
Sanat toplumun yaşam 
kalitesini belirler

Sanata önem vermeyen toplumların, 
tarihte varlık gösteremediklerini 
biliyoruz. Sanatçılar, toplumun özgür 
sesleri, aykırı sesleridir. Onların 
varlığı, toplumda ifade özgürlüğünün, 
çoğulculuğun güvencesidir. 

Sanatçıların özgür ifadelerine, 
eleştirel bakışlarına tahammül 
gösteremeyen bir yönetimin demokrat 
olması mümkün değildir. Otoriter, 
totaliter yönetimler sanatçılara 
bakışlarıyla kendilerini ele verirler. 
Onlar, sanatçının biat etmesini, 
kendilerini övmesini isterler. Oysa, 
gerçek sanatçı, emirle iş yapmaz, her 
nabza göre şerbet vermez.

Sanatçı, kendi özgürlüğünü 
savunurken, toplumun özgürlüğü için 
mücadele etmekten geri durmaz. Çıkar 
hesapları yapmayan kişidir sanatçı. 
Yaratıcı gücünü dünyadaki tüm 
insanların mutluluğu için seferber eder.

Sanatçıya destek olmak, kamunun 
(merkezi yönetimin ve yerel 
yönetimlerin) görevleri arasındadır. 
Çağdaş bir yönetim anlayışı, bu 
desteğin karşılığını talep etmez. 
Muhalif seslerin varolmasını 
demokrasinin gereği sayar. Sanatçıyla 
uğraşan siyasetçi iflah olmaz.

Mevcut siyasi iktidar sanatçıya 
tahammül edemiyor. Bale’den 
heykel’e, tüm sanatlara düşman. 
Muhalif çizgideki tiyatrocuları 
cezalandırmaktan geri durmuyor. 
Sansür ve yasaklamalar giderek artıyor.

Oysa, uygar toplumlar, bilimde 
ve sanatta elde ettikleri başarılardan 
kıvanç duyarlar. Yaratıcıların eserlerine 
müdahale etmek, uygar toplumların 
yöneticilerinin aklından geçmez. 
Çünkü, bilirler ki, sanat bir toplumun 
yaşam kalitesinin ölçütüdür.

Desteğimiz her zaman sanatın ve 
sanatçının yanında olacak. Daha mutlu 
bir ülke yaratmak için sanatçılarımızla 
el ele vereceğiz.
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ERCAN KARAKAŞ
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Uygar bir toplumun ve 
gelişmiş bir demokrasinin 
yaratılabilmesi her 
şeyden önce, insanların 
düşüncelerini özgürce ifade 
edebilmelerine ve eleştiri 
haklarını korkusuzca 
kullanabilmelerine 
bağlıdır. Bu çerçevede 
ifade özgürlüğü ve eleştiri 
hakkı, yaratıcı sanat için 
de olmazsa olmaz bir 
koşuldur.

Özgür sanat kültürel 
gelişmenin en önemli 
öğelerinin başında 
gelmektedir. O nedenle, 
uygar ve demokratik 
ülkelerde devlet, sanatı ve 
sanatçıları desteklemekle 

yükümlü kılınmıştır. Sosyal 
demokrat anlayış, sanatı 
ve sanatçıyı desteklemekle 
yetinmez; halkın tamamının 

KEMAL KILIÇDAROĞLU
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CHP iktidarında, 
bilim ve kültür özgür, 
kurumları özerk olacak
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CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ercan Karakaş, 
AKP hükümetinin 2014 
yılında kültür ve sanata 
uyguladığı baskı ve sansür 
uygulamalarını düzenlediği 
bir basın toplantısı ile 
açıkladı. CHP Kültür ve 
Sanat Platformu üyeleri 
Atila Sav, Kadir Gökmen 
Öğüt, Aylin Nazlıaka, 
Sedef Küçük ve Ali Necati 
Koçak’ın da katıldığı 
açıklamada hükümetin 8 
ayrı alanda doğrudan kültür 
ve sanata yönelik toplam 
135 yasaklama, baskı ve 

sansür uygulamasını tespit 
ettiklerini ifade eden Ercan 
Karakaş şunları ifade etti;

AKP Hükümeti ifade 
özgürlüğünün, hukuk 
devletinin, çoğulcu ve 
katılımcı demokrasinin 
hakim olduğu bir Türkiye 
yerine çoğunlukçu anlayışta 
otoriter bir sistem kurmak 
istemektedir.

