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İKTİSAT VE TOPLUM Kitap Tanıtımı

Son yıllarda belli bir eğitim almış 
hemen herkes Türkiye’de yaşa-
mın her alanında sığlığın gittikçe 
arttığını, hatta bunun genel ka-
bul gören bir eğilim haline gel-
diğinden şikayet ediyor. Ancak 
Türk halkının neden bu sıklığa 
yapışıp kaldığını çok fazla tartış-
mıyor. 

Esasında halkın içine düştüğü 
bu yaşam biçimi henüz içine 
sindiremediği kapitalizminin bir 
sonucu. Kapitalizmin tek bir 
tanımı var. Fakat ülkelere göre 
farklı uygulamalar gösteriyor. 
Bu da onu kimi zaman bayağı-
laştırıyor. Elbette bazılarımız için 
kapitalizm özünde bayağı. Sa-
dece mülkiyete ve kar güdüsü-
ne dayalı bir kapitalizm için bu 
söylenebilir. Ancak bir taraftan 
da kapitalizmin bu şekilde ya-
şandığı dönemlerde, yani serma-
ye birikiminin tek amaç olduğu 
sanayi devrimi sürecinde bile 
kimi ülkelerde kültürün ulaştığı 
boyut, bu yargıya biraz çekin-
celi bakmamıza neden olmakta. 
Yoksa Almanya’da, İngiltere’de 
ve Fransa’da usta yazarların biz-
lere bahşettiği ve bir kısmımızın 
büyük bir açlıkla okuduğumuz 

klasik yapıtların yazımlarını açık-
lamamız mümkün değildir.

Bu durumu kültür ve sanat ala-
nındaki gelişmelerle beraber 
farklı boyutları ile ele aldığımız-
da, göze çarpan olguların ilki, 
tarihsel süreç içerisinde kapi-
talizmin kendi kültürünü yara-
tırken bazı malları kamusal mal 
olarak görmesidir diyebiliriz. Bu 
mallardan birisi de kültürdür. 
Dolayısıyla, kapitalizmin bir kül-
tür politikası; daha ileri gidersek 
kültürün  ekonomi politiği vardır. 
Bunu da Edip Cansever’in “Su” 
şiirinden esinlenerek,  büyük su-
lara açılamayanlar için bu analiz 
biraz yabancı kalabilir diye düşü-
nüyorum. Ancak gerçek bu.

Sacit Hadi Akdede yazdığı “Kül-
tür ve Sanatın Politik Ekonomi-
si” adlı kitabı ile kültür ve sanata 
iktisat açısından bakıyor ve bu 
bağlamda konuyu derinlemesine 
irdeliyor. Hatta bunu daha da 
ileriye taşıyor. Özele iniyor ve 
çalışmasını “Devlet Tiyatroları 
Örneği” çerçevesinde ele alıyor. 
Sacit Hadi Akdede neden sana-
tın bu türünden, tiyatrodan yola 
çıktığını da şöyle açıklıyor: “…
Bir ressamın ya da bir heykel-

tıraşın üretim fonksiyon ve sü-
recinden daha farklı bir üretim 
sürecine sahiptir tiyatro üreti-
mi. Tüketimde de diğer plastik 
sanatlara göre farklılık gösterir. 
Tiyatro tüketimi belirli bir anda 
belirli bir süre için birden fazla 
(bu teknik olarak gerekli olmasa 
da) tüketicinin (seyircinin) aynı 
anda tüketim yapmasıyla (oyu-
nu izlemesiyle) mümkündür. 
Hatta tanım gereği, seyirciyle 
buluşmayan oyun üretilmemiş 
sayılacağından, üretim ve tüke-
tim faaliyeti tiyatroda aynı anda 
gerçekleşir ki, bu durum çok az 
sayıda sanat türü ve üretim ala-
nı için geçerlidir”(S.8).

