde konumlanan bireyin se-
çimini bilinmez hale getirir. Sanatçının Gezi direni-
şinden yıllar önce terk ettiği atölyesi kadrajda yer alır 
ve bu görsel geçmişe referans vermesine karşın zama-
nın bir noktasında asılı durur. Çağrı Saray bu eseri ile 
izleyiciye sorular sordurtarak gündelik hayatı ile top-
lumsal olaylar arasındaki ilişkiyi sorgulatır.

Görsel 7. Çağrı Saray “Ev’de Devrim” 2012 (Eksilen Zaman sergi 
kataloğu).

Yakın zamanda bir tartışma yaratan ve kamusal 
alanda üretilen başka bir eser de Vahit Tuna’nın Kaba-
taş’taki duvara yaptığı yerleştirmedir. 440 çift, topuk-
lu siyah ayakkabıyı bir binanın cephesinde sergileyen 
sanatçı, kadın cinayetlerine dikkat çekmek istemiştir. 
Fakat bazı feminist gruplarca çok sert eleştirmiştir. 
“Sanat camiası içinde nasıl alkış bulabiliyor?”, “Sadece 
belli bir sınıf kadını temsil ediyor” şeklinde eleştirilere 
maruz kalan bu yerleştirmeyi Pınar Üzeltüzenci şöyle 
yorumluyor:

İktidarla hesaplaşmayı kendine dert eden biri, 440 ka-
dını isimsiz bir kalabalığa indirgerken, kendi ismini 
gururla sergilemekte nasıl beis görmez. Resmi tarih 
gibi resmi sanat tarihi de beyaz heteroseksüel erkek-
lerin kendi açılarından, istedikleri gibi romantize 
ederek anlattıkları hikayelerle dolu. İnci Küpeli Kız, 
Sedirde Uzanan Kadın, Ormanda Yürüyen Hizmetçi 
vs. binlerce tabloya modellik yapmış, esere konu ol-
muş, hikayeye ‘ilham vermiş’ isimsiz kadın var; kendi 
hikayelerini anlatmalarına izin verilmemiş, isimle-
ri hatırlanmayan, kendilerini resimleyen erkeklerin 
şaşalı adları vasıtasıyla hatırlanan kadınlar. Erkekler 
tarafından bedenleri, kıyafetleri ve duruşları normatif 
cinsiyet kalıplarıyla temsil edilmiş kadınlar. Geçtiği-
miz hafta da işte, öldürülenlerin isimlerini değil, özel-
likle topuklu olarak seçilen 440 çift ayakkabı vasıtasıy-
la cinsiyetlerinin altını çizme gereği duyan bir beyaz 
erkek daha tarihe geçti (Üzeltüzenci, 2019: 1).

Görsel 8. Vahit Tuna “İsimsiz” (www.kulturlimited.com)

Belki de bu eleştiriler bize, sanat yapıtına este-
tik-politika bağlamında bakarken özne faktörünü de 
göz önünde bulundurmamız gerektiğini hatırlatıyor. 
Özellikle Suriye iç savaşından sonra adeta sanatta 
“popüler” olan göçmenlik konusu yüzünden sanatçı-
lar çok talihsiz işler üretebiliyor. Konsensüsü bozmak 
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yerine ona dahil olma, tam tersine hizmet etme ve za-
rarlı imgeyi yeniden üretme gibi durumlara rahatça 
düşebiliyor.

Sonuç
Çalışmada estetik-politika bağlamında konuştuğu-
muz örnekler de gördüğümüz gibi tarihin belli bir 
noktasında “uzlaşmaz”, bozucu, kırıcı olan yapıtlar 
aynı yöntemle başka bir zamanda üretildiğinde belli 
stratejileri sağlamadığında ya da halktan ve halk hare-
ketlerinden kopuk olduğunda estetik potansiyelinden 
söz edememeye başlıyoruz.

Savaşlar, hastalıklar, yoksulluk, adaletsizlik çağı-
mızın gerçekleridir. 70 kuşağının travmalarla baş ede-
bilme isyanının arkasından yaşanan idamlar, ölümler, 
kayıplar, işten atılmalar ile yüzleşemeden buralara ge-
lindi. 12 Eylül darbesinin faşizmiyle yüzleşmenin top-
lumca gerçekleştiğini söylemek zor olur. 80 kuşağı sa-
natçı öznesi, bu durumu ölüm yaşam hakikati, hayatta 
kalma oportünizmiyle karşılamak zorunda kaldı. Ar-
dından gelen kuşaklar da hep bu sorunu yaşamak 
zorunda kaldı. O yüzden estetik-politika bağlamında 
eserleri halk hareketlerinden bağımsız düşünmemek 
belki de en önemli anahtar olacaktır.
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Özet   
Bu makalede Bourdieu sosyolojisinde kültürün ve kültürel üretimin toplumsal eşitsizliklerin üretilmesindeki rolü üzerinde 
durulacaktır. Öncelikle genel olarak Bourdieu sosyolojisinin beslendiği kaynaklar ile ilişkisine değinilecek, ardından 
düşünürün sosyoloji teorisinin ayrıntıları irdelenecektir. Düşünürün habitus, sermaye, alan teorisi kavramlarından söz 
edilerek; kültürel alan, kültürel sermaye, kültürel sermayenin diğer sermaye türleriyle ilişkisi ve toplumsal eşitsizliklerin 
kültürel olarak yeniden üretimi konusu incelenecektir.

Abstract 
In this study, the role of culture and culture production in producing social inequalities within Bourdieu’s sociology is discus-
sed. Firstly,  the relation between Bourdieu’s sociology and its availing resources is briefly mentioned, then the sociological 
theory of the philosopher is analyzed in detail. The concepts of the  philosopher ‘habitus’, ‘capital’, ‘field’ are addressed, and 
cultural field, cultural capital and its relation with other type of capitals, along with the reproduction of social inequalities as 
culture are examined.

Anahtar kelimeler: kültürel sermaye, habitus, alan teorisi, toplumsal eşitsizlikler
Keywords: cultural capital,habitus, field theory, social inequalities
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Giriş
Bourdieu, bir sosyolog olarak genel itibariyle bir öz-
günlük arayışı içindedir. Bu özgünlük arayışı, sosyoloji 
ya da daha geniş bir ifadeyle sosyal bilimler alanında 
bir anlamda ün yapma, yalnızca farklı bir yerde dur-
ma maksadını taşımamaktadır, en azından öncelikle 
hedeflenen bu değildir. Özgünlük arayışı, Bourdieu 
için aşma çabasını ifade etmektedir; sosyoloji bili-
minde revaçta olduğunu iddia ettiği derin karşıtlıkları 
aşma çabası. Ona göre “...bilimin ilerlemesinin önünü 
açmanın yolu, birbirlerine zıt, çoğu zaman daha en 
başından birbirlerine karşıt olarak kurgulanmış olan 
teorilerin arasında diyalog kurmaktan geçer.”1  

Yukarıdaki alıntıda birbirine karşıt olarak kurgu-
lanmış olan teoriler/teorisyenler Bourdieu’nün kültür 
üzerine odaklanan araştırmalarına katkıları bakı-
mından Karl Marx, Max Weber ve Emile Dukheim’ın 
teorik yaklaşımlarını da ifade etmektedir. Bourdieu, 
döneminin sosyoloji üretimindeki bu teori/teorisyen 
bazlı ayrışma karşısında bir tarafa eklemlenmekten 
ziyade sentetik bir teori geliştirmeye özen göstermiş-
tir. Kendisinin bu sosyal bilim anlayışının izlerini 
sürmek üzere ilk başlıkta, bahsi geçen üç düşünürün 
Bourdieu sosyolojisine katkısı aktarılacaktır. 

İkinci başlıkta ise Bourdieu’nün kavramsal çerçe-
vesi yer bulacaktır. Bu anlamda habitus, sermaye ve 
alan teorisi incelenecektir. Üçüncü başlıkta ise kül-
türel iktidar mücadelesine odaklanılacak; kültürel 
üretim alanı açıklanarak, kültürel alanda eşitsizliğin 
yeniden üretimi konusuna geçilecektir.

1. Sosyolojik Miras: 
Marx, Weber, Durkheim
Bourdieu’nün üretime başladığı 1970’lerde, devraldı-
ğı sosyal bilim birikiminin kültür çalışmaları açısın-
dan tarafları kabaca Marksistler ve Marksist olmayan-
lar şeklindedir. Bourdieu’ya göre Marksistler kültürü 
sınıfsal ilişkilerin mantığını anlatmada bir yan unsur, 
arka plandaki bir etken olarak yorumlamaktadır. Di-
ğer tarafta ise Marksist olmayanlar, kültürü fazlasıyla 
idealize ederek, sınıfsal ilişkilerin neredeyse tamamen 

dışında tuttuğu steril bir kavram olarak değerlendir-
mektedir.2 Buradan hareketle Bourdieu, kültüre, en 
asgari sebep olarak ihmal edilmesi sebebiyle daha çok 
üzerinde durulması gereken bir olgu olarak yaklaşmış 
ve çalışmalarında toplumsal eşitsizliklerin üretiminde 
kültürün rolüne ağırlık vermiştir. 

1.1. Kültür İhmalkârlığına Karşı 
Bourdieu’nün Marksizm Eleştirisi
Karl Marx’ın kapitalist sistemdeki toplumsal üretimin 
mantığını anlamak üzere ortaya attığı bir sosyolojik 
çözümleme aracı olan sınıf teorisi, Bourdieu’nün hem 
referans hem de eleştiri noktasıdır. Öncelikle insanın 
toplumsal bir varlık olduğu, onun davranışlarına yön 
veren temel belirleyici etkenin bireysel kararlar nez-
dinde kendisi değil, bu kararların oluşturulmasında 
asıl olarak etkili olan toplumsal ilişkiler olduğu3 tezin-
de Marx, Bourdieu’dan destek görmektedir.4 Bu bakı-
mından toplumsal alanın sosyolojik çözümlemesini 
yaparken toplumsal sınıfların ayrışma mantığının an-
laşılmasına öncelik vermekte, asıl araştırma noktası-
nın bu olduğu konusunda hemfikirdirler. Lakin sınıfı 
ele alma ve sınıf kavramının kapsadıkları meselesinde 
Bourdieu, birkaç noktada Marx’tan farklılaşır. Bour-
dieu, öncelikle, sınıf teorisine ilişkin sosyoloji bilimi 
bakımından teknik sayılabilecek bir şerh düşmekte-
dir. Düşünür için sınıf, her şeyden önce sosyolojinin 
başvurduğu analitik çözümleme araçlarından biridir. 
Bu, sınıf teorisinin ilk ve en yalın ifadesidir. Burada 
sınıfın düşünür için önemsiz bir referans olduğu id-
dia edilmemektedir. Lakin Bourdieu, sınıf teorisini 
önemsizleştirmediği gibi toplumsal alandaki bölün-
me eksenlerinin anlaşılması bağlamında başvurulan 
bir aracı, kurgusal bir kavrayışın ötesinde bir temel 
gerçeklik olarak da algılamamaktadır.5 

Bourdieu’nün sınıf teorisi eleştirisi, yukarıdaki 
teknik şerhin dayanağı olarak, Marksist sınıf teorisi-

Bourdieu sosyolojisinde kültürel iktidar mücadelesi: Kültürel üretim alanı ve eşitsizliğin yeniden üretimi

1  Pierre Bourdieu, Sosyoloji Meseleleri, Heretik Yayınları, Ankara, 
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ni kültürün ihmal edildiği bir teori olarak değerlen-
dirmesiyle ilişkilidir. Kültür, yalnızca, hali hazırda 
oluşmuş sınıflar üzerinde yüzeyde farklılaşan ya da 
hiyerarşik olarak yukarıda konumlanmış bir sınıfın 
tahakküm aracı olan bir unsur değildir. Sınıfların 
oluşması bağlamında Marksizmin ekonomiye verdiği 
önceliği Bourdieu ekonomiyle birlikte kültüre de ver-
mektedir. Buna göre sosyoloji teorisini geliştirirken 
sınıf kavramının kapsamını da genişletme çabasında-
dır. Sınıf kavramını özellikle “toplumsal” ekiyle birlik-
te kullanmaya özen göstererek “daha genel anlamda, 
eğitimi, toplumsal cinsiyeti, yaşı ve statüyü de içine 
alan hayat koşulları bağlamında düşünür.”6  

Bourdieu’nün kültür ihmalkarlığı bağlamındaki 
Marx eleştirisi, Marx tarafından detaylı bir şekilde 
üzerinde durulmasa da ardılları üzerinden onun da 
tartışmaya dahil edildiği altyapı-üstyapı ayrımında da 
ortaya çıkmaktadır. Marx, Ekonomi Politiğin Eleşti-
risine Katkı kitabının önsözünde şöyle yazmaktadır:

İktisadi temeldeki değişme, kocaman üstyapıyı, büyük 
ya da az bir hızla altüst eder. Bu gibi altüst oluşların 
daima, iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşu 
ile –ki bu, bilimsel bakımdan kesin olarak saptanabi-
lir- hukuki, siyasi, dini, artistik ya da felsefi biçimleri, 
kısaca, insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları 
ve onu sonuna kadar götürdükleri ideolojik şekilleri 
ayırt etmek gerekir.7 

Alıntıda iktisat bir temel olarak alınmaktadır. 
Buradaki iddiaya göre “kocaman üstyapıda” toplan-
mış olan hukuk, siyaset, din, sanat ve felsefe, genel bir 
kavramsallaştırmayla kültürdeki değişim, mantığını 
iktisadi altyapıdan almaktadır. Bourdieu, toplumsal 
alanın temel faktörleri olarak sayılan ekonomi, kültür, 
siyaset, hukuk, din vb. faktörlerin bir arada, ilişkisel 
bir çözümlemeyle anlam bulacağını iddia etmektedir. 
Ekonomik temelde tarif edilen üretim ilişkilerindeki 
değişime toplumsal alanın diğer belirleyici faktörle-
rinin hiyerarşik olarak üzerinde bir öncelik vermek, 
“alttakilerinin” kendi özgül mantığını anlamayı ihmal 
eder.8 Bourdieu’nün ilişkisel mantığı burada da sür-
mektedir. Ona göre toplumsal dünyayı kurduğu/etki-
lediği söylenen her faktör birbirleriyle ilişkileri üze-
rinden incelenmelidir. Toplumsal alana dair gerçek, 
bu ilişkisel bakış açısıyla ortaya çıkarılabilir. Bu ay-

rımları aşarak sosyal bilim yapmanın yöntemi olarak 
da alan teorisini ortaya atmaktadır. İlerleyen kısımda 
Bourdieu sosyolojisindeki sermaye türlerine değinir-
ken daha detaylı üzerinde durulacağı gibi düşünüre 
göre toplumsal sınıfların oluşumunda kültür de eko-
nomi gibi/kadar belirleyicidir. Kültür, örneğin beğeni 
kavramı bağlamında, toplumsal konumun korunması 
ve insanların statü bakımından kendini ve rekabet et-
tikleri diğer aktörleri farklılaştırmasının en açık yolla-
rından biridir.9 Böylece kültür de en gündelik haliyle 
beğeniler, zevkler söz konusu olduğunda toplumsal 
sınıf ayrımlarında ekonomik farklılaşma mantığıyla 
aynı rolü üstlenerek kurucu bir öneme sahiptir. Bour-
dieu’nün kültürün toplumsal durum belirlemedeki 
rolünün önemiyle ilgili Marx’a eleştirilerinin toplan-
dığı nokta da burasıdır. 

1.2. Max Weber ve Bourdieu Sosyolojisi
Gelinen nokta itibariyle Marksizmin kültür ihmalkâr-
lığı karşısında Bourdieu’nün referans noktası olan 
Weber devreye girmektedir. Borudieu, Weber’in top-
lumsal itibar, statü gibi idealizmin araştırma alanına 
terk edilen kavramları genelleştirilmiş bir materya-
lizm anlayışıyla ele aldığını iddia etmektedir. Böy-
lece klasik materyalizm ile idealizm ayrımını aşma 
çabasında Bourdieu’ya bir ilham olmuştur.10 Weber, 
dinin çıkar (yalnızca maddi anlamda değil, bundan 
da çok statü, itibar gibi sembolik anlamları itibariy-
la) sağlama yoluyla toplumsal iktidar mücadelesinin 
bir parçası olduğu fikrini verir. Bourdieu da dinselin 
mantığını maddileştiren bu fikri dini sermaye ve de-
vamında kültürel sermaye kavramlarını kullanarak 
tamamlar. 

Weber, statülerin toplumsal alanda temsiller (ha-
yat tarzı, beğeniler, itibar gibi) yoluyla yarattığı fark-
lılaşmalara dikkat çekmiştir. Bu farklılaşmalar itibar, 
onur, saygınlık gibi statü sıfatlarının kaynağı olan, 
ekonomik çıkarlar elde edilebilecek potansiyel taşısa 
da yalnızca ekonomik bir mantıkla değerlendirilmesi 
zor olan sembolik mücadeleler sürecinin sonucunda 
gerçekleşir. Sembolik mücadele piyasasının Weber’de 
inceleme konusu olduğu alan dindir. Weber, dinin te-
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6  Dawid Swartz, a.g.e. s. 61.
7  Karl Marx, a.g.e. s. 26.

8  Dawid Swartz, a.g.e. s. 63.
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10  Pierre Bourdieu, Sosyoloji Meseleleri, s. 31.
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melde bu dünyaya yöneldiğini vurgular. Böylece di-
nin, bu dünyada edinilecek özellikle sembolik çıkar-
lar yoluyla toplumsal eşitsizliklerin doğallaştırılmış 
bir versiyonunu temsil ettiğini, yani eşitsizliğin meşru 
bir mantığının söz konusu olduğuna dair üretimine 
dikkat çeker. Kimilerine, sanki yalnızca onlara bah-
şedilmiş bir doğal yetenek gibi dinsel alanda doktrin 
taşıyıcısı (örneğin peygamberler ve rahipler ya da 
daha erken dönemlerde büyücüler) olmak gibi vasıf-
lar verilmiştir.11 Weber’in bu “lütuf ” tespiti, insanlık 
tarihinin çok eski zamanlarında kök salmış olan inanç 
alanının sembolik güçlerle donatılmış aracılar yoluy-
la doğallaştırılmış bir eşitsizlik arenası olduğuna dair 
bir ipucu verir. Din çoğu zaman kendi başına anlaşı-
lamayan, anlatan birilerinin varlığına mutlaka ihtiyaç 
duyan ve bu anlatıcılar dünyasının içindeki mücadele 
vasıtasıyla kendini üreten bir olgu olarak varlığını ko-
rumaktadır. Bourdieu bu yoruma katılmakla birlikte 
Weber’in dinsel alana ilişkin yürüttüğü bu çalışmayı 
kültürel ve toplumsal hayatın tamamını içine alacak 
bir şekilde genişletme niyetindedir. Buradaki iddia, 
Weber’in geliştirdiği mantıksal güzergâhı takip ede-
rek genel olarak kültürün de toplumsal eşitsizliklerin 
kaynağı olarak bir iktidar kurma aracı olduğu üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Bourdieu’da sermaye tanımlama-
larının çeşitliliği buradan doğar.