Bu anlayışın kültür ve 
sanat alanındaki uygulaması 
da sansür ve yasaklamalar 
olmaktadır. Nitekim 
2014 yılında hükümetin 
ve Kültür-Turizm 

Bakanlığı’nın sansür ve 
baskıları artarak devam 
etmiştir. Bu uygulamaların 
sayısı 135’e ulaşmış 
bulunmaktadır.

CHP olarak biz 
demokrasi dışı bu baskıları 
çok tehlikeli görüyoruz. Bu 
konuda sanat örgütleri ile 
dayanışma içerisindeyiz. 
Sanatın özgürlüğünü ve 
özerkliğini savunuyoruz.

O nedenle, hükümeti 
sanata uyguladığı sansür 
ve yasaklamalara son 
vermeye, sanat mekanlarını 

http://ksp.chp.org.tr
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sanat ve kültür etkinliklerine 
ulaşabilme koşullarının 
yaratılmasını da bir görev 
bilir.  
Sanat etkinliklerinin 
yurt geneline yayılması 
için gerekli alt yapıyı ve 
kurumları oluşturmak, 
devletin ve yerel 
yönetimlerin görevleri 
arasındadır.

Dinamik, üretken, 
yaratıcı, mutlu ve 
hoşgörülü bir toplumun 
gerçekleşmesinde sanat ve 
yazın gibi yaratıcı kültür 
etkinliklerinin büyük 
payı vardır. Bu nedenle 
ülkemizde tiyatrodan 
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CHP KÜLTÜR POLİTİKALARINI BELİRLEMEK 

İÇİN SANATÇILARLA BULUŞUYOR

KÜLTÜR SANAT 
BULUŞMALARI

AKP Hükümeti bir 
taraftan sanata ve sanatçılara 
yönelik baskıcı-sansürcü 
tutumunu artırarak 
sürdürürken diğer taraftan 
hükümet kamuoyunda 
TÜSAK diye bilinen 
yasa hazırlığı ile Kültür 
Bakanlığı’na bağlı sanat 
kurumlarını da ortadan 
kaldırmak istiyor. Bu 
yapılanları anayasanın, 
“devlet sanatı ve sanatçıyı 
destekler” hükmünün de 
yok sayılmasıdır diye 
yorumlayan CHP  “Geleceği 
Birlikte Kuruyoruz” 

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ercan Karakaş, 
Ankara’daki Akün ve Şinasi 
sahnelerinin satışına ilişkin, 
CHP Ankara Milletvekili 
Aylin Nazlıaka, Tekirdağ 
Milletvekili Candan Yüceer, 
İstanbul Milletvekili 
Kadir Gökmen Öğüt ve 
Ali Necati Koçak’ın da 
aralarında bulunduğu CHP 
Kültür ve Sanat Platformu 
üyeleriyle Akün Sahnesi 
önünde açıklama yaptı:

Emek İnşaat’ın 
açıklamasına göre, “Akün ve 
Şinasi sahnesi satılmıştır”. 
Satış açık bir ihale ile 
yapılmamıştır.

Akün ve Şinasi sahneleri 
Ankara’nın simgeleridir, her 
yıl 2 milyona yakın Ankaralı 

bu sahnelerde sanatla, 
tiyatroyla buluşmaktadır.

Burası Ankara’nın kalbi, 
buradan bu tiyatroları, 
sahneleri kaldırmak, sanatı 
yok etmekle eş değerdir. 
Biz CHP olarak bu satışa, 
bu sahnelerin kapatılmasına 
karşıyız. Bunun geri 
alınmasını istiyoruz. 
Emek İnşaat bu binayı 
mutlaka elden çıkarıyorsa, 
en azından bu sahnelerin 
burada muhafazasıyla ilgili 
kayıtlar koyması gerekir. 
‘Burası satılmasın’ diyen 
arkadaşlarımızla tam bir 
dayanışma içerisindeyiz. 
Bu sahnelerin yok olmasını 
engellemek için elimizden 
geleni yapacağız. 

Akün ve Şinasi sahnelerini 
kaldırmak, sanatı yok etmekle 
eş değerdir

AKM (Atatürk Kültür 
Merkezi) AKP Hükümeti 
tarafından yıkılmak istenmiş, 
ancak haklı tepkiler sonunda 
bundan geri adım atılmıştı. 
Daha sonra 2008 yılında 
onarım için boşaltılan AKM, 
maalesef çürümeye terk edilmiş 
ve bu durum bugüne kadar 
sürmüştür.  