Sacit Hadi Akdede ilerleyen 
sayfalarda ne diyor? Benim ilk 
anladığım kapitalizmin dinamik-
lerini büyük ölçüde sindirmiş ül-
kelerde bile, sanat ve kültürün 
desteklendiğini söylüyor. Tür-
kiye’de de devletin eli ile Çağ-
daş Kültür ve Sanatın önce var 
olması ve daha sonra gelişimi 
için Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
önemli atılımlar yapıldığı sapta-
ması yapılıyor. Akdede’ye göre 
“Türkiye’de devletin de facto  
bir kültür politikası olmuştur. 
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Kültür ve sanat alanındaki gelişmelerle beraber farklı 
boyutları ile ele aldığımızda, göze çarpan olguların ilki, 
tarihsel süreç içerisinde kapitalizmin kendi kültürünü 
yaratırken bazı malları kamusal mal olarak görmesidir 
diyebiliriz.
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Türkiye’nin modernleşmesinin 
ana kollarından biri ve belki de 
en önemlisi kültür alanında-
dır. Türkiye’nin kültür politikası 
Cumhuriyet’in elitleri tarafından 
Batılılaşma politikasının ana 
araçlarından birisi olarak kulla-
nılmıştır….Batılılaşma politika-
sının sanat alanındaki en temel 
ve görünür araçları ise klasik 
batı müziği, opera ve balenin 
yerleştirilmeye çalışılması ve 
Batı anlamındaki tiyatro faali-
yetlerinin yaygınlaştırılmasıyla 
olmuştur”(S:12). 

Bu olumlu gelişmeye karşın 
özellikle 12 Eylül 1980 darbesi 
sonrası bu tavır ciddi bir şekil-
de aşınmaya başlıyor. Sanat ve 
kültür düşmanlığı prim yaratır 
duruma geliyor. Sacit Hadi Ak-
dede yine tiyatro örneğinden 
yola çıkarak bu aşınmayı rakam-
lara döküyor. Bunu yaparken de 
iktisatçı kimliğini kullanıyor. Neo 
klasik analizden hareketle konu-
yu irdeliyor.

Akdede bunu yaparken sanatın 
tümü ile ticari bir mal olmadığı-
nı, bunun yaratıcılığı arttırdığını 
yine tiyatro örneğinden yola çı-
karak gösteriyor. Kitaptaki şu 
vurgu oldukça önemli:”Yenilikçi 
oyunların oynanması, eleştirel 
ve yaratıcı düşüncenin geli-
şiminin sağlanması ve sosyal 
sermayenin oluşması açısından 
önemlidir. Rekabetin çok yüksek 
olduğu büyük şehirlerde (Londra 
ve New York gibi) ve gelir düze-
yinin yüksek olduğu bölgelerde 
geleneksellik endeksi düşmekte, 
dolayısıyla daha yenilikçi reper-
tuarlar oluşmaktadır. Bu çalış-
manın diğer bir bulgusuysa dev-
let yardımı arttıkça geleneksellik 
endeksinin düşmesidir.Başka bir 
deyişle finansal kaygısı olmayan 
tiyatrolar yenilikçi oyunlar orta-
ya koymaktadır”(S:49).  

Kitap ta Türkiye’de devlet tiyat-
rolarının evrimi ve bugünkü du-
rumu bu genel kabuller altında 
irdelenmekte ve sonuçta şu yar-
gıya ulaşılmaktadır: ”Türkiye’de 
de dünyada olduğu gibi az geliş-
miş bölgelerin de tiyatro hizmeti 

üretimi sadece özel sektöre bıra-
kılamaz. Çünkü özel sektör için-
de bulunduğumuz çağda, am-
pirik olarak gözlemlendiği gibi, 
kamu veya devlet desteksiz, 
bazı yıldız oyuncuların oluştur-
duğu tiyatro gurupları dışında, 
tiyatro üretemez. Diğer bir ifade 
ile devlet tiyatroları (DT) istense 
de özelleştirilemez. Çünkü…hiz-
metin ortalama maliyet eğrisi ta-
lep eğrisinin üstündedir. Bunun 

ile birlikte kamunun ya da dev-
letin tiyatroyu desteklemesinin 
tek yolu bugünkü DT gibi devle-
tin tiyatroyu doğrudan üretmesi 
değildir” (S:144).

Kültür ve sanatı ekonomi politik 
bakış açısıyla görmek ve günlük 
tartışmaların dışında bir değer-
lendirmeyi anlamak için kitabı 
okumanız gerekiyor. Ben oku-
dum, çok şey öğrendim.