Dini sermaye bir iktidar kaynağıdır; çünkü tanımı 
itibariyle, uzmanlarca denetlenen değerli kaynaklara 
ihtiyaç duyan ama bunlara sahip olmayan bir “sıra-
dan halk” kitlesi oluşturarak bir tür ‘nesnel yoksunluk’ 
biçimine işaret eder. Bourdieu’nün kültürel sermaye 
kavramı geniş bir olanaklar yelpazesini kapsar: sözel 
beceri, genel kültürel farkındalık, estetik tercihler, bi-
limsel bilgi, eğitim vasıfları gibi. Bourdieu’nün amacı, 
(kelimenin en geniş anlamıyla) kültürün, bir iktidar 
kaynağı haline gelebildiğini göstermektir.12 

Weber’in çalışmaları, Bourdieu sosyolojisinin 
önemli çözümleme araçlarından olan alan teorisi, 
kültürel sermaye ve sembolik sermaye gibi çeşitli kav-
ramların gelişmesinde de etkili olmuştur. Bu kavram-
lar, Bourdieu’nün, toplumsal eşitsizliklerin sosyolojik 
olarak çözümlenmesinde geliştirdiği araçlarıdır. Bu 
bakımdan Weber’in, Bourdieu’cu toplumsal sınıf tari-

finde de etkisi bulunur. Bourdieu, temsillerin toplum-
sal konum farklılıklarının/eşitsizliğinin dağılımında-
ki rolü hakkında şöyle söylemektedir: “Kaçınılmaz 
olarak bireyler ve grupların pratikleri içinde yer alan 
temsiller onların sosyal gerçekliklerinin en önemli kıs-
mıdır. Bir sınıf kendi varlığına göre olduğu kadar algı-
lanan varlığına göre de tanımlanır.”13 Weber’de olduğu 
gibi Bourdieu’da da beklenti yüklü bir toplumsal sınıf 
tarifi yerine toplumsal duruma şüpheli yaklaşan bir 
tutum söz konusudur. Bourdieu’da toplumsal konum 
elde etmeye ilişkin olarak bir iktidar mücadelesi tarifi 
varsa da bu iktidar mücadelesi ekonomik kazançları 
üzerinden bir kader birliğine varan kolektif bir sınıf 
ortaklığı ve savaşı ile temellendirilmez.14 Üretim iliş-
kilerini ve onun baskın ekonomik mantığını aşan bir 
şekilde gündelik hayatı saran, aktörlerin toplumsal 
konumları yoluyla ellerinde ne varsa iktidar mücade-
lesine –onlar farkında olsa da olmasa da- katıldığı bir 
duruma atıf yapar. Weber’e göre iktidar “(...) toplumsal 
bir ilişki içerisindeki bir aktörün, kendi başına, dirence 
rağmen, bu olasılığın dayandığı temellerden bağımsız 
olarak, bir konum işgal edebilme olasılığıdır.”15 Yukarı-
daki cümlede belirtilen “ellerinde ne varsa” ifadesiyle 
ortaya çıkan da sınıfların ve sermayelerin ve tabii ki 
iktidar mücadelesi alanlarının çokluğudur.16  

Toplumsal sınıf ve bununla ilintili olarak sermaye 
türlerinin çokluğu fikri Bourdieu’da “çıkar” kavramı-
nın da kapsamlı bir şekilde ele alınmasının bir sonucu 
ve Weber’in genelleştirilmiş materyalizm hamlesine 
Bourdieu’nün katkısıdır. Weber, özellikle dinsele iliş-
kin dünyevi çıkarı öne sürmesiyle yaptığı büyü bozu-
muyla Bourdieu’ya, bütün sosyal olguların ve onunla 
yakından ilgili olduğu ortaya çıkarılmayı bekleyen 
gündelik hayat pratiklerinin maddi ya da -ki çoğun-
lukla da- maddi olmayan bir çıkar elde etme mücade-
lesinin parçası olduğunu iddia etme cesareti vermiştir. 
Bu durum, Bourdieu sosyolojisinde kültürün toplum-
sal eşitsizliklerin üretiminde oynadığı rolün üzerinde 
önemle durulmasının temel tetikleyenidir. Özellikle 
çıkar edinme mantığı taşımıyormuş gibi görünen, bir 
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çeşit “menfaatsiz çıkar” görüntüsü çizen toplumsal 
eşitsizliklerin örtülü yeniden üretimine hizmet eden 
sembolik iktidar mücadelesi alanları (dil, din, ahlak, 
kültür gibi) incelemesi, Bourdieu sosyolojisinin We-
ber’den esinlenerek geliştirdiği teorilerden biridir.17 

1.3. Emile Durkheim ve Bourdieu 
Sosyolojisi
Bourdieu sosyolojisinin diğer ana uğraklarından biri 
de Durkheim’ın teorik yaklaşımı olmuştur. Özellik-
le sosyolojinin bilim olduğuna ilişkin mücadelesiy-
le Durkheim, Bourdieu tarafından sıklıkla anılır.18 
Bourdieu sosyolojisine ise asıl katkısı Weber’de ol-
duğu gibi, ama ondan daha detaylı bir şekilde, dinsel 
alana ilişkin çalışmalarındadır. Dinselin bütün o ayin, 
totem, sembol, temsilciler ve diğerleri ile kurduğu ge-
niş kapsamlı dünyayı toplumsal alanın yansıması, bi-
rebir uygulandığı alan olarak görür Durkheim. Dinin 
sözü geçen unsurlarının genel toplamı dolayısıyla inşa 
ettiği hiyerarşik sistemin de toplumsal kaynaklarına 
işaret eder. Bu maksatla denilebilir ki din, toplumsal 
hiyerarşinin ikna olunabilir bir anlama büründürüle-
rek doğallaştırıldığı, meşrulaştırıldığı bir olgudur. Bu 
iddianın bu makale bağlamındaki anlamı, kültürün 
toplumsal eşitsizlikleri üretme mantığına ilişkin ver-
diği ve Bourdieu tarafından tutulan ipucudur:

(...) her şey hiyerarşik bir biçimde takdim edilir. Ve, 
kelimenin burada yalnızca mecazi bir anlama sahip 
olduğuna inanmama hususunda dikkatli olmalıyız: 
Bir tasnifin maksadı, tabii olma ve eşgüdüm ilişkileri 
tesis etmektir. Eğer insan, bir hiyerarşinin ne olduğu-
nu bilmeseydi, bildiklerini bu tarzda düzenlemeyi asla 
düşünemezdi. Ancak, ne fiziki doğanın manzarası ne 
de zihni çağrışımların mekanizması bunun hakkında-
ki bir fikri muhtemelen bize veremezlerdi. Hiyerarşi, 
özellikle toplumsal bir şeydir. Yalnızca bir toplumda, 
üstün olanlar, aşağı durumda bulunanlar ve eşit olan-
lar var olabilir. Bu yüzden de, olgular onu yeterince 
teyit etmese de, yalnızca bu fikirlerin analizi bile, on-
ların kökenini ortaya koymak için yeterli olurdu. Biz 
onları toplumdan aldık ve onların dünya hakkındaki 
tasavvurlarımıza yansıttık. Mantıki düşüncenin üze-
rinde çalıştığı tuvali, toplum sağlamıştır.19 

Durkheim’e göre (...) din, “gerçekte”, minicik ve hatta 
bazen farkına dahi varılamayacak farklarla birbirle-
rinden ayrılan gerçeklikler arasına töze ilişkin farklar 
tesis eden tüm sınır tesisi fiillerinin hususi bir vaka-
sıdır.20 

Toplumsal eşitsizlik üretimine dair Bourdieu’nün 
Durkheim’dan beslendiği kaynak bununla sona er-
miyor elbette. Bourdieu sosyolojisinin, toplumsala 
ilişkin meşru tasavvurları eyleyicinin içselleştirilerek 
kendiliğinden bir alışkanlık/doğal bir yatkınlık gibi 
sorgulamaksızın gerçekleştirdiği eylemler için kullan-
dığı “habitus” kavramının köklerini de Durkheim’da 
bulmak mümkündür. Durkheim bunu daha çok insa-
nın toplumsal bir varlık olduğuna ilişkin ve toplumsal 
mantığın bireysel mantığı kurguladığı tezi üzerinden 
savunur.

Yaşamak için toplum, ikisi de olmaksızın varlığını 
devam ettiremeyeceği asgari düzeyde ahlaki ve man-
tıksal bir uzlaşıyı gerektirir. Bu yüzden kategoriler 
hakkındaki bir anlaşmazlığa engel olmak maksadıy-
la toplum, üyeleri üzerinde bütün yetkisini kullanır. 
Artık toplum, bunu tam anlamıyla beşeri bir zihin 
olarak kabul etmez ve buna göre davranır. Bunun se-
bebi şudur: En derunumuzda, bu temel düşünceler-
den kurtulmaya çalıştığımızda bile, tam olarak özgür 
olmadığımızı hissederiz; içimizden ve dışımızdan bir 
şey bize karşı koyar. Dışımızda, bizim hakkımızda hü-
küm veren bir kanaat vardır; ayrıca, toplum içimizde 
de temsil edildiğinden, bu devrimci itkilere içeriden 
de karşı koyar. Düşüncemiz, hakikaten insani olmak-
tan çıkmaksızın onları reddedemeyeceğimizi hisseder. 
Akılda tabii olarak bulunan ve meydana getirdiklerini 
tereddütsüz bir şekilde bize kabul ettiren çok hususi 
otoritenin kökenin bu olduğu görünmektedir. Bu, bü-
tün ortak eylemlerin onlar olmaksızın olamayacakları 
şartlar olan muayyen düşünce yollarının bir parçası 
haline gelen toplumun otoritesinden başka bir şey de-
ğildir.21 

Bourdieu’da toplumsal mücadelenin kültürel açı-
dan yoğunlaştığı nokta da toplumsal alandaki meşru 
tasavvurları belirleme mücadelesidir; yani Durkhe-
im’ın sözünü ettiği “asgari düzeyde ahlaki ve mantık-
sal bir uzlaşı”nın kriterlerine karar verme mücadelesi. 
Kültür, bu meşruiyet üretiminin en önemli toplumsal 
aracı olmak dolayısıyla bir iktidar kurma aracına dö-
nüşmektedir. Toplumsal alana ilişkin aktörlerin dayat-
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17  Dawid Swartz, a.g.e. s. 104.
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İstanbul, 2005, s. 186.
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tığı ikilikler ya da genel anlamıyla Durkheim’ın yuka-
rıdaki sözlerinde geçen “kategoriler”in meşru ayrım 
eksenleri olarak kabul edilebilirliği, ilgili aktörün ege-
menlik potansiyeline ilişkin bir göstergedir. “Toplum-
sal kabul” olarak ifade edilen, gerçeklik ve daha çok 
geçerlilik derecesini bunları sürüme sokan aktörlerin 
toplumsal konumlarından alan kültürel kodlamalar/
kategoriler, toplumsal gerçeğin bir kara delik gibi bü-
küldüğü bir egemenlik durumu yaratır. Bourdieu, bu 
toplumsal konumlar arası iktidar mücadelesinin man-
tığını ise alan teorisi ile açıklamaya çalışır. 

2. Bourdieu Sosyolojisindeki 
Temel Kavramlar
Şu ana kadar Bourdieu’nün sosyoloji teorisini kurar-
ken onu eleştirmek ya da ondan faydalanmak üzere 
ilişki içerisinde olduğu düşünürlere değinildi. Kültü-
rün Bourdieu için neden önemli bir referans nokta-
sı olduğu konusu üzerinde duruldu. Devam eden bu 
bölümde, kültürün toplumsal iktidar mücadelesinde 
kullanılan bir koz olarak sermayeye nasıl dönüştü-
ğü, mücadele aracı olarak nasıl bir anlam ifade ettiği 
üzerinde durulacaktır. Bunun için öncelikle Bourdieu 
sosyolojisinin temel kavramları irdelenecektir. Alan 
teorisi, habitus ve sermaye anlatısından sonra özel 
olarak kültür kavramına, sınıfın yeniden üretilmesin-
de kültürün rolüne, kültürel sermaye ve kültürel ala-
nın mantığına değinilecektir.

2.1. Habitus
Bourdieu’nün sosyoloji teorisi, toplumsal alanın man-
tığını anlamakta kullanılacak analitik çözümleme 
araçlarıyla doludur. Düşünürün teori ile pratik ara-
sındaki mesafenin aşılmasına atfettiği özen, işlevleri 
itibariyle özgün, birlikte kullanıldıklarında anlam ta-
şıyan bir kavram seti yaratmasında etkili olmuştur. Bu 
tezde, Bourdieu’nün “çantasındaki aletleri” anlatmaya 
habitus kavramından başlanmaktadır.

Habitus, Bourdieu’nün, insanın her şeyden evvel 
toplumsal bir varlık olduğunu göstermede kullandı-
ğı bir kavramdır.22 Düşünür, toplum birey ikiliğini 

ilişkisel bir mantıkla yeniden değerlendirmek üzere 
habitus kavramına başvurmaktadır. Böylece kişisel, 
öznel olduğu ifade edilen şeylerin de derinine inildi-
ğinde rahatlıkla toplumsal kökleri olduğuna dair bir 
yol göstermeye çalışır. Habitus, “yatkınlıklar sistemi” 
anlamına gelmektedir.23 Kavram, Bourdieu için aynı 
zamanda pratik bir araçtır. Toplumsal varlıklar, in-
sanlar ya da gruplar, yani eyleyiciler/aktörler, farkın-
da olmadan başvurdukları, ona göre hareket ettikleri, 
tutumlarını belirlemede bir filtre olarak kullandığı 
stratejilere sahiptirler; habitus bu stratejilerin genel 
ifadesidir:

Toplumsal eyleyiciler, bizim kendiliğinden inanmaya 
eğilim göstereceğimizden daha az tuhaf ya da ölçü-
süzdürler ve bunun nedeni, tam da, kendilerine su-
nulan nesnel şansları uzun ve karmaşık bir şartlanma 
sürecinin sonunda içselleştirmeleri ve şimdiki zama-
nın yüzeyinde, kendini ‘yapılacak’ ya da ‘söylenecek’ 
diye kasıtsızca dayatan (ve geriye dönüp bakıldığın-
da yapılabilecek ya da söylenebilecek ‘tek’ şey olarak 
görünecek olan) şeyleri sezdiren pratik öngörülerle, 
kendilerine uyan ve (‘bize göre değil’in karşıtı olarak) 
kendilerinin de uyduğu geleceği görebilmeleridir. Öz-
nel beklentilerin ve nesnel şansların diyalektiği, top-
lumsal dünyanın her yerinde iş başındadır ve çoğu 
zaman birincilerin ikincilere göre ayarlanmasını sağ-
lama eğilimi gösterir.24 

Bu yatkınlıklar sistemi gündelik ve en yalın ha-
liyle neredeyse bütün “adı üstünde” durumlarda or-
taya çıkmakta ve sınanmaktadır. Bir toplumsal olayın 
“önemsiz” bulunması anlamda alelade gündelik bir 
vakıa olarak göz ardı edilmesi, Bourdieu için toplum-
sal olgulara dair en kritik noktanın da göz ardı edil-
mesi anlamını taşımaktadır.25 Habitus kavramı da bu 
şekilde göz ardı edilenlerin Bourdieu sosyolojisinde 
toplandığı bir torbadır. Bir toplumsal olay karşısın-
da kendisini “Ben zaten Müslüman’ım/Türk’üm/Fe-
nerbahçeliyim/işçiyim/dindarım” vb. ile başlayan bir 
cümle sarf ederek konumlandıran birini varsayalım. 
Böyle söyleyen bir kişinin toplumsal alana dair sü-
rümde olan düşüncelerle ilişkisi bağlamında habitusu 
etkilidir. Kişi, devraldığı ve toplumsal alandaki de-
neyimleri doğrultusunda her defasında yeniden test 
ederek kendisinin de dönüştürdüğü habitusu doğ-
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rultusunda, ilgili toplumsal kategoriyi kullandığı “za-
ten” ile yeniden kurmaktadır.26 İlgili örnek cümledeki 
“zaten” ile örneğin “Müslüman” olmaya yüklenilen 
gereklilik, doğruluk, tartışılmazlık, kısaca meşruluk, 
gücünü kişinin habitusundan almaktadır. Buna göre 
bu özcü çıkarım, toplumsal alanda üzerine daha faz-
la şey söylemeyi gerektirmeyen bir anlama sahiptir. 
Cümleyi sarf eden kişinin, duyanların kafasında daha 
fazlasını sormaya gerek kalmadığına dair hissettiği 
haklılığı tescillenmiş tatmin, ortak habitusa işaret et-
mektedir. 

Bourdieu’nün habitus kavramsallaştırmasının 
önemli bir yanı da faillerin kendi kendilerinin ta-
hakküm edenleri olma sürecini anlamaya yardımcı 
olmasıdır. Habitus, toplumsal eşitsizliklerin meşru-
laştırılması, içselleştirilmesi ve yeniden üretilmele-
ri açısından da kullanışlı bir kavramdır. Eyleyiciler 
içinde oldukları sınıfsal, kültürel durumun, toplum-
sal konumun bilinçli bir şekilde farkında olmayabilir. 
Oysaki tutumları, bu konumun içselleştirildiğine dair 
ipuçlarıyla doludur. Bir iş ilanı karşısında takınılacak 
tavırlar bütününü öngörmeye çalışalım. Nesnel bir 
fırsat olarak değerlendirilecek bu durum karşısında 
bazı insanların, ilanın detaylarına girmeksizin, o işin 
“kendisine yakışacağı/yakışmayacağı” yönünde bir ilk 
değerlendirmede bulunduğunu varsayalım. Burada 
toplumsal bir filtreleme/süzgeç söz konusudur. Ya-
kışmak/yakışmamak şeklinde ahlaki göndermelerle 
arkadaş, aile vb. sosyal çevre unsurlarının dahil ol-
duğu kültürel anlam dünyasıyla tutarlılık yakalanıp/
yakalanılmadığı sorgulanmaktadır. Bu sorgulamaya 
sosyal çevre unsurlarıyla ilişki içerisinde sürekli ola-
rak kurulan benlik ve geçmiş gibi etkenlerin yanında 
toplumsal cinsiyet, yaş, eğitim vb. birçok etken de dâ-
hil edilir. Tüm bunların yarattığı toplumsal bütünlük, 
kişinin toplumsal uzamı anlamlandırmada ve kendini 
konumlandırışında rehberi haline gelen habitusunu 
ifade etmektedir. Böylece habitus, toplumsal eşitsiz-
liklerin failler tarafından içselleştirilmek itibariyle ye-
niden üretildiği bir süreç olarak da işlemektedir.