Onarım projesi hazırlanmış, 
finansmanı bulunmuş olmasına 
rağmen onarımın durdurulmuş 
olması kabul edilemez. Bunu 
yapanlar kente ve kentlilere 
karşı suç işlemektedirler.

Gezi direnişi sırasında ve 
sonrasında uzunca bir süre 

polis merkezine dönüştürülen 
AKM İstanbul’un en önemli 
kültür mekanıdır. Bu durumda 
bırakılamaz, çürümeye terk 
edilemez.

İstanbul’da AKM’nin sahne 
ve akustik koşullarına, sergi 
salonlarına ve kapasitesine 
sahip başka kültür merkezi 
bulunmamaktadır. 
Kapatılmadan önceki son 
sezonda AKM’de; tiyatro, 
opera, bale, müzik alanlarında 
855 etkinlik sunulmuş ve 
bu etkinlikleri bir milyon 
İstanbullu izlemişti.

Bu denli yoğun kültür-sanat 
etkinliklerine ev sahipliği 

AKM’siz İstanbul olmaz!

yapan AKM’nin yıllardır kapalı 
kalmasının, Kültür Bakanını ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanını rahatsız etmemesini 
anlamak ve kabul etmek 
mümkün değildir.

Bu duyarsızlığa son 
verilmeli, yeni yılda AKM’nin 
onarımı hızla başlamalı ve 
tamamlanmalıdır. Sanatçıların 
ve İstanbulluların AKM hasreti 
son bulmalıdır.

mottosuyla, 2015 Seçim 
Bildirgesini, toplumun tüm 
kesimlerinin görüşlerini 
alarak hazırlıyor. 

Bu çerçevede kültür-
sanat örgütleri başkan ve 
yöneticilerinin görüşlerini 
almak için önce İstanbul’da 
sonra Ankara’da iki 
ayrı toplantı düzenledi. 
İzmir’de önümüzdeki 
günlerde yapılacak 
toplantılardan sonra gelen 
öneriler CHP’nin seçim 
bildirgesinde yer alacak 
kültür ve sanat politikasının 
çatısını oluşturacak.

E T K İ N L İ K L E R
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sinemaya, operadan baleye, 
müzikten plastik sanatlara, 
tasarımdan edebiyata tüm 
sanat dallarının kamu 
tarafından güçlü biçimde 
desteklenmesi şarttır. 
Çağdaş uygarlığa ulaşmak 
için kültürel gelişme de 
ekonomik, siyasal ve sosyal 
gelişme kadar önemlidir.

Özgürlükçü, katılımcı bir 
demokrasi yerine otoriter 
bir rejimi hakim kılmak 
isteyen AKP Hükümeti 
doğal olarak bu gerçeği 
yok saymakta ve kültürel-
sanatsal alanı yok etmeye 
çalışmaktadır.

2003 yılında Kültür 
Bakanlığı’nı tüm uyarılara 
rağmen Turizm Bakanlığı 
ile birleştiren Hükümet, 
şimdi de TÜSAK (Türkiye 
Sanat Kurumu) tasarısı 
ile bakanlık bünyesindeki 
kendini kanıtlamış Devlet 
Tiyatroları, Devlet Opera 
ve Balesi ile Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüklerini 
yok etmek ve sanat alanını 
bakanlar kurulunun atayacağı 
11 üyeli bir siyasi kurul eliyle 
yürütmek istemektedir. 
AKP’nin amacı, kültür-
sanat alanını da kendi 
meşrebine göre belirlemek 
(beğendiğimizi destekleriz) 
ve vesayet altına almaktır.

Nitekim Hükümet, tüm 
kültür ve sanat dünyasının 
karşı çıktığı TÜSAK 
tasarısını TBMM’ye 
sunmak için en uygun 
zamanı kollarken, diğer 
taraftan da sanatın 
her alanına akıl almaz 
sansür uygulamakta ve 
sanatçılara olmadık baskılar 
uygulamaktadır. Özel 
tiyatrolara, edebiyatçılara 
yapılan yardımları, keyfi 
ve kayırmacı uygulamaları 
örtmek için, büyük 
bir gizlilik içerisinde 
yürütmektedir.

CHP Kültür Sanat 
Platformu’nun yaptığı 
araştırma, sansür ve 

baskının, 2014 yılında, 
daha da artarak dayanılmaz 
boyutlara ulaştığını 
gösteriyor. 

CHP olarak, sanata 
ve kültürel etkinliklere 
uygulanan sansürü, 
sanatçılara yapılan baskıları, 
bakanlık bünyesindeki sanat 
kurumlarının yok edilmesini 
kabul etmiyoruz. Yapılmak 
istenenlere kararlılıkla karşı 
çıkıyoruz. Bu bağlamda 
kültürsanat alanındaki 
sivil toplum örgütleriyle, 
sanatçılarla ve sanatseverlerle 
dayanışma içerisindeyiz.

CHP iktidarında bilim ve 
kültür özgür, ilgili kurumlar 
özerk olacaktır.

ERCAN KARAKAŞ
CHP Genel Başkan Yardımcısı
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CHP iktidarında bilim ve kültür özgür, kurumları özerk olacak.

kapatmaktan ve sanatı 
vesayet altına almak 
için hazırladığı TÜSAK 
taslağından vazgeçmeye 
çağırıyoruz.

Ayrıca Cumhuriyet 
Gazetesi’ne Charlie 
Hebdo’nun belli yazı ve 
karikatürlerini yayınladığı 
için baskı yapılmasını, 
sansür uygulanmasını 
şiddetle kınıyoruz

Hükümetin 2014 yılı 
kültür ve sanata uygulanan 
baskı ve sansür raporu

AKP hükümeti tarafından 
1) 32 kez Belgesel, 

Sinema ve Tiyatro 
oyununa sansür ve yasak 
uygulandı.

Örneğin; 51. Uluslararası 
Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde, Ulusal 
Belgesel Yarışması’nda 
gösterileceği açıklanan 
Reyan Tuvi’nin Gezi 
Direnişini konu alan belgesel 
filmi festival yönetimi 
tarafından TCK’nın 125 
ile 299. Maddelerine aykırı 
ifade ve içerik ihtiva ettiği 
gerekçesiyle çıkarılmıştır. 

2) 22 kez Sanat 
kurumlarında usulsüz 
görevden alma, atama ve 
zorla istifa meydana geldi.

2007 yılında Devlet 
Opera ve Balesi Genel 
Müdürlüğü’ne getirilen ve 
TÜSAK yasa tasarısına karşı 
çıkışıyla bilinen orkestra şefi 
Prof. Dr. Rengim Gökmen 
görevden alındı. 

3) 18 kez Radyo, TV, 
gazete sansürü ve yasağı 
konuldu.

“Piyano” gibi sayısız 
uluslararası ödüller 
almış, 3 oscarlı bir filmi 
gösteren GÜN TV şiddet 
gerekçesiyle cezalandırıldı.

Dört eski bakanın rüşvet 
aldığı iddiasıyla kurulan 
TBMM Soruşturma 
Komisyonu’yla ilgili haberlere 
komisyonun süresinin bittiği 
27 Aralık tarihine kadar 
“yayın yasağı” getirdi. 

4) 17 kez internet ve 
sosyal medya yasağı 
uygulandı.

Örneğin; Erdoğan 
ve ailesiyle ilgili 6 ses 
kaydı yayınlayan siteye 
erişim engellenmiştir. Bu 
engellemeyle son dönemde 
mahkeme kararı olmadan 
kapatılan üçüncü sosyal 
paylaşım sitesi olmuştur.

5) 16 kez diğer sanat 
dalları ve edebiyat alanında 
sansür ve yasaklama yaşandı.
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Aziz Nesin’in “Şimdiki 

Çocuklar Harika” isimli 
kitabını tavsiye eden 
5 Türkçe öğretmeni 
hakkında soruşturma 
açıldı. Daha önce de, 
aynı ilçede “Semerkant ve 
Şeker Portakalı” kitapları 
soruşturma konusu olmuştu.

Fazıl Say’ın eserleri 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nın (CSO) 
programından çıkartıldı.

6) 16 kez kültür 
varlıklarına ve sanat 
alanlarına saldırı 
gerçekleşti.

Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü’nün 60 yıldır 
kullandığı “İrfan Şahinbaş 
Atölye Sahnesi” 3. kez 
baskın yapıldı.

7) 9 olayda yardım 
fonları, sanat ve kültür 
sübvansiyonları ile ilgili 
tartışmalı ödenekler 
gündeme gelmiştir.

8) 5 olayda ise kültür ve 
sanat insanlarına karşı sözlü 
saldırı, hedef gösterme gibi 
saldırılar gerçekleşmiştir.

Saydığımız toplam 135 
olayda hükümet tarafından 
doğrudan kültür ve sanata 
yönelik yasaklama, baskı ve 
sansür uygulanmıştır. 