Faillerin, insanların toplumsal dünya içindeki ko-
numları açısından neyin ‘makul’ neyin ‘mantıksız’ 
olduğu hakkındaki yargıları, habitustan kaynaklanır. 
Habitus, kendisini de üreten koşullarla uyum içinde 

olan eylemleri, algıları ve tavırları yeniden üretme 
eğilimindedir. Habitus, ‘erdeme dönüşmüş zorunlu-
luk’tur.27 

Kendi kendilerini eleyen bu insanların pek çoğu, ken-
dilerini (...) yetkin görmedikleri için elenmektedirler. 
Yetkinliğin, onlara toplumsal olarak tahsis edilmiş 
olan (özellikle, yetkinlik tahsis etmenin başat araçla-
rından biri hâline gelmiş olan tedrisat sistemi tarafın-
dan) toplumsal temsili, bilinçdışı bir yatkınlık, bir ince 
zevk hâline gelir. Elenenler, bir anlamda, zımni olarak 
meşru kabul ettikleri kendi elenmelerinin işbirlikçisi-
dirler.28 

Daha önce de başvurulan toplumsal bir süzgeç-
ten geçirme durumu, kültürel ürünlerin tercihi söz 
konusu olduğunda daha belirgin bir hâl almaktadır. 
Kültürel alandaki üreticiler, ürünlerini bireylerin be-
ğenisine sunarken, hatta üretim sürecinin daha en ba-
şında çoğunlukla hali hazırda alıcılar hakkında fikir 
sahibidirler. Belli/beklendik alıcı kitlesi çoğunlukla 
ortak bir habitusu işaret eder. Üreticinin bu noktadaki 
sanatsal becerisi ve (çizim başarısı, teknik yetenekle-
rin geliştirilmesi gibi) geliştirdiği özgül sermayeleriyle 
tüketici yerine görme gibi marifetleri onu öne çıkarır. 
Kültürel üründeki söz gelimi rakip aktöre/toplumsal 
gruba dair gönderme alıcının habitusunu, toplumsal 
süzgecini harekete geçirir. İlgili üründeki toplum-
sal konum rekabetine ilişkin bir gönderen, alıcısına 
onunla aynı safta yer alma ve aynı safta yer alındığı-
nı teyit etme çağrısı yapar.29 Bourdieu’nün toplumsal 
öznellik olarak tarif ettiği habitusa örnek teşkil eden 
böylesi bir durumu Howard S. Becker, destekler nite-
likte şu şekilde ifade etmektedir:

Anlatıları ya da temsilleri oluşturanlar kime ulaşmak 
istiyorlar? Ya da başka şekilde ifade edersek, bu insan-
ların dünyaları kime ulaşacak şekilde örgütlenmiştir 
ve bu amaç onlara anlaşılırlık standardı olarak neyi 
dayatmaktadır? Benim yaptığım türden temsiller ya-
pan, anlatılar üreten kişiler genellikle bunu bir yerler-
de bazı gruplar böyle bir şeyi talep ettikleri için ya-
parlar ve ben her ne yapıyorsam bunu o insanlar için 
anlaşılır, keyifli ve faydalı olacak şekilde yapmaya ça-
lışıyorum. O halde, bu insanların dünyalarının örgüt-
lenme biçimi onların kimlerle rutin bir şekilde iletişi-
me gireceğini bilirler. Hedef kitle bu ortaya çıkan şeyi 
anlayacaktır çünkü buna benzer şeyleri nasıl anlama-
ları gerektiğini öğrenmişlerdir ve ayrıca bu öğrenme 
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sürecinin bir parçası olarak öğrendikleri standartlara 
uyduğu için de bu şeyi onaylayacaklardır.30 

Habitus kavramıyla ilgili üzerinde durulan an-
lamları önemli olmakla birlikte Bourdieu sosyolojisi 
bağlamında asıl işlevini bir toplumsal iktidar müca-
delesi pratiğinde görmektedir. Bunun için de sermaye 
türlerine ve alan teorisine eğilmekte fayda var. Habi-
tus, aktörlerin sermaye, toplumsal iktidar mücadele-
si alanlarında konum edinmesi ve bu konuma göre 
tutum belirlemesindeki rolü ile bütünlüklü anlamına 
kavuşacaktır.

2.2. Sermaye 
Bourdieu sosyolojisinde sermaye kavramının ne anla-
ma geldiğini açıklamadan önce hatırlanmasında fay-
da olan bir nokta var. Bourdieu sosyolojisinin temel 
derdi toplumsal eşitsizlikler ve bunların toplumsal 
olarak yeniden üretiminin mantığını bilimin hakikat 
ile ilişkisini gözeterek ortaya koymaktadır. Habitus 
kavramsallaştırmasında olduğu gibi sermaye kavra-
mında da toplumsal konumların üretimi bağlamında 
iktidar mücadelesi ön plandadır. Bu iktidar mücadele-
sinin temel belirleyenlerinden olan sermayenin Bour-
dieu’da nasıl kavramsallaştığı, kaynakların sermayeye 
dönüşümü süreci üzerinde durmak ile mümkündür. 
Toplumsal eyleyicilerin, yani aktörlerin, alandaki ko-
numlarını korumak ya da yükseltmek üzere kullan-
dıkları toplumsal, kültürel ya da simgesel kaynakları 
bulunmaktadır. Aktörlerin, elindeki kaynakları bir 
toplumsal iktidar mücadelesi için seferber etmesiyle 
kaynak, bir mücadele nesnesine, yani sermayeye dö-
nüşmektedir.31 Böylece Bourdieu, sermaye gibi sıklık-
la iktisadi çağrışımları olan bir kavramı sosyolojisinin 
temel referans araçlarından biri haline getirmiştir.

Bourdieu’ya göre sermaye türleri kadar iktidar 
mücadelesi alanları bulunmaktadır. Bu noktaya aşa-
ğıda tekrar değinilecektir. Öncesinde böylesi bir ba-
kış açısının olası risklerini kısaca değerlendirmelidir. 
Sermaye türleri kadar alan olduğu tanımlamasına 
karşı, sermaye kavramının sınırlarının muğlaklaştığı 
konusunda bir eleştiri yapılabilir. Bourdieu sosyoloji-
si için bu muğlaklık toplumsal aktörlerin tutumlarını 

anlama işinin kendisinin ne kadar kapsamlı, derinle-
mesine incelemeye değer bir faaliyet olduğunu göster-
me aracıdır. 

(...) Bourdieu, özellikle ekonomik malların her za-
man eylemin ana veya temel güdüleyicileri yahut 
genel sistemin temeli olduğuna inanmaz. Sermayeyi 
her biri farklı bir eylem alanıyla ilişki içinde farklı 
biçimler kazanabilen bir şey olarak gören Bourdieu: 
(a) insanların elde etmeye çalışacakları birçok farklı 
mal ve biriktirebilecekleri birçok farklı kaynak oldu-
ğunu, (b) bunların, anlamlarını (basitçe kendi içinde 
ve kendi başına değerli bazı maddi şeylerden ziyade) 
farklı alanları meydana getiren toplumsal ilişkilerden 
aldıkları için, kaçınılmaz olarak toplumsal olduklarını 
ve (c) sermaye birikimi mücadelesinin nadiren hikâ-
yenin tamamı olduğunu vurgular -sermayenin yeni-
den-üretimi mücadelesi aynı ölçüde önemli ve farklı 
sermaye dönüştürme biçimlerine bağlıdır.32  

Farklı sermaye biçimleri ve bunlara tekabül eden do-
laşım tarzları arasındaki eş mantıklar, bizi ekonomik 
olan-olmayan karşıtlığını terk etmeye mecbur eder; 
bu karşıtlık, ekonomik pratiklerin biliminin kayıtsız 
veya keyfi, yani gayri-iktisadi gibi gözüken bütün pra-
tikleri maddi veya simgesel kârı en çoklaştırmaya yö-
nelik ekonomik pratikler olarak ele alabilecek bir pra-
tiklerin ekonomisinin genel biliminin tikel bir örneği 
olarak görülmesini engeller.33 

Bourdieu için daha görünür ve sermaye piyasa-
sında uğruna hem daha çok mücadele verilen hem de 
iktidar ilişkisi kurma bakımından daha keskin sonuç-
ları olan sermaye türleri de mevcuttur. Bunlar eko-
nomik, kültürel, toplumsal ve sembolik sermayedir. 
Kültürel sermayenin detaylı tanımı, bu makale bağ-
lamında teşkil ettiği önem açısından bir sonraki bölü-
me bırakılmıştır. O kısımda kültürel sermaye, kültürel 
alan ile birlikte bütünlüklü bir şekilde ele alınacaktır.

Ekonomik sermaye, kültürel sermaye ile birlikte 
eyleyicinin toplumsal konumunu belirlemede başat 
rol oynamaktadır ve en yalın ifadesiyle eyleyicinin ne 
kadar parası olduğuyla ölçülür. Bourdieu, ekonomik 
sermaye üzerinde ağırlıklı olarak onun başka serma-
yelere dönüştürülmesinin araçları açısından durmuş-
tur. Yalnızca ekonomik sermayeyi konuşmak söz ko-
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nusu olduğunda bizzat bu konuda uzman olmadığını 
dile getirmekte ve bunu uzmanlarına bırakmaktadır.34 
Ekonomik sermayenin kültürel sermaye ile oynadığı 
başat rolün anlaşılması, bunun sosyolojik açıklama-
sının imkânı ancak toplumsal konum dağılımı, başka 
bir ifadeyle toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretimi 
sürecinde bu sermayenin başka sermayelerle birlikte 
ilişkisi dikkate alınarak ortaya çıkabilir. 

Toplumsal sermaye, bir eyleyicinin diğer eyleyi-
ciler ya da gruplarla kurduğu tanıma, arkadaşlık gibi 
sosyal ilişkilerin toplamını ifade etmektedir.35 Diğer 
eyleyicilerle kurulan sosyal ağlar dünyasına yapılan 
yatırımlar, bir fikir vermesi adına örneğin düğünlere 
katılma, cenaze törenlerine katılma, düzenli partilere 
katılma, dernek üyesi olma gibi az çok kurumsallaş-
mış bir sosyal ağın yükümlülüklerini yerine getirme 
durumlarının geneli toplumsal sermaye biriktirme-
nin yollarıdır.

Toplumsal sermayeye dayalı bir teşebbüs kendi ye-
niden üretimini, hususi türden bir emek sarf ederek 
(açılışlara katılmak, hayırseverlik projelerine başkan-
lık etmek vs.) ve belirli bir zanaat, dolayısıyla çıraklık 
evresi de içeren, belirli bir zaman ve enerjinin harcan-
masını gerektiren bir emek aracılığıyla garanti altına 
almak durumundadır.36 

Bir eyleyicinin kültürel ya da ekonomik sermaye 
biriktirmesi onun toplumsal konumunun güvencesi 
bakımından hayatidir. Toplumsal sermaye ise Bour-
dieu için böylesi kurucu bir role sahip değildir. Onun 
bu noktada asıl önemsediği, toplumsal sermayenin 
ekonomik ya da kültürel sermaye biriktirme araçları-
na ulaşmada oynadığı sermaye dönüştürücü etkidir.37 
Bu tür sermaye birikimine yapılan yatırımlar olarak 
Türkiye’de “hemşerilik” ilişkilerini, köy dernekleriyle 
oluşturulan dayanışma ağlarını örnek verebiliriz. İn-
sanların birbirini iyi tanımasa da aynı şehirli olma-
larının onlarda yarattığı, kopup geldikleri yer olarak 
büyükşehirde kurulan sosyal güven ilişkisini düşüne-
bilirsiniz. Bu ilişki çok doğal sayılan bir sürecin sonu-
cunda hemşeriyi/tanıdığı “araya sokarak” edinilecek 
nesnel fırsatları da beraberinde getirme potansiyeli ta-

şımaktadır. Bu durum tam olarak toplumsal sermaye-
nin sermaye dönüştürücü rolüne örneklerden biridir.

Sembolik sermaye, Bourdieu’ya göre sahip olu-
nan herhangi bir sermaye türüyle birlikte elde edilen 
sermaye türüdür ve sahip olunan sermayenin toplum-
sal eşitsizlik üretimindeki potansiyelini ortaya çıkar-
maktadır.38 Başka bir ifadeyle, Bourdieu’nün toplum-
sal konum savaşında fazlasıyla önemsediği sermayeler 
arası tahvil edilebilirlik kapasitesini eyleyiciye sağla-
yan araç sembolik sermayedir. Bir aktörün sembo-
lik sermayesi ne kadar yoğunsa sahip olduğu diğer 
sermaye türlerini kullanma ve birbirine dönüştürme 
kapasitesi de o kadar artacaktır. Eğitim sermayesinin 
sembolik sermaye yoluyla gördüğü baskı işlevine bir 
örnek vermek açıklayıcı olacaktır. Örneğin düzgün 
Türkçe konuşmak, yani dili, devletin tasdiklediği bi-
çimde meşru ve doğru biçimde kullanma pratiği ve 
bunun yaratacağı sosyal baskı, bir sembolik sermaye 
kullanımı yoludur. Bourdieu’ya göre “bu dil, konu-
şulmaktan ziyade insanı konuşur.”39 Böylece kültürel 
sermayenin bir alt kolu olarak eğitim sermayesinin 
sembolik sermayeye dönüşümü süreci işlemektedir. 
Sembolik sermaye böylece, yoğun bir şekilde kendini 
ve karşısında kendini ayrıştırdığı rakip aktörü fark-
lılaştırma enerjisi doğurmaktadır. Bu, dilin düzgün 
kullanımında olduğu gibi beğeni, yaşam tarzı, hobi 
gibi gündelik hayatta ayrışma pratiklerini “göze sok-
ma” fırsatını en üst düzeyde sağlayan durumlarda 
daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.

Sembolik sermaye, dilde olduğu gibi genel olarak 
toplumsal ayrışmanın, kendini toplumsal konum iti-
bariyle farklılaştırmanın doğal bir süreç gibi işleme-
sine, yani eşitsizlik üretiminin maskelenmesinde de 
görev görür. Burada bir (yanlış) tanıma/kabul etme 
süreci işlemektedir. Tahakküm edilen ve bu yolla eşit-
siz sermaye dağılımından daha mustarip olan tarafın 
tahakkümü tanıması, içselleştirmesi sürecinde sem-
bolik sermaye tahakküm eden için kolaylaştırıcı bir 
rol üstlenir.

(...) sahip olunan kozların işaret ettiği çıkarların üzeri 
simgesel sermaye ile örtülür. Oyunu oynamanın bir 
şekli olan “çıkar kollamaya karşı kayıtsızlık” yatkınlı-
ğını mümkün kılar, iktidar kullanımının (dolayısıyla 
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tahakküm kurmanın) “masum” tanınma, meşruiyet, 
itaat taleplerine bürünmesini sağlar.40 

Zengin bir kimsenin “hayırseverlik” yoluyla 
ekonomik sermayesini toplumsal sermayeye dönüş-
türürken kullandığı ve yeniden ürettiği sembolik 
sermayeyi düşünebiliriz. Burada hayırseverlik itibarı 
için yatırım yapılan güven ilişkisi, alt sınıfların zengin 
imgelemine de dokunma amacı taşımaktadır. Böyle-
ce alan/veren konumlarındaki toplumsal karşıtlığın 
üzeri, ekonomik bir alışveriş ve bunun sonucu olarak 
elde edilmesi planlanan çıkarların idealize edilerek bir 
çeşit armağan kategorisine sokularak örtülmektedir;

Armağan değiş tokuşunu mukabeleden ayıran, bunun 
misliyle mukabele olmasına rağmen öyle algılanma-
masıdır: Ben veriyorum, iade edebildiğin zaman eder-
sin. Eğer hemen iade edersen, bu misliyle mukabeledir, 
yani [armağanımı] reddediyorsundur [veyahut da] 
biraz ara verip on beş gün sonra yine davet edersin. 
Ekonomik bir alışverişi, inkar edilen bir ekonomik 
alışveriş olarak sembolik sermayeye dönüştürmek için 
yürütülen koca bir toplumsal faaliyet söz konusudur.41 

Sermaye türleri Bourdieu için bu kadarla sınır-
lı değildir, kültürel sermaye ile birlikte buraya kadar 
anlatılan sermaye türleri, toplumsal iktidar inşası ba-
kımından en önemli olanlarıdır. Diğer sermaye türleri 
dini, eğitim, hukuki, siyasi, akademik vb. şeklinde bu 
temel sermaye türlerinin altında, elbette birbirleriyle 
ilişkisellikleri göz önünde tutularak sınıflandırılmaya 
müsaittir. Özet olarak ekonomik sermaye eyleyicinin 
ne kadar maddi varlığa sahip olduğunu, toplumsal 
sermaye eyleyicinin geliştirdiği sosyal ağların sağladı-
ğı ilişkiler bütününü, sembolik sermaye ise sermaye-
lerin başka sermayelere dönüştürülme kapasitelerinde 
işlevini gören, yani iktidar mücadelesi alanları arasın-
da geçiş yapmayı ifade eden bir sermaye türüdür. 

2.3. Alan Teorisi
Alan, habitus ve sermayelerin bir bakıma işe yaramaya 
koyulduğu toplumsal mücadele uzamlarıdır. İşe yara-
maya koyulmakla kast edilen, habitus ve sermayenin 
eyleyicilerin iktidar mücadelesine yaptıkları yatırım-
da oynadıkları roldür. İktidar mücadelesi alanları, 

eyleyicilerin toplumsal konumlarının toplandığı kur-
gusal bir sosyolojik çözümleme aracını ifade etmekte-
dir. Bourdieu’nün titizlikle üzerinde durmaya çalıştığı 
gibi alan teorisinin de tıpkı diğerleri gibi kurgusal bir 
inşa, sosyolojik bir çözümleme aracı olduğu unutul-
mamalıdır. Sermaye dağılımlarına göre eyleyicilerin 
toplumsal pozisyonlar edinerek içinde toplandığı bu 
kurgusal toplumsal arenaları Bourdieu şu şekilde ifa-
de etmektedir: 

Çözümleyici açıdan alan, konumlar arasındaki nesnel 
bağlantıların konfigürasyonu ya da ağı olarak tanım-
lanabilir. Bu konumlar, varoluşları ve kendilerini işgal 
edenlere, eyleyicilere ya da kurumlara dayattıkları 
belirlenimler açısından, farklı iktidar (ya da sermaye) 
türlerinin dağılım yapısındaki mevcut ve potansiyel 
durumlarıyla, ayrıca diğer konumlara nesnel bağlan-
tılarıyla (tahakküm, itaat, benzeşme vb.) nesnel olarak 
tanımlanır. Söz konusu iktidar (ya da sermaye) türle-
rine sahip olmak, alanda elde edilebilecek özgül fay-
dalara erişimi belirler.42 

Alanda mücadele eden eyleyiciler alanın yapısı-
nı oluşturan çok temel bir uzlaşıya sahiptir: o alanda 
mücadele etmenin gerekli olduğu inancı. Böylece ak-
törler farklı toplumsal konumlanmalara rağmen alan-
dan dışlanmama ve toplumsal konumunu koruma 
maksadıyla bu mücadeleye katılır.43 Neyin mücadele 
etmeye değer olduğuna dair varılan ilgili mutabakat 
bizi, Bourdieu’nün alan teorisini anlatırken üzerinde 
durduğu diğer bir kavrama götürür; doksa. Doksa, 
alanda egemen konumda olanların dayattığı görüş-
tür. Bu görüş ilgili alanda sözü edilmeyen ve katılan 
aktörlerin farkında olmadan kabul ettikleri kuralların 
toplamını ifade etmektedir. Egemen aktörler alana 
yeni giren, rekabet halinde oldukları diğer aktörle-
re karşı bu kuralların alanda uygulanmasından yana 
tavır takınırlar. Bu hem kendi hakîm konumlarının 
yeniden üretilmesi, hem alanın işleyişi doğrultusunda 
onlara güç katan sermayelerinin korunması, hem de 
bu hakîm konumu zaman içerisinde onlara sağlayan 
alanın mantığının sürmesi bakımından önemlidir. Bu 
dayatma, alanın doğallaştırılmış mantığı olarak sunu-
lur ve genellikle alana yeni girenler tarafından içsel-
leştirilir.44  
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Aktörlerin iktidar mücadeleleri alanda sürümde 
olan meşru ilkeleri belirleme gücünü ele geçirmektir. 
Sahip oldukları sınıf geçmişi –yani habitus- ve ser-
mayelere göre eyleyicilerin yatırımları farklılaşmak-
tadır.45 Bu tutum farklılıklarının mantığını anlamak 
üzere toplumsal konum farklılıkları üzerinde durmak 
gerekiyor. Toplumsal konum farklılıkları ya da ken-
dini daha doğrudan anlattığı haliyle toplumsal eşit-
sizlikler, Bourdieu’ya göre eyleyicinin sahip olduğu 
sermayenin türü ile hacminin bileşimiyle ortaya çıkan 
kombinasyonları ifade etmektedir. Bu bileşim süreci-
nin tezahürü olan özgül yaşam koşulları ise toplumsal 
konumun mantığı olarak eyleyiciye kendini dayat-
maktadır.46 Böylece habitus, sermaye ve iktidar mü-
cadelesi alanının mantığının oluşturduğu bütünlük, 
aktörün bireysel ve yapısal tutumlarını aşma/ortak-
laştırma çabası olarak Bourdieu sosyolojisinin teme-
lini oluşturur. Ona göre alandaki toplumsal konum 
belirlenimi şu üç aşamayla ilişkilidir:

Eyleyicilerin çalışılan toplumsal uzaydaki konumlan-
malarında sermaye dağıtımı üç boyutlu bir belirleyici-
liğe sahiptir: Eyleyiciler birinci boyutta sahip oldukla-
rı genel-olarak-sermayenin toplam büyüklüğüne göre; 
ikinci boyutta sahip oldukları ekonomik ve kültürel 
sermayenin karşılıklı ağırlığına göre; üçüncü boyutta 
da zaman içinde sermayelerinin büyüklük ve kompo-
zisyonunun değişimine, yani, toplumsal uzay içinde 
izledikleri güzergâha göre dağıtılırlar.47 

Bourdieu sermaye farklılaşması üzerine belirttiği 
toplumsal konum farklılaşmasının gerçekleştiği top-
lumsal uzayları, yani alanları incelemenin de 3 aşama-
sından söz etmektedir.

İlk olarak alanın konumu iktidar alanına göre çözüm-
lenmelidir. Böylece, örneğin edebiyat alanının iktidar 
alanına dâhil olduğu ve burada tahakküm altında bir 
konum işgal ettiği görülür (ya da daha yetersiz bir dil-
le: Sanatçılar ve yazarlar ya da daha genelde aydınlar 
“egemen sınıfın ezilen bir kesimidir”). İkinci olarak, 
bu alanda rekabet halinde olan eyleyicilerin ya da ku-
rumların işgal ettikleri konumlar arasındaki bağıntı-
ların nesnel yapısı kurulmalıdır. Üçüncü olarak, eyle-
yicilerin habitusu, yani belirli bir toplumsal ve iktisadi 
koşul türünün içselleştirilmesi yoluyla edindikleri ve 

söz konusu alanın içinde tanımlanmış bir yörüngede 
az ya da çok gerçekleşme fırsatı bulan farklı yatkınlık 
sistemleri çözümlenmelidir.48 

Bourdieu, alanda hâkim konumdakiler ile yeni 
girenler arasındaki tutum farklılıklarına da değin-
mektedir. Alana yeni girenler için kendini en yakın 
rakibinden farklılaştırma stratejisi hâkimdir. Kime 
kıyasla ne olmadığını beyan etme stratejisiyle hareket 
eden bu aktörler, böylece toplumsal konumlarında 
yerleşik bir pozisyon almayı niyet eder. Bu tarz stra-
tejileri Bourdieu muhafaza, izleme ve bozgun olmak 
üzere üç başlıkta toplamaktadır; 

Muhafaza stratejileri genellikle hâkim konumdakiler-
ce, alanın kıdemlilerince benimsenir. İzleme stratejile-
ri, bir alandaki hâkim konumlara ulaşma çabalarıdır 
ve genellikle alana yeni katılanlarca benimsenir. Son 
olarak, bozgun stratejileri hâkim gruplardan pek bek-
lentisi olmayanlarca benimsenir. Bu stratejiler, alanın 
standartlarını tanımlama meşruiyetlerine meydan 
okudukları hâkim gruptan az çok kopuş biçimini alır.49 

Bourdieu’nün alan teorisine ilişkin buraya kadar 
yapılan genel değini, ilerleyen bölümde kültürel alan 
ve bu alanın aktörlerine değinerek sürdürülecektir. 
Bununla, kültürel alanın üretim mantığının, toplum-
sal konumlarının gerektirdiklerini gerçekleştirenler 
olarak aktörlerin kültürel alandaki dağılım mantığı-
nın ve alandaki üretici tüketici ilişkisinin anlaşılması 
planlanmaktadır.

3. Kültürel İktidar Mücadelesi
Kültürün toplumsal eşitsizlikleri anlatmada, sınıf teo-
risinde başvurulması gereken bir referans olarak ara-
nan kan olmasında tarihsel sürecin etkisi yoğundur. 
Özellikle 1968 öğrenci hareketleri, takip eden süreçte 
2000’lere değin kendi özel alanlarına ve mücadele ko-
nularına eğilen kadın mücadelesi, doğa mücadelesi, 
hayvan hakları mücadelesi gibi kökleri çeşitli oran-
larda kapitalizm ve hatta kapitalizm öncesine dayan-
dırılan mücadele alanları gelişmiştir. Kamusal alanda 
gözle görülür bir örgütlenme hamlesiyle ortaya çıkan 
bu hareketler, ekonomik olarak kurgulanmış ve sıkça 
işçi sınıfının bir özne olarak ortaya çıkmasını öngören 
kolektif mücadele mantığından farklılıklar arz etmek-
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tedir. Sınıfsal arka planı aynen durmakla birlikte te-
orik izah bakımından sınıfın kapsamına kültürün de 
dâhil edildiği/edilmesi gerektiği bir süreç gelişmiştir.50 
Bourdieu sosyolojisinin marifeti de bu noktada ortaya 
çıkmaktadır. Kültürün, sözünü ettiğim hareketlerin 
eylem biçimleri, kamusal alandaki görünürlüklerine 
kıyasla çok daha dipte süren, gündelik olarak çok ba-
sit alışverişlerde (ekonomik anlamının da ötesinde) 
bile ortaya çıkan tahakküm mücadelelerini kavrama 
çabası, Bourdieu sosyolojisinin araştırma sahasını 
oluşturmaktadır.

(...) sınıfın izleri kolektif hareketlerde değil, gündelik 
yaşantımızı, alışkanlıklarımızı, değerlendirme şemala-
rımızı içeren bireysel alanlarımızda aranmalıdır. Birey-
lerin sosyal ilişki ağlarını ve de hayat tarzlarını oluştu-
ran gündelik yaşam pratikleri bütünü, aslında sınıflar 
arasındaki güç ilişkileri aracılığıyla şekillenir. Kimlik-
ler, deyim yerindeyse, ince ince sınıflaşmaktadır.51 

Buraya kadarki kısımda öncelikle sosyoloji-
nin kurucuları olarak atıf yapılan Marx, Weber ve 
Durkheim’ın toplumsala ilişkin çözümlemeleri ile 
Bourdieu sosyolojisinin etkileşim alanları üzerinde 
durulmuştur. Takip eden bölümde ise Bourdieu sos-
yolojisinin temel kavramları olan habitus, sermaye ve 
alan kavramlarından söz edilmiştir. Sermaye ve alan 
teorisinden söz ederken tez konusu bağlamında kül-
türel alan ile kültürel sermayeye detaylı bir şekilde bu 
bölümde değinileceği belirtilmişti. Bu alt bölümde 
kültürel sermaye, kültürel alan, bu alandaki toplumsal 
pozisyon alışlar, üretici ve tüketici ilişkileri gibi Bour-
dieu sosyolojisinde kültürel üretim alanın mantığına 
ilişkin detaylar üzerinde durulacaktır. 

3.1. Kültürel Üretim Alanı
Bourdieu için kültürel alan, toplumsal meşruiyet üre-
timindeki rolüyle önem arz eder. Kültürel alan, top-
lumsal alanda meşru görülen ve görülmeyen adet, be-
ğeni, tutum, pratik gibi faktörlerin sürümde olduğu, 
içinde dil, beden, din, sanat, politik, eğitim gibi çok 
çeşitli sermaye türlerinin ilişkisel olarak var olduğu 
iktidar mücadeleleri alanlarının genel toplamıdır.52 

Meşruluk derecesinin belirlenmesinde toplumsal sı-
nıfların dağılımı etkili olur. Meşrudan meşru olma-
yana değin uzanan kültürel pratiklerdeki eşitsizliğin 
arka planı toplumsal hiyerarşidir:

(...) beğeni, sahip olduğumuz her şeyin -kişiler, şeyler-, 
başkalarının gözünde ifade ettiğimiz her şeyin, kendi 
kendimizi sınıflamamızdaki ve başkalarının bizi sınıf-
lamasındaki her şeyin temelidir. Beğeni (ifade edilen 
tercihler), kaçınılmaz bir farkın pratik olumlanması-
dır. Beğenilerin, ispatlanmak zorunda kaldıklarında, 
diğer beğenilere karşı bir retle kendilerini olumsuz 
bir biçimde olumlamaları tesadüf değildir. Konu be-
ğeni olduğunda, her belirlenim, hiçbir şeyde olmadığı 
kadar yadsımadır ve beğeniler kuşkusuz, her şeyden 
önce başka beğeniler söz konusu olduğunda, başka-
larının beğenileri karşısında, tiksinti, dehşete düşme, 
derinden gelen bir tahammülsüzlüktür (“mide bulan-
dırıcı bir şey”). (...) Estetik tahammülsüzlüğün dehşet 
verici zorbalıkları vardır. Farklı yaşam stillerinden iğ-
renme, sınıflar arasındaki engellerin kuşkusuz en güç-
lülerinden biridir.)53 

Bourdieu’ya göre kültürel alan, kendi içsel man-
tığı bakımından özerk (özellikle işleyişi ve kazançları 
bakımdan ekonomik alandan farklılaşması dolayısıy-
la); bir yandan da -elbette üzerinde düşünülen top-
lumun tarihsel sürecine göre değişiklik göstermek 
kaydıyla- diğer alanların müdahalesi bakımından 
bağımlıdır. Bağımlı bulduğu tarafta, alandaki aktörler 
konumlarına göre üretimlerini örneğin ekonomik ya 
da siyasal alanın hizmetine adanmış bir şekilde ger-
çekleştirebilirler.54 Böylesi bir tutum alanın özerkliği-
ni ve dolayısıyla alanda üretim yapan aktörlerin eko-
nomik ya da siyasal iktidar karşısındaki bağımsızlığını 
tehlikeye atar. Siyasal iktidarın değiştiği durumda da 
eski iktidarın politikalarına bağlı bir yerden üretim 
yapan kültürel üreticilerin toplumsal konumlarını yi-
tirme ihtimali kuvvetlenir.

Kültürel alanın özerkliğinin kazandığı durum 
için, alan içerisinde hiyerarşik olarak örgütlenmiş bir 
alan içi pay dağıtım sistemi geliştirebilmiş uzman-
laşmaların gerçekleşmesi, alanın mantığının tarihsel 
olarak devrinin mümkün hale gelmesi ve alan içinde 
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başarılı olmaya ilişkin bir nevi kariyer denetiminin 
kökleşmiş olması gerekmektedir. Bu koşullar altında 
kültürel alan, alanda mücadele eden aktörlere taşıdı-
ğı özgül fırsatları dağıtabilen bir iktidar mücadelesi 
uzamı haline gelir. Kendi profesyonellerini yaratarak 
ekonomik, siyasal ya da diğer alanların baskılarını 
kendi alanının mantığıyla dönüştürerek ondan sıyrıl-
dığı bir niteliğe kavuşabilir. Böylesi bir özerkleşmenin 
önemi, kültürel alanın toplumsal düzenlemeleri meş-
rulaştırma bakımından sembolik güçlerinin arttığı 
bir süreçte yatmaktadır.55 Bugünlerde Türkiye’deki 
siyasal iktidarın kendi siyasal çıkar mantığına göre 
üretim yapması için müdahalede bulunduğu hukuk, 
akademi gibi alanlardaki mücadelede, bugüne kadar 
bu alanların biriktirdiği ve bağımsızlığının ön koşulu 
olan sembolik sermayelerine yapılan taarruzu anla-
makta fayda var. Buradaki anlama görevini bu makale 
üstlenmese dahi Bourdieu sosyolojisinin pratikteki 
uygulama potansiyeline ilişkin bir fikir verebilir. Bu 
durumun kültürel alan özelindeki tezahürünü ente-
lektüellerde bulabiliriz. Bourdieu’nün entelektüellere 
ilişkin görüşleri kültürel alanın özerklik ile bağımlılık 
arasındaki alanlar arası konumunu anlamakta açıkla-
yıcı bir referanstır:

Bourdieu’ye göre entelektüeller, sermayeleri ekonomik 
sermaye bakımından düşük olan kültürel kapitalistler 
olduklarından, onları hâkim sınıfın “tabi kesimi” ola-
rak tarif eder. O halde, Bourdieu’ye göre, entelektüeller 
sınıfsal konumları itibariyle hem hâkimdirler, hem de 
tahakküm altındadırlar. Hâkim sınıfa mensupturlar 
çünkü hatırı sayılır miktarda kültürel sermayeye sahip 
olmanın sağladığı iktidar ve ayrıcalıklardan yararla-
nırlar. Bu iktidar, sosyal düzene meşruiyet kazandıra-
bilme veya mevcut meşruiyetini ortadan kaldırabilme 
gücünden ileri gelir. Gelgelelim, entelektüeller, siyasi 
ve ekonomik sermaye sahipleriyle ilişkilerinde tahak-
küm altındadırlar. Son tahlilde, kültürel sermayenin 
ekonomik sermaye karşısındaki özerkliği, ana-akım 
entelektüel tarihinde varsayıldığı gibi mutlak değil, 
sadece görelidir.56 

Bourdieu yukarıdaki alıntıyı iktidara meşruiyet 
üretme kapasitesi bakımından kültürel alanın üreti-
cilerinin genelini kast ederek şu şekilde ifade eder: 
“sembolik malların üreticilerinin ve aktarıcılarının asli 
özellikleri, hâkim sınıfların tahakküm altındaki bir 

kesitini oluşturmalarından ileri gelir.”57 Bu noktada, 
kültürel alandaki konum alışları değerlendirmek üze-
re, özellikle bu makale bağlamında kullanışlı olacağı 
düşüncesinden hareketle kültürel bir nesnenin –kitap 
gibi, karikatür dergisi gibi- üretim sürecini dikkate al-
mak gerekmektedir. Burada kabaca tarif edersek üre-
ticiler ile tüketiciler arasında kültürel nesnenin aracı 
olduğu bir alışveriş söz konusudur. Bu alışverişin ger-
çekleşme koşulları toplumsal sınıf dağılımıyla yakın-
dan ilgilidir. Üreticiler yalnızca, doğrudan kendi gibi 
olduğunu düşündüğü tüketicilere sunmak üzere kül-
türel nesne üretimi yapmazlar. Burada alanlar arası ve 
alan içi toplumsal konumlanmaların benzerliği üreti-
ci ve tüketiciyi kesiştirir. Çeşitli alanlarda ezilen ko-
numda olan üreticiler ile tüketiciler benzer toplumsal 
konumlara sahiplikleri üzerinden kültürel nesne ara-
cılığıyla bir araya gelir. Üreticiler bulundukları alan-
da en yakın rakiplerinden farklılaşmak üzere üretim 
yaparken, tüketiciler ilgili kültürel nesneyi farklı bir 
alanda sürdürdükleri gündelik tahakküm mücadele-
lerinde kullanacakları bir araç haline getirerek alanlar 
arası bir toplumsal konum benzeşmesi kurar.58 

Bu demek oluyor ki, üretim tarafında, kendi özerk 
mantığına, kendi tarihine sahip bir rekabet uzamı var-
dır. (...) Öte yanda, tüketim tarafında, sunulan ürünleri 
farklı parametrelere göre değişen algı ve değerlendirme 
kategorilerinden hareketle ayırt edip değerlendirecek 
olan müşterilerin bir uzamı vardır. Politik kanaatle-
rin belli bir andaki dağılımı, böylelikle, birbirlerinden 
görece bağımsız iki tarihin karşılaşmasıdır: Talep uya-
rınca değil, kendi tarihine sahip bir politik uzama has 
kısıtlar uyarınca geliştirilmiş olan bir arzla, politik yat-
kınlıkların bünyelerinde vücut bulduğu tüm münferit 
tarihlerin ürünü olsa da, benzer bir yapıya göre düzen-
lenen bir talebin karşı karşıya gelmesidir.59 

Söz konusu benzeşme, toplumsal eşitsizliklerin, 
mantığına uygun olarak, farklı alanlarda yeniden 
sürüme sokulması anlamına da geliyor. Farklı alan-
lardaki toplumsal konum benzerlikleri, toplumsal 
eşitsizliklerin mantığının alanlara özgül işleyiş ilke-
leri doğrultusunda dönüştürülerek içselleştirilmesi 
sonucu gerçekleşir. Burada iddia edilen, örneğin kül-
türel alan için her kültürel üreticinin rasyonel ola-
rak toplumsal eşitsizlikleri meşrulaştırma, yeniden 
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üretme mantığı güttüğü değildir. Kültürel bir nesne, 
üreticisinin toplumsal konumu bakımından en yakın 
rakibinin karşısında yaptığı üretimin sonucu olarak, 
yapılırken o amacı taşımasa bile zamanla toplumsal 
eşitsizliklerin temsilinde/izahında bir mücadele argü-
manına dönüşebilir. Böylece bu nesne sürüme sokul-
duğu alanda olduğu gibi, farklı alanların kendi özgül 
mantıkları uyarınca dönüştürülerek içselleştirilir ve 
farklı alanlardan toplumsal aktörlerin konum benzer-
likleri aracılığıyla yeniden üretim sürecine katılır.60  

Buradaki benzeşme zorunlu bir şekilde gerçekleş-
mez. Mantığını aktörlerin alandaki dağılımlarını be-
lirleyen, onların kültürel ve ekonomik sermaye türle-
rindeki birikimlerinin hacimleri ve habituslarıdır. Bu 
durum aynı zamanda alanlar arası toplumsal konum 
benzeşmelerinin her zaman benzer/beklendiği şekilde 
sonuçlanmadığı, her özgül örneğin karmaşık toplum-
sal faktörlerin bir arada olduğu bir süreç sonucunda 
gerçekleştiği gerçeğini hatırlatır. Habitus ise alanlar 
arası benzeşim mantığının ortaya çıkışında aktörlerin 
yalnızca yapısal zorunluluklarla hareket etmediğinin 
Bourdieu sosyolojisindeki dayanak noktasıdır. 