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ercan 
Karakaş’ın katıldığı geceye 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu bir mesaj 
gönderdi. Ercan Karakaş’ın 
okuduğu mesajında 
Kılıçdaroğlu “50 yıl boyunca 
yazdıklarıyla, şiiriyle ve 
eylemiyle aydınlanma ve 
özgürlük mücadelesine 
yaptığı katkılar çok 
büyüktür. Onun ve tüm 
sanatçılarımızın ifade ve 
yaratma özgürlüğünün 
tam olduğu, sanatın ve 
sanatçının kamu tarafından 
desteklendiği bir Türkiye’de 
yapacakları çok şey olduğuna 
inanıyorum” dedi.

E T K İ N L İ K L E R

ATAOL 
BEHRAMOĞLU’NUN 
50. SANAT yILI 
BİR ETKİNLİKLE 
KUTLANDI
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SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELERDE
KÜLTÜR VE SANAT

SEMPOZYUMU

TÜRKİYE SANAT KURUMU 
(TÜSAK) SEMPOZUMU

CHP’NİN KÜLTÜR SANAT 
POLİTİKASI

YAZMA!, OYNAMA!, KONUŞMA! 
KÜLTÜR VE SANATA UYGULANAN 
BASKI VE SANSÜR RAPORU 2014

C H P  K Ü L T Ü R  V E  S A N A T  P L A T F O R M U  Y A Y I N L A R I

Türkiye Sanat Kurumu 
(TÜSAK) yasa taslağı 
üzerine Nisan 2014’de sanat 
kurumları, sanatçı örgütleri 
ve sanatçıların katılımıyla 
düzenlenen sempozyum 
tebliğlerinden oluşmaktadır.
64 sayfa
Ekim 2014

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
“Parti Programı”nda ve “2011 
Seçim Bildirgesi”nde yer alan 
kültür ve sanat politikalarına 
ilişkin yaklaşımlar ve çözüm 
önerilerinden oluşan kitapçık.

12 sayfa
Kasım 2014

Hükümetin kültür ve sanat 
alanına yönelik 2014 yılı 
içerisinde gerçekleştirdiği 
baskı, sansür ve 
yasaklamaların biraraya 
getirildiği rapor.

48 sayfa
Ocak 2015

SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELERDE 
KÜLTÜR VE SANAT 

SEMPOZYUMU

Kasım 2014 tarihinde 
yapılan Sosyal demokrat 
belediyelerde kültür ve sanat 
sempozyumunda yapılan 
konuşmalar ve sunulan 
tebliğlerinden oluşmaktadır.

64 sayfa
Şubat 2015

SEMPOZYUM

Açılış Konuşmaları  13.00 - 13.45
Hikmet Altınkaynak  (Eleştirmen, Yazar, Eski YTÜ Rektör Danışmanı)
Aykurt Nuhoğlu   (Kadıköy Belediye Başkanı)
Murat Karayalçın  (CHP İstanbul İl Başkanı, Eski Dışişleri Bakanı)
Ercan Karakaş    (CHP Genel Başkan Yardımcısı – Eski Kültür Bakanı)

KADIKÖY BELEDİYESİ TARİH EDEBİYAT VE SANAT KÜTÜPHANESİ
Kadıköy İskelesi Karşısı / Kadıköy - İSTANBUL

1 3  Ş U B A T  2 0 1 5  C U M A

1. Oturum 13:45 - 15:45
Edebiyatın ve Yayın Dünyasının Sorunları
Moderatör: Zeynep Altıok Akatlı (CHP PM Üyesi)
Turgay Fişekçi (Şair, Yazar, Yayıncı)
Haydar Ergülen (Şair, Yazar)
Doç.Dr. Betül Parlak (Çevirmen, İÜ) 
Can Öz (Can Yayınları Sahibi)

Kahve Arası 15:45 - 16.00

2. Oturum 16.00 - 18.00
Yazar ve Yayıncı Örgütlerinin Çözüm Önerileri
Moderatör: Vecdi Sayar (Eleştirmen, Yazar, Yönetmen)
Esen Arslandoğan (BESAM Genel Başkanı)
Kenan Kocatürk (TYB Genel Sekreteri)
Halil İbrahim Özcan (PEN Türkiye 2. Başkanı)
Hakkı Zariç (TYS Temsilcisi)

Kokteyl  18.00
Yer: Kadıköy Belediyesi Şehir Kütüphanesi
LCV: Nurhayat Özbek     Tel: 0312. 207 40 05

D U Y U R U L A R