Bourdieu habitusla da ilişkili olarak kültürel ser-
maye birikiminin üç halinden söz etmektedir. Bunlar 
bedenselleşmiş, nesneleşmiş ve kurumsallaşmış kül-
türel sermaye şeklindedir. Bedenselleşmiş kültürel 
sermaye birikimi çocukluktan başlayarak gerçekleşir. 
Dil, yazı sitili, bedenin kullanımı gibi insanların ge-
nellikle kendilerine özgü tarzları olarak ifade ettiği 
davranışlar bedenselleşmiş kültürel sermayeye örnek-
tir. Burada ailenin toplumsal konumu, yaşanılan yer, 
yaş, cinsiyet vb. etkili toplumsal faktörlerin karmaşık 
bir mantıkla yoğrulmasıyla erken dönemden itibaren 
eyleyicileri şekillendirici etkisi olan bir süreç işlemek-
tedir. Aktörün yaşamı boyunca devam eden bu sürece 
nesneleşmiş kültürel sermaye katılır. Bu tür kültürel 
sermaye birikimi ise kitap, karikatür, dergi, resim vb. 
gibi kültürel nesneler aracılığıyla gerçekleşir. Son ola-
rak çok daha kapsamlı bir rol oynayan, devletin bir 
aktör olarak sürece dâhil olduğu ve açık bir şekilde 
bütün toplumsal meşruluk üretiminde fazlasıyla etki-
si olan eğitim sistemi yoluyla tasdiklenen kurumsal-
laşmış kültürel sermaye devreye girer.61  

Kültürel sermaye ile ekonomik sermaye Bour-
dieu sosyolojisi için sembolik sermaye kazanma 
mantığı açısından karşıt kutuplarda yer alan sermaye 
türleridir: “Sanatçının sembolik alanda başarı kazan-
ması ancak ekonomik alanda (en azından kısa vadede) 
kaybetmesiyle olanaklıdır ve tersi de (en azından uzun 
vadede) geçerlidir.”62 En saf, en dürüst, en ideal tavrın 
para kazanmak karşısındaki mesafesini düşünebiliriz. 
Para, kültürel üretim sürecinde asıl hedeflenen kazanç 
olarak değil, üretilen kültürel nesnenin alıcılara ulaş-
ması, adına etkinlikler yapılması, eleştirmenlerin öv-
mek ya da yermek yoluyla tanınırlığına katkı yapma-
sı, alıcılar arasında yeniden ve yeniden konuşularak 
sürümünün arttırılması gibi süreçlerin akışı sırasında 
“doğal olarak” elde edilen kazanç olarak ortaya çıkar. 
Tüm bu sürecin kültürel üreticiye ve onun meşruiye-
tine yatırım yapan aracıya sağladığı asıl kazanç, kültü-
rel alandaki mücadele kapasitesini arttıran sembolik 
sermayenin yükselmesidir.63 Kültürel üretici, kazandı-
ğı çok parayla değilse bile ünle, sosyal itibar, çevre vs. 
ile toplumsal konumunda değişiklik yaratır.

3.2. Kültürel Alanda Eşitsizliğin 
Yeniden Üretimi
Bu kısımda, kültüre ilişkin üç süreç üzerinde durul-
maktadır. Bunlardan ilki, meşru kültürün belirlen-
mesi bağlamında devletin eğitim yoluyla oynadığı rol 
ve bu rolün eğitimsizler/kültürsüzler kampını da ya-
ratması sürecidir. İkincisi, bu eğitim sistemi alanının 
genel olarak kültürel alandaki mücadeleleri şekillen-
dirmesi süreci ve özellikle sistemin çeperinde ya da 
dışında olan kültür üreticilerinin meşru kültürü be-
lirleme tekelini ele geçirmek için sürdürdüğü iktidar 
mücadelesidir. Sonuncusu ise bu mücadele sırasında 
kültürel alanın özerkliğinin, ekonomik ve özellikle de 
siyasal alanın aktörleri ve talepleri doğrultusunda alt-
üst edilmesi sürecidir.

Bourdieu, kültürün bir meşrulaştırma ve tahak-
küm etme aracı olduğunu ve hatta bu bağlamda dinin 
yerini aldığını belirtmektedir. Bu noktada, eşitsizliğin 
ezilen tarafından bilişsel olarak tanınmasını, boyun 
eğenin boyun eğişini doğallaştırması anlamında bil-
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mesini kast etmektedir;64 tanrının bir elin parmakları-
nı aynı boyda yaratmadığı örneği üzerinden eşitsizliğin 
doğallaştırılması gibi. Düşünür, bu tarz bir eşitsizlik 
meşrulaştırmasının en yoğun olduğu alanlardan bi-
rinin eğitim alanı olduğunu iddia etmektedir. Meşru 
kültürün öğretildiği, öğrenenlerin bu kültür nezdin-
deki ayrışmayı kavrayıp kavramadığının da sınandığı 
ve buna göre insanların belli sınıflara hazır hale geti-
rilmesi işlevini görmesi bakımından oynadığı rol ile 
eğitime değinir.65 Okul üzerinden dağıttığı unvanlar 
vasıtasıyla toplumsal alanda bir itibar hiyerarşisi ya-
ratan devlet, bu sürecin merkezinde yer almaktadır. 
Eğitime erişimdeki eşitsizliğin verili durumu üzerine 
inşa olunan bu süreç, eşitsizliğin mantıksal, makul ne-
denlerinin de işlendiği telkin edici bir süreçtir:

Devlet, -büyük ölçüde eğitim sistemi vasıtasıyla- zım-
nî bir şekilde değer biçici (beyazın siyahtan daha iyi 
olduğunu zımnî biçimde söylemeden siyah ve beyaz 
diyemezsiniz) müşterek bilişsel yapıları telkin etmek, 
o yapıları üretmek, yeniden üretmek, iyice kabullenil-
melerini ve bedenselleştirilmelerini sağlamak suretiyle, 
toplumsal düzendeki ve o düzenin yeniden üretimin-
deki payı son derece belirleyici olan sembolik düzenin 
yeniden üretimine çok önemli bir katkı sunar.66 

Bu noktada devlet, bir evrenselleştirme süreciyle 
birlikte ortaya çıkmaktadır. Bir devlet, eğitim sistemi 
yoluyla öğrettiği meşru kültürün, bu eğitimi alanlar 
nezdinde evrensel bir kaideye, toplumsal alan içeri-
sinde sınanarak doğallaştırılan ve üzerinde mutabık 
kalınan birer kanuna dönüşmesini hedeflemektedir:

Devlet, toplumsal bölünmelerin yeniden üretilmesinde 
pay sahibi olan, bu bölünmelerin altında yatan toplum-
sal anlayış ve bölme esaslarını dayatan, onları belleten 
bu büyük kurumsallaşma ritüelleri vasıtasıyla, faillerin 
–bedenselleşmek suretiyle onları birbirleriyle uyumlu 
kılan ve yöneten- algı kategorilerini bir ulus-devlet öl-
çeğindeki zihni yapılar formunda inşa eder ve onlara 
dayatır. Devlet iç barışın, yani ülke ölçeğindeki müş-
tereken düşünülmeden-kabul edilen (...) [olguların] 
koşullarını yerleştirecek aygıtlara sahiptir.67 

Eğitim, “evrensel” doğruların ve bu doğruları 
alanlar ile almayanların üretim alanıdır. Evrenselliğe 
ilişkin üretimin içeriği, elbette ki ekonomik ve siyasal 

iktidarın tarihsel gücüyle bağlantılı olarak dönüşebi-
lir. Fakat en temelde devlet, bu kapasiteyi barındır-
makta ve onu yönetmeye talip olan da bu sembolik 
sermaye yoğunluğunu ele geçirmeyi istemektedir.68 
Bu durum aynı zamanda, herhangi bir toplumsal ha-
reketin, doğrudan devlete yöneldiği anda toplumsal 
olarak itibarsızlaştırılmasının da bir nedenidir deni-
lebilir. Farklı bir siyasal ve tarihsel bağlamda, bir tür 
paralel evrende, toplumsal eşitliğin garantörü olma 
kapasitesine ve meşruiyetine sahip olabilecek bir dev-
let fikri, yaşadığımız bağlamda ancak eşitsizliğe iliş-
kin doğallaştırmaların fabrikası gibi işlemektedir.

Yukarıda sözü edilen türden sembolik sermaye 
yoğunluğunun kültürel alan içindeki talipleri de kül-
tür üreticileri, yani entelektüellerdir. Entelektüeller 
Bourdieu’ya göre birbiriyle gerilimli ilişkiler barındı-
ran kültürel üretim alanının iki yanına dağılmaktadır. 
Bunlardan biri, yeniden üretimi eğitim sisteminin 
meşrulaştırmasına bağlı sınırlı kültür üretimi alanı-
dır. Diğeri ise ilkine göre daha az uzmanlaşmış ve kül-
türel sermayesini ekonomik, siyasal iktidara dayandı-
ran kitlesel üretim alanıdır.69 Buradaki ayrım, kültürel 
alanın ekonomik ve siyasal alanın işleyiş mantığının 
işgaline açılmasına neden olan anti-entelektüel ko-
numlanışı anlamak bakımından önemlidir. Bourdieu, 
“kültürel sermaye yatırımı ne kadar fazlaysa ve kültü-
rel sermaye ile ekonomik sermaye arasında ne kadar 
orantısızlık varsa, bireylerin yerleşik düzene meydan 
okuma ihtimalleri de o kadar yüksek olur”70 diye be-
lirtmektedir.

Önceki kısımda kültürel alanın özerkliğini eko-
nomik ve siyasal alan/iktidar lehine tehdit eden ve 
entelektüelin varlık koşulunu ortadan kaldıran bir 
anti-entelektüalizmden bahsedilmekteydi. Kültürel 
sermayeleri bakımından tabi konumdaki bu “prole-
teryamsı entelektüeller”,71 kültürel alandaki üretimle-
rinin meşruiyetini kendilerini dayandırdıkları, işbirli-
ği yaptıkları ekonomik ya da siyasi iktidar aracılığıyla 
dönüştürmek gayretindedir. Siyasal iktidarın kültürel 
alanı kendi lehlerine dönüştürmeye çağırılması, bir 
tür ihbarcılık biçiminin yayılması, Bourdieu açısın-
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dan kültürel alanın ekonomik ve siyasi rekabet mantı-
ğına indirgenmesiyle kolektif çıkarların gasp edilme-
sine sebep olmasıyla eleştirilir.72 

Gelinen noktada, Bourdieu’dan hareketle teknok-
ratik entelektüeller ile kanaat üreticilerine değinilebi-
lir. Teknokratik entelektüel, kültürel alanın ekonomik 
alanın işleyiş mantığına tabii olmasıyla ortaya çıkar. 
Bu tip entelektüel, “yararlı” olması hasebiyle ekono-
mik ya da siyasal iktidar desteğiyle kültürel alanda 
varlık gösterme imkânı bulur. Bu tip entelektüelin 
iktidara yararından kast edilen, toplumsal sorunların 
politik bağlamlarından arındırmasıdır. Arındırma fa-
aliyetinin kapitalizmin günümüz gelişmiş formunda 
aldığı destekle birlikte teknokratik entelektüel, ba-
ğımsız, geleneksel entelektüel tipi karşısında ekono-
mik ve siyasal iktidarın desteğiyle iktidarını arttırır.73 

Özellikle neo-liberal politikalarla birlikte artan 
oranda, eğitimin meşrulaştırılmasının, kapsamının 
ekonomik kalkınmaya endekslendiği görülmektedir. 
Bourdieu, üniversitenin bir tür ulusal kalkınmaya 
katkıyla özdeşleştirilerek tartışılmasının şimdilerde 
tarihte hiç olmadığı kadar yoğunlaştığını vurgula-
maktadır.74 Ekonomik dönüşümün yararlı entelektü-
eli olarak tezahür eden teknokratik entelektüel, aynı 
zamanda “yararlı eğitim”in de doğal bir unsurudur. 
Onun hem sonucu hem de yeniden üreten parçası-
dır. Eşitsizliğin politik bağlamlarının perdelendiği 
ölçüde başarısızlığın kişiselleştirildiği bir kültürel 
üretimin koşulları böylece yayılma imkânı edinebilir. 
Bourdieu, ezilenin, bilişsel bir edim gerçekleştirdiği 
ve tahakküm edeni meşru görerek tanıdığından söz 
etmektedir.75 Böylesi bir tanımanın koşullarını anla-
mak bakımından hem eğitimin ekonomik kalkınma 
mantığına indirgenme süreci hem de teknokratik en-
telektüelin rolü önem kazanmaktadır;

Sadece ekonomik işlevine indirgenmiş bir eğitim sis-
temi fikrinin sosyolojik açıdan imkânsız olmasına 
rağmen ileri sürülebilmesinin nedeni, eğitim sistemi-
nin tâbi kılındığı ekonomik sistemin belli bir sınıfsal 
ilişkiler yapısıyla ilişkilendirilmesini ihmal etmek ve 
sınıflar arasındaki iktidar ilişkilerinden bağımsız ta-

sarlanmış bir ekonomik talebi sorgulamaksızın kabul 
etmek suretiyle, sınıfsal ilişkilerin yapısını yeniden 
üretme ve meşrulaştırma işlevi başta olmak üzere 
eğitim sisteminin toplumsal işlevlerinin, teknik işlev 
kisvesi altında ve son derece masumane bir biçimde 
yeniden devreye sokulmasıdır.76 

Son olarak, teknokratik entelektüelle aynı tarih-
sel bağlamın bir sonucu olarak ortaya çıkan kanaat 
üreticilerine değinmek gerekir. Burada, siyasal iktida-
rın toplumsal sorunları algılama bağlamını kültürel 
zeminde meşrulaştırarak toplumsal alanda, özellikle 
tabi kesimler arasında bunu bir kanaat olarak yayma 
süreci söz konusudur. Kanaat üretimi bu noktada, 
halk kesimlerinin siyasal iktidar alanına aldığı me-
safeyle doğru orantılıdır. Bu üretimde siyasal iktidar, 
entelektüellerin ya da kültür üreticilerinin toplumsal 
ayrışma eksenlerini meşrulaştırma kapasitene taliptir. 
Siyasal iktidara endeksli itibar kazanma maksadıyla 
bu teklifi kabul eden kültür üreticisi, kültürel alanın 
işleyiş mantığının da kendi varlık koşullarının da 
aleyhinde davranmış olur. Kanaati söyletenin gücüne 
endekslenmiş böylesi bir üretim, Bourdieu’ya göre, 
özellikle de eşitsiz hayat koşulları bağlamında yoksul 
kesimler için birer “hap bilgi” gibidir.77 

En yoksunlar ‘önceden hazırlanmış’ birden fazla ce-
vap arasından seçim yaparken her zaman hazır ifade 
edilmiş kanaatlerden birini işaret ederler (böylelikle, 
en önemli şeyi, yani o kanaati, özellikle de önerilen 
kelimelerle formüle etmeye kadir olmayabileceklerini 
unutturmuş olurlar). ‘Doğru’ cevabı ayırt etmelerini 
sağlayacak ipuçları ya da onlara doğru cevabı işaret 
eden talimatlar bulunduğunda, beyan ettikleri politik 
bağlılıklarına en uygun cevabı dahi işaret ediyor ola-
bilirler. Aksi takdirde, (...) aynen uzaktan bir insanı bir 
başkasıyla karıştırmak gibi, bir kanaati başka bir ka-
naatle karıştırmaya (...) mahkûm olurlar. Aslında, seç-
tikleri ürünün kalitesine dair yanılma riskiyle sürekli 
olarak karşı karşıyadırlar zira sınıf bilinciyle seçim 
yapmaları gereken yerde bir sınıf sezgisiyle seçim ya-
parlar. Bir vekil adayı, eli yüzü düzgün diye seçilebilir, 
oysaki sözleri için seçilmelidir. Bu etki kısmen, kanaat 
üreticilerinin, sınıf habituslarını, sadece alıcıda değil 
göndericide de, sınıf bedenleri arasında yerleşen ile-
tişimler vasıtasıyla bilinç-dışı bir yerde konumlanarak 
manipüle etmelerinden kaynaklanır.78 
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Kanaat üretimi, toplumsal eşitsizlik gündemini 
siyasal iktidarın bunu algılama, görme biçimine eşit-
lemekle kültürel alanın özerkliğini tehdit etmektedir. 
Tehdit ifadesi, bu makale bakımından bir entelektü-
el konum tutuculuğundan hareketle değil, toplumsal 
sorunların tartışılma bağlamının siyasal iktidar tara-
fından kısıtlanması, sınırlandırılması ve eşitsizliğin 
derinleştirilmesine neden olmasından hareketle kul-
lanılmaktadır. Kültür, tam da bu bakımdan bir iktidar 
kaynağıdır.

Sonuç Yerine
Makalede Bourdieu sosyolojisi kullanılarak, kültür ve 
kültürel üretimin, toplumsal eşitsizliklerin üretilme-
sindeki rolü açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 
ilk kısmında, Bourdieu sosyolojisinin kültür kavramı 
özelinde Marx, Weber ve Durkheim ile ilişkisi üze-
rinde durulmuştur. Daha sonra düşünürün sosyoloji 
teorisinin temel kavramları olan habitus, sermaye ve 
alan teorisine değinilmiştir. Devam eden bölümde ise 
Bourdieu sosyolojisinde kültürel iktidar alanı, kültü-
rel üretim, kültürel sermaye kavramları irdelenerek 
toplumsal eşitsizlikle ve kültür arasındaki ilişkiye 
odaklanılmıştır.

Sonuç olarak bu makalede kültürün, ekonomi 
gibi toplumsal eşitsizlikleri ortaya çıkaran, yeniden 
üreten ve bu eşitsizliklere ilişkin yargıları dönüştürme 
gücü taşıyan önemli bir sermaye aracı ve kültürün de 
ekonomi gibi özgül bir mücadele mantığının olduğu 
vurgulanmıştır. Bu özgül mücadele mantığı ve onun 
toplumsal ilişkiler içerisindeki konumu itibarıyla, 
ekonomik ya da siyasal iktidar olmanın kültürel ikti-
dar olmaya yetmediği iddiası savunulmuştur.
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Dublin’de sokak müzisyenliği:
Giovanni Agostini ile röportaj*

Röportaj: Yelda Altunal Gürgen

Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Nerede 
doğdun? Nasıl bir ortamda büyüdün?

1985 yılında Venezuela, Caracas’ta doğdum. Çok na-
zik ve mütevazı olma eğiliminde, sevgi dolu insanla-
rın yaşadığı hakikaten güzel bir ülke. Venezuelalılar 
gerçekten de hayatımda gördüğüm en alçakgönüllü 
insanlardır. Orası dışında buna hiçbir yerde bu düzey-
de rastlamadım. Toplumda her şey ‘mükemmel’ olma-
sa da yetiştiğim ortam huzur doluydu, ancak başkan 
Chávez’in 1999’da yeniden seçilmesinden bu yana çok 
fazla şey değişti. Aslında en başta her şey kötü değildi, 
fakat yavaş yavaş söylemleri değişmeye başladı...Söz-
leri ve eylemleri pek de örtüşmedi, bir şeylerin dön-
düğü ve giderek kötüleşeceği benim için son derece 
aşikardı. 2013’te ölümünden sonra da işler düzelmedi. 

2012’den bu yana İrlanda’dayım ama yurt dışından 
durumu takip ediyor, orada yaşayan insanların hi-
kayelerine ulaşarak olaylardan haberdar olmaya ça-
lışıyorum ve söylemeliyim ki büyüdüğüm ülke artık 
eskisi gibi değil. İnsanların yararına olmayıp yalnızca 
iktidardakilerin işine yarayan aşırı ideolojilerle kir-
letilmiş, bölünmüş bir toplum var artık. Dünyadaki 
en tehlikeli ülkelerden biriyiz, suç gündelik hayatın 
bir parçası haline geldi, dolayısıyla buna bağlı olarak 
ölümler de. Bu yetmiyormuş gibi şu anda enflasyon 

oranı en yüksek olan ülkelerden biriyiz ve tarihimiz-
de başka hiçbir hükümetin iktidarı sırasında bu ya-
şanmamıştır. Bu kılık değiştirmiş aşırı rejimi güzel 
bir sosyalizm olarak sunma ve resmetme fikri ülkede 
ve yurt dışındaki çok sayıda insanın gözünü boyadı. 

SAV Katkı, 2020 (9): 71-75

*  Çeviri Cansu Başak
    Orijinal metin için bkz. s. 81

Giovanni Agostini, Dublin, 2019  
(Fotoğraf: Leah Bouchier-Hayes)
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Fakat bu doğru değil. Daha iyi zamanların geleceğine 
eminim, insanların gerçekliğe uyanarak bu duruma 
bir son vereceğini umuyorum. Böylece huzur içinde 
iyi bir yaşamın yeşermesi adına gelecek nesiller için 
yeni bir ülke küllerinden doğabilir.

Müziğe nasıl ilgi duymaya başladın? Üniversitede 
ne eğitimi aldın?

Beni etkileyen ilk şey neydi tam olarak hatırlamı-
yorum. Muhtemelen kız kardeşim ve bana yılbaşı 
hediyesi olarak alınan şu küçük Casio orglardan bi-
ridir. Böylece, ara ara insanların kafasını şişirmeye 
başlamış oldum. İlgimi çeken ilk müzik türünün rap 
olduğunu hatırlıyorum. 14 yaşına bastığımda da ilk 
elektronik gitarımı aldım. İlgimin kaynağı, yaşadığım 
bölgede bir salon konserine katılmış olmamdı. Gitar 
çalan bir eleman vardı, yaptığı şeyden hemen etkilen-
dim ve ertesi gün babama gitar öğrenmek istediğimi 
söyledim. Öğrenmem için bana ucuz bir gitar aldı ve 
anında ona bağlandım. 

Liseden sonra doğrudan müzik okumak istedim, fa-
kat annemi henüz ikna edememiştim. Önce başka bir 
alanda eğitim almamı istedi. Bu nedenle Bilişim Tek-
nolojileri alanında diploma aldım ve ardından grafik/
web tasarımı, 3 boyutlu modelleme ve animasyon 
üzerine bir kaç ders tamamladım. Venezuela’dayken 
bilgisayarları onarmak, şirketler için grafikler üret-
mek ve bir grafik tasarım enstitüsünde Photoshop 
öğretmek gibi işler yapıyordum.

Ailen sokak müziği yapmanı destekliyor mu? Karşı 
çıkıyorsa, argümanları neler? Tüm bunlar bir yana, 
müziğe geri dönmenin gerekçesi neydi?

Venezuela’da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, yeterin-
ce tatmin olmadığımı fark ettim. Çünkü müzik 7/24 
sürekli aklımdaydı! Biraz araştırma yaptım ve bu, 
tatil seyahatlerimden birinde İrlanda’daki Newpark 
Music Centre’ı keşfettiğim sırada oldu. Araştırmala-
rımın ardından 2012’de bir seçme sınavı için İrlan-
da’ya geldim ve kabul aldım. Venezuela’yı ve her şeyi 
bırakmaya karar verdim. Profesyonel bir müzisyen 
olabilmek için hayallerimin peşinden giderek yeni bir 
maceraya atılmalıydım. Farklı alanlarda okuyarak ve 

çalışarak isteklerini zaten yerine getirmiş olduğum-
dan, ailem artık bu fikri destekledi. 2016’da çalışmala-
rımı tamamladıktan sonra, annem ve babam bundan 
sonrasında beni ve müziğimi yıllar boyu mutlulukla 
desteklediler. Yaptıklarımın nedenini her zaman an-
lamıyor olabilirler ama diyebilirim ki şu anda benim-
le gurur duyuyorlar ve buna sokakta müzik yaptığımı 
bilmek de dahil.

Sokakta müzik yapmanın bir şeyler söylemenin 
farklı bir yolu olduğunu düşünüyor musun? 
Müziğini neden bu şekilde icra ediyorsun?

Sokak sanatçılığı (sokakta müzik yapmak) hayatımı 
en çok zenginleştiren deneyimlerden biridir. Bu yal-
nızca müzik yapmakla ilgili bir mesele değil; dinle-
yen insanlarla iletişim kurmak, korkularınla yüzleş-
mek, konfor alanından çıkarak bir şeyler yapmak ve 
kendini, sanatını kim olduğunu, nereden geldiğini 
bilmediğin bir grup yabancıya açık etmek. Bazıları 
dinleyecek, bazıları dinlemeyecektir; bazıları ise du-
rup dinleyip bir CD satın alacak, kimileri ise tümüyle 
kayıtsız kalacaktır. Olaylara objektif bakman gereki-
yor, kendi egonla yüzleşmen ve çaldığında kimse din-
lemediğinde ya da bağışta bulunmadığında egonun 
bu ‘reddetme’ ile nasıl başa çıktığını görmen gereki-
yor. Böyle günler zaman zaman olur ve iyi bir öğre-
ticidir. Meseleleri kişisel algılamamak, zanaatın için 
çalışmaya devam etmek, yaptığını insanların sevip 
sevmemesinden bağımsız olarak paylaşmaya devam 
etmek... Hiç sorun yok. 

Olumlu yönden bakarsak, sokak sanatçılığının sağla-
dığı özgürlük hissini seviyorum. Bunu bir süre yap-
tıktan sonra, seni geren ve rahatsızlık hissi uyandıran 
bir tecrübeden tümüyle içinde bulunduğun, düşün-
celerinin silikleştiği ve yüzde yüz orada, o anda var 
olduğun, melodiler yoluyla kalbinden küçük parçala-
rı başkalarıyla paylaştığın, dünyaya pozitif bir şey kat-
tığın, çocukların dans etmesini, insanların gülmesini 
ya da yaptıklarınla hissetmesini sağladığın bir dene-
yime dönüşüyor.

Bir sokak müzisyeni olarak, yaşadığın yerde 
geçerli yasal düzenlemelere uymayı gerekli buluyor 
musun?

Dublin’de sokak müzisyenliği: Giovanni Agostini ile röportaj
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Yasaların sokak müzisyenleri için işleri organize ettiği-
ni düşünüyorum. Dublin’in Avrupa’da ve belki dünya-
da sokak müzisyenlerini destekleyen düzgün yasalara 
sahip sayılı yerlerden biri olması bence muhteşem. 

Öte yandan, çoğu yasal düzenlemede olduğu gibi, bu 
yasa da bir ya da birkaç kişinin aptallığı nedeniyle 
hazırlandı. Bazı müzisyenler yüksek sesle ya da aynı 
noktada çok sık çaldı, iş yerleri şikayete başladı ve 
yasalar üretildi. Dublin’de sokak sanatçılığına ilişkin 
hiçbir yasanın olmadığı zamanları hatırlıyorum da 
muhteşemdi! Her şey daha spontane bir his uyandırı-
yordu, insanlara müzisyenlerle daha çok etkileşimde 
bulunmalarını söylemeye cüret edebiliyordum. Artık 
sokak müzisyenliği yasal hale geldiği için çok sıradan 
ve çok ticari. Orijinal müzik yapan insan bulmak zor 
ve bu iş daha genç nesiller için de artık trendin bir 
parçası. Buna karşı değilim, ancak şu an durum, so-
kak müzisyenliği yapmaya ilk başladığım 2013 yılın-
dan tümüyle farklı.

Müziğine bir misyon biçiyor musun? Toplumsal 
olarak hareket ettiğin bir nokta var mı? Varsa, biraz 
bahsedebilir misin?

Temel gerekçem; insanları şimdiki ana taşımak, bir 
süreliğine kafalarını boşaltmalarına yardımcı olmak, 
yeni duygular hissetmelerini ya da fark etmeden geçip 
gittikleri yerlere bakmalarını sağlamak, yeni fikirler 
ve düşünceler uyandırmak ya da ilham vermek. Son 
kertede ise birçok insanın yaşadığı acıları dindirmeye, 
en azından hafifletmeye yardımcı olmak için müzik 
üretmek ve icra etmek. Çok sayıda insan anksiyeteden 
muzdarip ya da korkuları tarafından yönetiliyor, his-
settikleri ile toplumun beklentileri arasındaki sapmayla 
başa çıkamıyorlar. Bence müzik, kişisel düşüncelerden 
ve fikirlerden başlayıp, pozitif etkiler yaratarak beyin-
de belki de bir miktar uykuda olan bölgeleri tetikliyor. 
Müziğin gözlerinizi daha fazla açabileceğine ve iyileşti-
rici bir araç rolünü üstlenebileceğine inanıyorum.

Sokakta müzik yaparken polis müdahalesi sırasında 
halkın gösterdiği reaksiyon nasıl oluyor?

Çoğu Avrupa şehrinde, herhangi bir noktada müzik 
yapıyorsanız polisin enstrümanınıza kanunen el ko-

yabileceğini biliyorum. Bu, bazı şehirlerde suç olarak 
değerlendirilebiliyor ve bunu görmek çok üzücü. 

Dublin’de polis nadiren müdahale ediyor. Fakat bele-
diye meclisi için çalışan, sokakta çalan müzisyenleri 
kontrol etmek için özel olarak görevlendirilmiş me-
murlar var. Ses seviyelerini ve izin kâğıtlarını kontrol 
etmeleri gerekiyor, kurallara uymuyorsa müzisyene 
para cezası kesebiliyorlar.

Şimdiye kadar müdahaleye tanıklık etmedim ya da 
insanlardan duymadım. Dublin’de (şimdilik) sokak 
sanatçılığını icra etmek yasal, bu nedenle polis mü-
zisyenlerin enstrümanına el koyamıyor. Sokakta per-
formans sergilemelerine izin veren yıllık lisansları için 
ödeme yapmazlarsa, belki para cezası verebilirler, ama 
genel olarak Dublin bu bakımdan çok barışçıl bir kent.

Neler dinliyorsun? Dinlediğin şeyleri dinlemenin 
bir gerekçesi olduğunu düşünüyor musun? Müzik 
zevkinin nasıl özelleştiğini açıklayabilir misin?

Bugünlerde her şeyden bir parça dinliyorum. Ama iti-
raf etmeliyim ki müzikle ilgilenmeye ilk başladığımda 
daha sınırlı bir zevkim ve vizyonum vardı. Çoğunluk-
la rock, metal, progressive rock ve yeni metal dinli-
yordum. Zamanla daha alternatif şeyler, elektronik 
müzik füzyonları ya da basitçe çoğu müzik grubuna 
göre farklı tınılara sahip grupları dinlemeye başladım. 
Favorilerimden birisi de “Tool”. Müziklerini tümüyle 
karmaşık, fakat son derece zekice ve müzikal şekilde 
icra edilmiş görüyorum. 

Bir noktada klasik müziğe de bulaştım. İrlanda’ya gel-
diğimde 4 yıl caz okudum, bu sayede, bu süre zarfında 
yalnızca caz ile değil çok fazla müzik ve çok sayıda fark-
lı türle ufkum açıldı. Eğitimim boyunca Afrika ritim-
leri ve Hint müziği ile beni ve çalma tarzımı kesinlikle 
etkileyen, her türden müziği keşfetmeye sevk ederek 
değer vermemi sağlayan bir sürü şeye ilgi duydum.

Müzik prodüksiyonu ve müziğe erişim kolaylığı 
hakkında ne düşünüyorsun? Bu değişime nasıl bir 
özellik atfediyorsun? Müzik endüstrisi seni nasıl 
etkiledi?

Yelda Altunal Gürgen
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Müzik endüstrisi yavaş yavaş internete doğru kaydı ve 
diyebilirim ki hem müzik bulup dinlemenin hem de 
kendi müziğini yaymanın temel yolu bu. Kısıtlılıkları 
da var elbette. 

Bugünlerde herkes kendi evinin bir odasında müzi-
ğini üretebilir. Birçoğumuz bunu yapıyor. Ancak bir 
dinleyici, hayran kitlesi ya da basitçe çalışmanla hitap 
edebileceğin kişileri bulmak biraz zor. İmkânsız değil, 
ancak çevrim içi müzik tanıtımında belirli bir başarı 
düzeyine ulaşılmak isteniyorsa bir plan, strateji ve ha-
rika bir içerik olmalı. Ve elbette Facebook, Youtube, 
vb. gibi büyük şirketlerde reklam için yatırım da gere-
kiyor, kuşkusuz şans faktörü de var ve ne olacağını asla 
bilemezsiniz! Bir şeyler hızla yayılabilir, ama tümüyle 
şansa dayalı olmayan bir sonuç elde etmek istiyorsa-
nız paraya ve doğru bir pazarlama planına ihtiyacınız 
var. Harika, çünkü şimdiye kadar gelmiş geçmiş en 
ucuz reklamlar bunlar. Çalışmanızı sevebilecek belirli 
bir müzik zevkine sahip dinleyicileri kolayca harekete 
geçirebilirsiniz. Bir yandan şirketlerin bunu insanla-
rın ilgilerine göre yapabileceklerini düşünmek biraz 
ürkütücü, fakat bir olanağın olması da güzel.

Müzikle ilgili iyi bir eğitim almış harika bir 
müzisyensin ve bir vizyonun var. Bunun dışında 
neden ekstra pazarlama vasıflarına ihtiyaç duyasın 
ki? Bunu kendine soruyor musun?

Haklısın. Herhangi bir niteliğe ihtiyaç duymuyorum 
ya da şöyle ki bugünlerde organik olarak çevrim içi 
dinleyici bulmak daha zor hale geldi. Bu nedenle 
insanların, müziğiyle iletişim kurarak çeşitli hisler 
uyandırabileceği kişilerin kulaklarına ve gözlerine 
ulaşabilecek işlevsel reklamlar üretmek için bir miktar 
pazarlama öğrenmesi gerekiyor. Bu sistemi sevmem 
gerekmiyor ama İnternet çağında yaşıyoruz. Tutku-
larımız ve sahip olduğumuz yeteneklerle hayatımızı 
sürdürmek istiyorsak buna adapte olmalıyız. Benim 
durumumda, 2016’dan bu yana yalnızca müzikle ge-
çiniyorum ve böyle de devam etmek istiyorum. Dola-
yısıyla bu çevrimiçi değişime yavaşça adapte olmaya 
başladım ve bence iyi de gidiyor!

Sosyal medyayı müzik üretimi ve tüketimi açısından 
elzem görüyor musun? Bu müziğini nasıl etkiliyor?

Bugünlerde kesinlikle gerekli. Konu hakkında çeşitli 
görüşlerim var. Bazı bakımlardan harika olduğunu 
düşünüyorum, ancak sosyal medyanın toplumda bü-
yük hasara yol açtığına da inanıyorum. Müzisyen ola-
rak, iyi yanlarına odaklanmaya ve müziği yaymanın 
bir aracı olarak olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. 
Kötü tarafı ise çok fazla vakit alabilmesi. Ayrıca ba-
ğımlısı da olabilirsiniz ki bunun iyi olduğunu düşün-
müyorum. Burada anahtar sözcük denge!

Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak için 
popüler şeyler çalmayı düşünür müsün?

Harika bir soru. Bir kez daha belirteyim ki, tüm bu 
sistemden nefret ediyorum. Çünkü birçok müzisyeni 
olmadığı bir kişiye dönüşmeye zorlayabilir. 

Diğer taraftan, cover parçaların orijinal müzikten 
daha fazla ilgi toplaması durumu var. Bu bir gerçeklik, 
dolayısıyla evet, böyle şeyler yapmayı değerlendirebi-
lirim ama işin sırrı, yaptığın cover’ın ne kadar orijinal 
olduğu diye düşünüyorum! Bu nedenle, cover eserleri 
neredeyse benimmişçesine hissederek aranje etmeye 
çalışıyorum. Elbette tümüyle benim değil, ama bu 
duyguya sahip olmanın benim için daha iyi olacağını 
düşünüyorum.

Son olarak şunu da belirtmem gerekir ki, daha rast-
gele ve orijinal şeylerle deneysel işler yapmaya da 
çalışıyorum, çünkü bu sistemden kesinlikle nefret 
ediyorum. Bu daha az takipçi ve daha az insana ulaş-
mak anlamına gelse de daima aksi istikamette kendi 
yolumu bulacağım. Çok dert etmiyorum, çünkü doğ-
ru insanlar gelecektir. Basitçe, müzikal anlamda ve bi-
rey olarak kim olduğumu paylaşmaya devam etmeyi 
planlıyorum. Bunun uzun vadede lehime olacağını, 
en azından yalnızca kendi doğrularımın peşinden git-
tiğim için kendimle daima gurur duyacağım.

“O zamanlar müzik yapmak ne güzeldi” gibi 
düşüncelerin var mı? İyi müzik yapmanın koşulları 
sence nelerdir?

Bence her müzisyen, en iyi anların müziğinle bağlan-
tı kuran bir dinleyici kitlesine sahip olduğun anlardır 
düşüncesinde benimle hemfikir olacaktır. Yıllar boyu 

Dublin’de sokak müzisyenliği: Giovanni Agostini ile röportaj
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bu gibi pek çok an yaşadım ve gerçekten güzel bir de-
neyim. Çaldığın mekandaki iyi akustik de son derece 
önemli. Kendini (ya da insanları) iyi dinleyemiyorsan 
çalmak için ilham alamazsın ya da düşük ses kalitesi 
nedeniyle insanlar sıkılabilir veya rahatsız olabilir.

Türkiye hakkında neler biliyorsun? Türkiye’den 
takip ettiğin herhangi bir müzik grubu var mı, 
müzisyen, gitarist?

Türkiye hakkında genel anlamda çok fazla şey bilmi-
yorum, ama Venezuela gibi sevgi dolu ve alçakgönüllü 
insanlarla dolu bir ülke olduğunu biliyorum. Birbirle-
rinden çok uzakta olmalarına rağmen bazı benzerlik-
ler olabilir.

Türkiye’deki müzik dünyası hakkında da sınırlı bilgiye 
sahibim, geleneksel/halk müziğinin güçlü Arap etki-
leri taşıdığını biliyorum ve bu da benim uzun süredir 
ilgilendiğim bir tür. Fakat ne yazık ki belirli bir sanat-
çı veya grup adı veremeyeceğim. Geleneksel Türkçe 
müziğin köklerini, dilini seviyorum. Türkiye ziyaret 
edeceğim yerler listesinde yer alıyor ve yakın gelecek-
te daha fazla şey öğreneceğim.

Sorularımızı yanıtladığın için teşekkürler Giovanni.

Benim için bir zevkti.

Yelda Altunal Gürgen
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Film değerlendirmesi

Parazit ve işçilerin “uyum” silahı

Ekinsu Devrim Danış*

Marx ve Engels, Alman İdeolojisi isimli eserlerinde 
burjuvazi ve proletarya arasındaki çatışmanın düşün-
celer üstündeki izdüşümünü şu şekilde ifade eder: 

“Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda egemen 
düşüncelerdir, başka bir deyişle toplumun egemen 
maddi gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen zihinsel 
güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sı-
nıf aynı zamanda zihinsel üretim araçlarını da emrin-
de bulundurur, bunlar o kadar birbirinin içine girmiş 
durumdadırlar ki, kendilerine zihinsel üretim aracı 
verilmeyenlerin düşünceleri de aynı zamanda bu ege-
men sınıfa bağımlıdır. Yoksun olanların düşünceleri-
ni de genel olarak, kendine tabi kılar. Egemen düşün-
celer, egemen maddi ilişkilerin fikirsel ifadesinden 
başka bir şey değildir...” (Marx ve Engels, 1987: 70). 

Dolayısıyla, sanat yolu ile imgelerin diyalekti-
ğinde hayat bulan görüngüler, toplumsal yaşamdaki 
çelişkilerin, olanakların ve gerçekliğin kendisinden 
başka bir “şey” değildir. Fakat, temel sorun bu ger-
çekliğin aynı imgeler yoluyla nasıl ters yüz edildiği 
ya da ne boyutta devrimci duruma işaret edecek bir 
“yeni” düşünce sistemini benimsediğidir. Bu nok-
tada, Walter Benjamin’in (2016) “diyalektik imge” 
kavramı, toplumsal çelişkilerin gündelik yaşamdaki 
sıradanlığı ve bulanıklığını en küçük parçaların de-
vinimine kadar ayyuka çıkarmaya yardım eder. Sine-
manın, sınıfsal çelişkilerin toplumsal yaşama sirayet 
etmiş farklı parçalarının birbiriyle olan etkileşimini 
“yeni” olanın gelişimine ışık tuttukça devrimci bir ni-

teliği olduğundan bahsedilebilir. Dolayısıyla, imgeler 
iki şekilde çalışır: i) gündelik yaşam içinde birbiriyle 
bağlantısızmış gibi görünen ilişkilerin imgeler ara-
cılığıyla berraklaştırılması, ii) aynı ilişkisiz görünen 
parçaların kuracağı “yeni” ilişkiler ve olanaklar. Diya-
lektik imgeye yaklaşabilmek, günümüz sineması açı-
sından ikinci anlamıyla birlikte zor olsa da çoğunluk-
la toplumsal yaşamdaki çelişkileri görünürleştirmesi 
itibariyle daha mümkündür. “Yeni” ilişkilerin imgeler 
yoluyla inşası ise üretim araçlarını elinde bulunduran 
sınıf ve proletaryanın arasındaki sınıf savaşımının 
deviniminde mümkün olagelmiştir. Bu yazının konu-
su ise Oscar ve Altın Palmiye ödüllü Bong Joon-ho 
imzalı Parazit (2019) filminin “diyalektik imge” ye ne 
kadar yaklaştığını sorunsallaştırmaktır.  

Sihirli bir kavram: Neo-liberalizm1 
2000’li yıllarla beraber neo-liberalizmin toplumun 
birçok kesimi üzerindeki yıkıcı etkileri sinemaya da 
yansımıştır. Özellikle The Navigators (Demiryol-
cular), Los lunes al sol (Güneşli Pazartesiler), I Da-
niel Blake (Ben, Daniel Blake) ve son olarak Parasite 
(Parazit) filmi neo-liberalizmin toplumsal yaşam ve 
sosyal politikalar üzerindeki etkilerini işlemesi iti-
bariyle türünün en bilinenleridir. Bu filmler üzerine 

*  Nişantaşı Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi.

1  Neo-liberalizm kavramının farklı disiplinler tarafından tarih-
sizleştirilerek ve bağlamsızlaştırılarak nasıl kullanıldığını tar-
tışan Yazıcı, kavramın kullanımının “sihirli” bir işlev gördüğü-
nü ifade eder. Neo-liberalizm kavramının kullanımına dair bir 
tartışma için bkz. Yazıcı, Berna, 2013. 
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yazılmış değerlendirmeler de akademideki “bulanık” 
kavramsallaştırmalar ile bir tutarlılık içerisindedir. 
1970’li yıllar sonrasında kapitalizmin krizinden çıkış 
sürecinde uygulanan neo-liberal politikalarla adeta 
Keynesçi sosyal devlet modeline bir “altın çağ” olarak 
yaklaşılmış ve tarihsizleştirilmiş bir “neo-liberalizm” 
kavramı her bağlama oturacak şekilde kullanılmıştır 
(Winn, 2015). Dolayısıyla, güvencesizleşme, taşe-
ronlaşma ve örgütlü emeğin haklarına yönelik gasp 
politikalarını tartışırken neo-liberal dönüşümü tarih-
sel olarak doğru bir arka plana yerleştirmek emeğin 
dönüşümünü, sınıf çatışmasının vuku bulduğu yeni 
alanları, mekanları ve çalışma formlarını anlamak da 
mümkün olacaktır.

Ekim Devrimi’nin kapitalist ülkelerdeki etki-
sinin bir sonucu olarak hâkim sınıfın emekçiler ile 
uzlaşmak adına uyguladığı “sosyal reformizm” Av-
rupa’nın birçok ülkesine yayılmıştı. Nasıl ki o dönem 
sermaye, mevcut krizlerden çıkışın bir noktası olarak 
Keynesyen politikaları sürdürdüyse bugün de mev-
cut ihtiyaçlar doğrultusunda neo-liberal politikalarla 
sermaye yeniden yapılandırılmıştır. Burjuvazi, işçi sı-
nıfının mücadelesi doğrultusunda kazanılmış hakları 
terk ederek eğitim, sağlık, çalışma yaşamı gibi birçok 
alanda devleti yeniden şekillendirmiştir. Dolayısıyla, 
dünden bugüne olan dönüşümü sınıf mücadelesinin 
birikimleri üzerinden anlamak “neo-liberalizmin” 
kendisini de yine sermayenin ihtiyaçlarıyla ilişkili dü-
şünmek noktasında yardımcı olacaktır. 

Bu büyük dönüşümün zamansal, mekânsal, psi-
kolojik ve beden bağlamında yapılandırdığı öznellik-
leri estetik bir biçimde ortaya koyan Parazit filminin 
farklı ülkelerden birçok izleyiciyi kuvvetle etkisi altına 
alarak sadece Güney Kore’deki gerçekliklere işaret et-
mediği aşikâr. University of California Irvine’de Doğu 
Asya Çalışmalarında Profesör olan Kyung Hyun Kim 
şöyle diyor: “Otuz veya 40 yıl önce, Koreli çalışanlar 
şirketteki en parlak beyinler olmasalar bile işlerini 
koruyabiliyorlardı” (Ward, 2020). Kim’in işaret ettiği 
“güvenceli zamanlar”dan bugüne olan değişimde işçi 
sınıfının güvencesizleştiği, esnekleştiği ama aynı za-
manda işçi sınıfı ve burjuvazi arasındaki çelişkinin 
daha da derinleştiği söylenebilir. Özellikle bu derin-
leşme çokça “orta sınıf ” olarak tartışılan kesimin iş-
çileşmesi ve mekânsal olarak da ayrıcalıklı sınıftan 
ayrışması ile belirgin hale gelmiştir. 

Bodrum katta yaşayan Kim ailesi
Filmin açılış sahnesinde Kim ailesinin, özellikle kent 
yoksullarına ayrılmış bir mahallenin bodrum katın-
da yaşadıklarını görüyoruz. Sıkışık, daracık odalara 
sahip ve Seul’a özgü klostrofobik mekanları aratma-
yacak yoksul bir ev... Evlerinin önüne işeyenleri fark 
edebilmek için bile yarı-bodrum evlerinin pencerele-
rinden kafalarını yukarı doğru kaldırmaları gereki-
yor. Biraz olsun para kazanmak için pizza kutularını 
beklenen düzgünlükte katlamaları ve yandaki kahve 
dükkanından gelen wifi sinyallerini yakalayabilmek 
için evin içinde sürekli yer değiştirmeleri gerekiyor. 
Dezenfekte aracı sokakları gezerken evlerinde yaşa-
yan haşaratın bazılarını öldürmeyi umarak pencere-
lerini açmaları da mekân ve yoksulluğun nasıl iç içe 
geçtiğinin en büyük unsurlarından belki de. 

Böyle geçen günlerin birinde evin oğlu Ki-
woo’nun yakın arkadaşı Min, zengin bir ailenin kızına 
verdiği İngilizce derslerini- kendisi eğitimine yurt dı-
şında devam edeceği için- artık Ki-woo’nun vermesini 
ister. Ki-woo, ileriki süreçte ona âşık olan Da-hye’ye 
ders vermeye başlar.2 Sonrasında, Ki-woo ve ailenin 
diğer üyeleri bir araya gelir ve kurnazca bir plan ile 
aile üyelerinin geri kalanını da eve almayı başarırlar. 
Zengin Park ailesinin şoförü, hizmetlisi, eğitmeni ve 
terapisti olarak davranan, ama aslında evin emekçileri 
olarak çalışan Kim ailesi türlü manipülasyon, entrika 
ve oyunlar ile evdeki varlıklarını kalıcı hale getirmeye 
çalışırlar. Evde var oldukları süre içinde “bodrumun 
üstünde” gibi yaşarlar. Gitgide sınıf çizgisinin bula-
nıklaştığını hissederiz. Sosyal sınıfların yukarı doğru 
hareketliliğin neredeyse imkânsız olduğu gerçekliğine 
rağmen Kim ailesinin aklıyla, zekâsı ile evin “asıl” sa-
hiplerini denetim altına aldıklarını düşünebiliriz. 

Parazit, Seul şehrinin yapılaşmasına yansıyan sı-
nıfsal polarizasyonu da olduğu gibi yansıtarak Kim 
ailesinin Banjiha3 denilen yarı bodrum katındaki 

2  Bu noktada bir parantez açılabilir. Bayan Park’ın çocuklarının 
eğitimine olan endişeli hali eğitimin özelleştirilmesi sürecinin 
çalışmayan ev kadınlarının üzerinde yarattığı yeni sorumlulu-
ğa da işaret ediyor. Annenin çocuklarının eğitimini rekabetçi 
koşullarla uyum içinde nasıl düzenlediği ve müzik dersleri, ya-
bancı dil, resim ve yaratıcılık kurslarına olan özel eğilimin ka-
dınlar için nasıl öncelikli bir görev haline geldiğini gösteriyor.

3  Seul'de banjihaların tarihi, 1968 yılında başlayan Kuzey Kore ve 
Güney Kore arasındaki politik gerilime dayanıyor. Kuzey Ko-
re’den gelecek olası bir saldırıya karşıya düşük katlı binaların 

Ekinsu Devrim Danış
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dairesinin karşısına Park ailesinin gelişen tasarımcı 
mimari ile tasarlanmış evini yerleştiriyor. 1960’lı yıl-
larda kentleşen Kore’yi çevreleyen tepelerin üstünde 
yasa-dışı konutlar ve gecekondular yerini Park aile-
sinin yaşadığı konutlara benzer lüks evler almış. Bu 
noktada en isabetli soru ise; “kim kimin sınırlarını 
ihlal ediyor?” diye sormak olacaktır. Başka bir deyiş-
le, merdivenin altında kalan bodrumda yaşayanlar mı 
parazit yoksa onların varlığından bile bir haber ama 
onların sayesinde yaşayanlar mı? 

Tekinsizlik ve koku
Özyeğin (2005) apartman görevlileri ve gündelikçi 
kadınlarla gerçekleştirdiği etnografik çalışmasında 
kapıcı ailelerinin “içerideki yabancılar” olarak ayrıca-
lıklı sınıfın kendi statüsünü koruması açısından nasıl 
bir tehlike arz ettiğini ifade eder. Genellikle bodrum 
kattaki kazan dairesinde yaşayan kapıcı aileleri ne 
apartmana aittir ne de gecekondu mahallelerine. Her 
ikisinin de sınırında yer alan bu insanlar kendilerine 
has kokularıyla, düzensizlikleriyle, apartmanın marji-
ninde olmaları nedeniyle “tekinsizdir”. Benzer şekil-
de, aslında bodrum dairesine ait olan ve orada yaşa-
ması gereken Kim ailesi de ünlü bir mimarın çizdiği 
lüks bir villanın “yabancı sakinleri” olarak Park ailesi 
açısından tekinsizliği temsil eder. Evin küçük oğlunun 
Bayan Kim ve Bay Kim’in aynı koktuğunu fark etme-
si ve Park’ların şoförden gelen tanımlayamadıkları 
“kötü” kokudan bahsetmeleri aslında dışarıda olması 
gerekenin içeride olmasının yarattığı huzursuzluk-
tur. Sonrasında Kim ailesi her biri için farklı deterjan 
kullanarak çamaşırlarını yıkar ama yine de o koku 
gitmez. Bodrum kata ait olan koku artık üzerlerine 
sinmiştir. 

Öte yandan, ev işçilerinin evin sahipleriyle, ama 
özellikle de çocuklar ile kurdukları ilişki, evin içini 
alışılmış bir çalışma yeri olmaktan çıkarır. Yine aynı 
şekilde, işçi ve patron arasındaki ilişkinin görünürde 
daha “yumuşak”, “duygusal” yüzü daha belirgindir. 
Filmde Park ailesinin birilerinin kurnazlıkla onları 
manipüle etmeye çalıştığının farkına bile varmaya-
cak kadar masum, kırılgan, “iyi ahlaklı” resmedilmesi 
burjuvazinin çoğunluk üstündeki iyi yüzlü “tahak-

kümü” nün gerçekliği fikrini daha da güçlendiriyor.  
Özellikle Latin Amerika’da yaygın olan ev hizmetçiliği 
ve dadılık üzerine en bilinen filmlerden biri olan Mek-
sikalı yönetmen Alfonso Cuaron’un Roma filminde de 
“patrona minnet”e dayalı bu ilişkinin sömürü ilişkisi-
nin üzerini örten yönü vurgulanmıştır. Benzer durum 
Parazit filminde de Park ailesinin “iyi ve saf ” olarak 
resmedilmesinin temel sebeplerinden biridir. Özellik-
le Bayan Park’ın kolay kandırılabilir bir saflıkta olma-
sı filmde sıkça tekrarlanıyor. Bayan Park’ın Kevin ile 
daha tanışır tanışmaz ona ailenin bir ferdi sıcaklığın-
da, fikirlerini önemsiyormuş ve ilgileniyormuş gibi 
davrandığını ve aynı şekilde Jessica ile gerçekleşen iş 
görüşmesinde de Jessica’ya olabildiğince açık, şeffaf 
bir şekilde oğlunun sorunlarından bahsettiğini izle-
riz. Ardından, eve gelen Bay Park saat geç olduğu için 
Jessica’nın evine kadar bırakılmasını ister. Bu ilişkinin 
temelinde evin içerisine kadar sızmış olan – yaptıkları 
işin niteliği açısından sürekli evin içinde bulunması 
gereken- “tehlikeli sınıfa” öznesi oldukları sömürü 
ilişkisinin kandırılarak unutturulmaya çalışılmasıdır. 
Bu nedenle, Bayan Park’ın çeşitli kumpaslara kanıp 
Kim ailesinin eve sızma planlarını daha da kolaylaş-
tırıyor gibi görünmesi izleyiciyi kandırmasın. Bayan 
Park, eşinin şoförünün ücretinin hesabına kadar ken-
disi karar vermektedir. Buradaki temel nokta- belki 
Roma filminden de farklı olarak- çalışanların ve pat-
ronların arasındaki zıt çıkarların manevra, itaat, ma-
nipülasyon ve pazarlık yolu ile süregelen “görünmez” 
çatışmasıdır. Yine de Park ailesi gerekli yerlerde ara-
larındaki ilişkinin belirli bir ücret karşılığında emek 
gücünün ve emek-zamanının kiralanması ilişkisi ol-
duğunu hatırlatır. Bu hatırlatma aynı zamanda arala-
rındaki sınırların daralma tehlikesine karşın sürekli 
diken üstünde olan burjuvazinin sakinleştiricisidir. 

Park ailesi tatile gittiğinde evde kalan ve bir gün-
lüğüne geniş camlı, güneş alan bahçeli villanın ferah-
lığını ve nezihliğini tadan ve doyasıya yiyip içen Kim 
ailesi, evin bodrumunda kendilerinin dışında birileri-
nin daha yaşadığını fark eder. Evin eski hizmetçisinin 
eşi, ev Park ailesine satıldığından beri mutfağı bodru-
ma bağlayan merdivenlerin altındaki gizli bir sığınak-
ta yaşamaktadır. Kim ailesiyle birlikte Park ailesinin 
ev sahipliği yaptığı, yiyecek ve barınak sağladığı bir 
“parazit” daha olduğu ortaya çıkar. Bu parazitlerin 
kendi aralarında verdiği “meydan” savaşı, burjuva 

bodrum katları sığınak olarak da kullanılabilecek şekilde inşa 
edilmiştir (Yoon, 2020). 
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ailelerin rahat bir yaşam sürmesinin katalizörü olan 
işçi sınıfının birbirinden bağımsızmış gibi görünen 
yaşam savaşının sınıf savaşına dönmesinin zorunlu-
luk olduğunu; aksi halde merdivenin altında kalmaya 
devam edeceklerine işaret ediyor. Nitekim, filmin bir 
karnavelski aratmayacak doğum günü partisi sahnesi 
adeta bir “halk mahkemesi törenleri” ne döner (De-
mirkol, 2019).

Karnaval ve güçsüzün uyum 
senaryosu 
Orta çağ ve Rönesans döneminde varlığını gösteren 
karnavallar, toplumsal normların ve diktenin bir sü-
reliğine askıya alındığı eğlencenin, günahın, şiddetin, 
mizahın ve alaycılığın gürültülü bir şekilde dışa vu-
rulduğu gösterilerdir. Her türlü toplumsal gerilim ve 
anlaşmazlığın “paratoneri” haline gelen karnavallar-
da, sınıfsal ayrışmaların yarattığı karşılıklı gerilimler 
de kamusal senaryonun maskesini düşürecek şekilde 
ortaya çıkar (Scott, 2018: 260). Tepkinin ve kinin sı-
nıfsal boyutuyla doğrudan açıklanmasının “ihanet” 
ya da “hıyanet” olarak değerlendirilmesi tehlikesine 
karşı karnavallar, bir süreliğine iktidar ilişkilerinin 
ters yüz edildiği bir gösteri haline gelmiştir. Park’la-
rın geniş bahçesinde gerçekleşen bu karnavalda açığa 
çıkan şiddet duygusu “düşkünlerin” arasındaki kar-
deşliğin ama aynı zamanda ayrışmanın da gösterisi 
haline gelir. Karnavala kadar inandırıcı bir gösterinin 
uysal rollerini getiren ev çalışanları, o zamana kadar 
bastırdıkları kin ve öfkenin üzerinde kurdukları de-
netimi serbest bırakırlar. Nihayetinde daha önce say-
gı ve hürmetten zerre taviz vermemiş olan Bay Kim, 
Karnaval esnasında Bay Park’ı bıçaklayarak öldürür.

Peki, işçi sınıfının hayatta kalma ve kendi varlığı-
nı sürdürebilme üzerine kurulu olarak inşa ettiği stra-
tejileri, manipülasyonları var olan sömürü ilişkilerini 
yeniden üreten bir boyun eğme olarak mı yoksa her 
an kolektif bir tavra dönüşebilecek bir manevra geniş-
letme taktiği olarak mı anlamalı? Bu sorunun yanıtı 
Bay Kim ve onun patronu olan Bay Park arasındaki 
ilişkiden yola çıkarak tartışılabilir. Park ailesi tatildey-
ken Bay Kim onların ne kadar saf ve iyi insanlar ol-
duklarından bahseder ve “zengin ama iyi” ifadelerini 
kullanır. Ardından Bayan Kim “O kadar param olsa 
iki gözüm kör olsun ben de iyi olurdum” diye yanıtlar. 

Bay Kim aralarındaki diyaloğu “Burası şu an bizim 
evimiz. Huzurlu bir ev” ifadeleriyle sürdürür. Bayan 
Kim’in yanıt olarak hatırlattığı gerçeklik “geçişkenlik” 
kavramının hem kısıtlayıcı, belirsiz hem de olanak ta-
nıyıcı unsur olarak potansiyeline işaret eder: “Huzur-
lu mu? Şu an huzurlu musun? Ama Park’ın şu an ka-
pıdan içeri girdiğini düşün. Baban o zaman ne yapar? 
Hamam böceği gibi kaçar ve saklanır. Çocuklar, hani 
bizim evde ışıkları açınca hamam böcekleri hemen 
kaçacak delik arıyor ya? İşte babanız da öyle yapar”. 

Bay Kim’in patronunun evindeyken hissettiği 
minnettarlık ve huzur duygusunun cinayete giden 
süreçte bir sınıf kinine dönüştüğünü söylemek yan-
lış bir ifade olmaz. Bu noktada, Kim’in şoför olarak 
çalışmaya başlamasıyla süregelen zaman içerisindeki 
deneyimlerinin ve sınıfsal karşılaşmalarının birikimi-
ni göz ardı edersek kinin birdenbire ulvi bir aydınlan-
mayla beliriverdiği yanılsamasına düşeriz. O nedenle, 
görünürde “uyum” ya da “tabiyet” olanın aslında çe-
lişkileri de barındırdığını ve bu çelişkilere karşı sınıfın 
aldığı pozisyonların da değişebileceği görülmelidir. 
Bay Kim ve patronunun araba içinde geçen diyalog-
larını düşündüğümüzde Bay Kim’in saygısızlık ve 
dalkavukluk arasındaki bir çizgide denge tutturmaya 
çalıştığını görüyoruz. Bu aralarındaki ilişkinin görü-
nen yanıdır. Fakat, bu hürmetkar görünüşün ardında 
gerçek amaçların, niyetlerin toplumsal hasımlardan 
zarifçe gizlendiği bir sanat da yatıyor olabilir (Scott, 
2018). Keza, Bay Park’ın şoförünün her an haddini 
aşacakmış gibi bir hal içerisinde olup asla aşmadığını 
belirtmesi aslında Bay Kim’in zarifçe sınırları sınama 
kabiliyetinin bir sonucudur. Bu nedenle, tahakküm 
ilişkilerini yeniden ürettiği düşünülen uyum ve tabi-
yetin direnişin sınırlarını her an işgal edebilecek bir 
dinamizmi vardır. Uyum ve direnişin bu bulanıklaş-
mış sınırlarının ortadan kaldırılması ise ancak bilinçli 
bir sınıfın kolektif mücadelesinde mümkün olabilir. 
Parazit filmi, işçi sınıfının tarihsel olarak biriktirdiği 
örgütlü mücadele yöntemlerine işaret eden bir film 
olmamakla beraber egemen sınıfın tahakkümü ve işçi 
sınıfının çıkarları arasındaki uyumsuzluğun estetik 
ifadesi açısından “diyalektik imge”nin ilk tanımına 
daha yakın bir pozisyonda duruyor. Kesişim kümesi 
üretim ilişkilerindeki pozisyonu olan milyonlarca işçi 
sınıfı ailesinden biri olan Kim’ler, taşıdığı sınıfsal öf-
keyle bilincin ancak kendiliğinden, daha ilkel halini 
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yansıtıyor. Bu öfke ne kadar devrimci bilinç ve örgüt-
lülük gömleği giyerse sinema da işçi sınıfının örgütlü 
mücadelesine o kadar yaklaşacaktır. 
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Busking in Dublin:
Interview with Giovanni Agostini

Yelda Altunal Gürgen

Can you talk a little bit about yourself? Where were 
you born? In what environment did you grow up?

I was born in Caracas, Venezuela in 1985. A truly 
beautiful country with lovely people who tend to be 
very kind and humble, in fact, one of the humblest 
people I’ve seen in my life. Not that I haven’t seen that 
quality elsewhere but in Venezuela it was very present! 
The environment I grew up was a peaceful one, not 
everything was ‘perfect’ in the society but things start-
ed to change a lot since president Chávez got elected 
back in 1999. Not everything was bad at the beginning 
but slowly his speech started to change.. Slowly words 
and actions didn’t match so well and it was obvious to 
me that something else was going on and that some-
thing bad was going to happen. After his death back in 
2013, things didn’t get any better, I was already in Ire-
land since 2012 but kept looking at the situation from 
abroad, hearing the stories from people living there 
and keeping myself informed. The country I grew up 
in isn’t the same one anymore. It is a divided society, 
polluted with extreme ideologies that don’t truly ben-
efit the people but only those in power. We’re now one 
of the most dangerous countries in the world, crim-
inality is a daily thing as well as deaths due to this. 
Not enough with this, the country with one of the 
highest rates of inflation at the moment, which had 
never happened with any other government during 
our history. The whole idea of presenting a disguised 

extreme regime and picturing it as a beautiful social-
ism has worked to the eyes of many in the country and 
also abroad, but it is not true. I’m sure better times will 
come and I hope people will wake up to this reality to 
finally put an end to this situation so that a new coun-
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try can emerge from the ashes for future generations to 
cultivate good lives in peace.

How did you become interested in music? What did 
you study on in university?

I can’t remember exactly what was the first thing, prob-
ably one of those little Casio keyboards my sister and 
I got for Christmas once and I started to mess with it 
every now and then. I remember the first genre of mu-
sic that got my attention was rap and when I turned 14 
years old I got my first electric guitar, the interest came 
from attending a living room concert in the neighbour-
hood where I lived and there was a guy playing in it, I 
was immediately fascinated by what he was doing and 
the next day told me dad I wanted to learn guitar, he 
got me a cheap one to learn and I quickly got addicted 
to it. I wanted to study music straight after high school 
but my mom wasn’t fully convinced, she wanted me to 
study something else first so I got a degree in IT and 
then completed a few courses on graphic/web design, 
3D modelling and animation. Fixing computers, creat-
ing graphics for companies and teaching Photoshop in 
a graphic design institute were the things I was doing 
while I was in Venezuela.

Does your family support you to make street music? 
If not, what are the arguments of them? However, 
what were the reasons for turning to music?

After working several jobs in Venezuela, I realised I 
wasn’t entirely fulfilled and music was always in my 
mind, almost 24/7! I did some research and that’s when 
I found Newpark Music Centre in Ireland during one 
of my holiday trips, I did some research and came back 
to Ireland in 2012 for an audition, I got admitted and 
decided to leave Venezuela and everything I had to be-
gin a new adventure pursuing my dream to become a 
professional working musician. My family supported 
this idea since I had already pleased them by studying 
and working in other fields. After completing my stud-
ies in 2016, my parents have been happy to support 
me throughout the years. They may not always under-
stand why I do what I do but I’d say that they’re proud 
of me by now and that even includes knowing that I 
play music in the streets too.

Do you think making music on the street is a 
different way of saying something? Why do you make 
your music in this way?

Busking (playing music in the streets) has been one of 
the most enriching experiences of my life. It’s not just 
about playing music but about connecting with oth-
er people who listen, facing your fears, doing some-
thing out of your comfort zone and exposing yourself 
and your art to a bunch of strangers without know-
ing who they are or where they come from, some will 
listen, some will not, some will listen, stop, buy a CD 
and some won’t be interested at all. You get to look at 
things objectively, you get to look at your own ego and 
see how it deals with ‘rejection’ whenever you play and 
nobody is listening or nobody gives you any donation. 
Those days happen from time to time and it’s a great 
teacher, to not take things so personally, keep working 
on your craft, keep sharing regardless of the fact that 
not everybody will like what you do and that’s totally 
okay. On the positive side, I love the feeling of freedom 
busking gives you, after doing it for a while, it changed 
from an experience that maybe felt uncomfortable and 
made you nervous to one in which you’re totally pres-
ent, your thoughts fade away and you’re there 100%, 
in the now, sharing little pieces of your heart through 
sounds with others, bringing something positive into 
the world, making kids dance, people smile or experi-
ence feelings through what you’re doing.

As a street musician, do you find it necessary to 
follow the current policy where you live?

The laws made things organised for street musicians, I 
think it’s great that Dublin is one of the few places in 
Europe and maybe the world that has proper laws that 
support street musicians. However, as it happens with 
most laws, they’re created because of the stupidity of 
one or a few individuals, some were maybe very loud 
or played too often on the same spots, businesses start-
ed to complain and the laws were created. I remember 
Dublin when there were no busking laws and it was 
great! Everything felt more spontaneous and I’d dare 
to say that people got more engaged with musicians, 
now it has become the rule, it’s too usual, too commer-
cial, difficult to find people doing original music and 
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a bit of a trend for younger generations too. Nothing 
against that, but it’s definitely different now than back 
in 2013 when I first tried it.

Do you attribute your music to a mission? Is there a 
point where you act socially? If so, what is this?

My main reason to create and perform music is to 
bring people to the present moment, to help them get 
out of their heads for a while, to make them experi-
ence new feelings or to look at areas of themselves that 
they were not aware of, to awaken or inspire new ideas 
and thoughts in others and ultimately to help heal or at 
least ease the pain many people experience. Many peo-
ple suffer from anxiety or they’re controlled by their 
own fears, they can’t cope between what they feel and 
society’s expectations so I think music triggers areas in 
the brain that may be a little dormant, creating positive 
effects in them, starting with their own thoughts and 
ideas. I think it can open your eyes wider and serve as 
a healing tool.

What is the public reaction during the police 
intervention while playing street music? 

I know that in many cities of Europe police can con-
fiscate your instruments if you’re playing music some-
where, it can be considered a crime in some cities and 
that’s quite sad to see. In Dublin police rarely inter-
venes but we have some specific officers that work for 
the city council, specifically designated to check on 
musicians playing in the streets, they have to check the 
volume levels, the permits and can fine musicians if 
they don’t comply with the rules. 

I haven’t witnessed anything like this so far from peo-
ple but also, in Dublin it is legal to busk (for now), so 
police wouldn’t confiscate musicians’ instruments. If 
they haven’t paid for their yearly license which allows 
them to perform in the streets, maybe you can get a 
fine but in general, Dublin is a very peaceful city when 
it comes to all this.

What do you listen to? Do you think about why you 
listened to them? Can you explain how your music 
taste became specific?

I listen to a bit of everything these days, I have to say 
that when I first got into music I had a more narrow 
taste and vision about it so I would mainly listen to 
rock, metal, progressive rock and new metal, over time, 
I started to listen to more alternative stuff, fusions with 
electronic music or simply bands that sounded differ-
ent to most bands, one of my favourites is Tool. I find 
their music full of complexity but done in such a clever 
and musical way. At some point I also got into classi-
cal. When I came to Ireland I studied jazz for 4 years 
so during that time I opened my mind to so much mu-
sic and many different genres, not just jazz. I got into 
African rhythms, Indian music and many things that 
definitely influenced me and my playing and led me to 
discover and appreciate all kinds of music.

What do you think about music production and ease 
of access to music? What do you attribute this change 
to? How does the music industry affect you?

The music industry slowly transitioned to the Inter-
net and I would say that it’s the main way to both find 
and listen to music as well as promoting your own. 
Limitations? Everybody can create music from their 
bedrooms these days, there’s too many of us doing it, 
a little challenging to find an audience, fans or simply 
people who resonate with your work. It’s not impos-
sible but if somebody wants to reach a certain level of 
success in promoting music online, there has to be a 
plan, strategy, amazing content and of course invest in 
advertisement with the big companies like Facebook, 
YouTube, etc., sure there is an element of luck and you 
never know? Something could go viral but if you want 
to get results without totally depending on luck, you 
need money and a proper marketing plan. It’s great be-
cause it’s also the cheapest advertisement ever and you 
can trigger audiences with a specific taste who might 
like your work, kind of scary to think that these com-
panies can do that based on people’s interests but at the 
same time it’s great that the possibility exists.

Yelda Altunal Gürgen
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You are a great musician (well- educated related to 
music) and have a vision. Why do you need extra 
marketing qualifications? Do you ask yourself this?

You have a point. I don’t need any qualifications, what I 
mean is that these days it has become harder to find an 
audience online organically.. So people have to learn a 
bit about marketing to create functional ads that possi-
bly reach the ears and eyes of people who will connect 
and feel something through your music. I don’t nec-
essarily like this system but we’re living in an internet 
era, and we have to adapt if we want to continue to live 
off the passions and gifts we have. In my case, I’ve been 
living only off music since 2016 and I want to contin-
ue to do so, I’ve been slowly adapting to this online 
change and I think it’s going well!

Do you find social media necessary in terms of music 
production and consumption? How does this affect 
your music?

Absolutely necessary these days. I have my own ideas 
about this topic and while some aspects of it are great, 
I also believe social media has caused a lot of dam-
age in society, but as a musician, I try to focus on the 
good side of it and try to use it as much as I can as a 
tool to promote music, the downside is that it’s a very 
time-consuming thing and you can also become quite 
dependant on it, which I don’t think it’s great. Balance 
is key here!

Do you prefer playing some popular things to get 
more follower on social media?

This is a great question. Once again, I kind of hate all 
this system, I don’t think it’s necessarily great and it 
can even force many musicians to be somebody they’re 
not.. What I mean by that is that covers will attract 
more people than original music, it’s a reality, so yes, 
I do consider these things but I think the secret lies in 
how original is the cover you make! So I try to arrange 
covers in a way that I almost feel them as if they were 
my own. They’re not fully my own of course but I think 
for me it’s better to have this feeling. It’s also worth 
mentioning that lately, I’m also experimenting with 
more random and original stuff, precisely because I 

hate this system and I will always find my own ways to 
oppose it, even if that means having less followers and 
reaching less people. I don’t mind this, the right people 
will come and I plan to simply keep sharing who I am 
musically and as a person and I think it will work out 
in my favor in the long run and at least I will always be 
proud that I only followed my own truth.

Do you have any thoughts such as “How nice it was 
to make music those times?” What do you think are 
the conditions for making good music?

I think every musician would agree that the best mo-
ments are those in which they have an audience that 
connects to their music, I’ve had many moments like 
that throughout the years and it’s a truly beautiful ex-
perience. Good sound in the venue where you’re play-
ing is also very important, if you can’t listen to yourself 
in a good way (or people) then you can’t get inspired to 
play or people get bored or annoyed by the low-quality 
sound.

What do you know about Turkey? Are there any 
musical groups you follow in Turkey, musicians, 
guitarists?

I don’t know a lot about Turkey in general but I know 
it’s a country with lovely and humble people like in 
Venezuela, there might be some similarities despite 
the fact they’re so far away from each other. 

I have very little knowledge about Turkey’s music 
world but I know that its folk/traditional music has 
strong Arabic influences, which I’ve been into since an 
early age, unfortunately I don’t have specific names of 
artists or bands. I love the roots of traditional Turkish 
music, the language and it’s in my list of places to visit 
and get to know more in the near future.

Thank you for the answers Giovanni. 

Always a pleasure.
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