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KÜLTÜR VE SANATTA BÜYÜK EROZYON  
 
İktidarın kültür ve sanatı dışlayan tutumu, istatistiklere de yansıdı. Açıklanan son 
verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz 7 sene içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı opera, bale, orkestra, koro ve toplulukların seyirci sayısı yüzde 27 oranında 
azaldı. 2013-2014 sezonunda seyirci sayısı 816.573 iken, 2018-2019 sezonunda bu 
sayı 597. 532’ye geriledi. Opera ve Bale alanında geçtiğimiz yıl hizmete giren yeni 
koltukların yüzde 86’sı boş kaldı. Veriler kültür ve sanat alanında yaşanan 
daralmanın sadece seyirci sayısıyla sınırlı kalmadığını, Bakanlık bünyesinde görev 
yapan sanatçı sayılarında ciddi bir azalma olduğunu gösteriyor. Geride bıraktığımız 
6 sene içerisinde sanatçı kadrolarının yüzde 11’i boşaldı. Boşalan kadroların 
çoğunluğu ise kadın sanatçılara aitti.    
 
OPERA ve BALE ALARM VERİYOR 
İktidarın baskıcı politikaları özellikle Cumhuriyet’in kültür kurumları üzerinde önemli 
değişikliklere yol açıyor. Bu değişiklikler, seyirci sayısına da yansıyor. 2013-2014 sezonunda 
seyirci sayısı 400.420 olan seyirci sayısı, 2018-2019 sezonunda 322.189’a geriledi. Bu verilere 
göre geride bıraktığımız 7 senede seyirci sayısında yüzde 20 azalma yaşandı. 
 
KOLTUK SAYISI ARTTI, YA SEYİRCİ?   
TUİK tarafından açıklanan verilere göre 2017-2018 yılında 5.970 olan koltuk sayısı 2018-2019 
sezonunda yaklaşık 2 kat artarak 11.672’e ulaştı. Öte taraftan 2018-2019 sezonunda seyirci 
sayısı koltuk sayısı ile aynı oranda artış göstermedi.  
 
KOLTUKLARIN YÜZDE 86’SI BOŞ KALDI  
2018-2019 sezonda seyirci sayısı 322 bine yükselirken, bir önceki sezona göre artış yüzde 10 
olarak kayıtlara geçti. Ancak koltuk sayısında bir önceki sezona göre 2018-2019 sanat yılında 
yüzde 96 artış meydana geldiği düşünüldüğünde, yeni hizmete giren koltukların yüzde 86’sının 
boş kaldığı ortaya çıktı.   
 
HER ALANDA GERİLEME   
İktidarı döneminde Devlet Opera ve Balesini yap-boz tahtasına çevirerek, 4 genel müdür 
değiştiren iktidarın tutarsız politikaları, kurumun performansına da yansıdı. Buna göre 2018-
2019 sezonunda 2013-2014 sezonuna kıyasla gösteri sayısında yüzde 26, oynanan eser 
sayısında yüzde 5 ve salon sayısında yüzde 13 azalma meydana geldi. 
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KADROLAR BOŞALIYOR, KADINLAR DIŞLANIYOR 
Devlet Opera ve Balesinde görev yapan sanatçı sayısı her yıl azalıyor. 2014-2015 sezonunda 
2.737 olan sanatçı sayısı, 2018-2019 sezonunda 321 kişi azalarak 2.416’ya geriledi. 2018-2019 
itibariyle kurumda görev yapan sanatçı sayısı 2014-2015 sezonuna göre yüzde 12 oranında 
azalmış oldu. Dikkat çeken ayrıntı ise kurumdan ayrılan 321 kişiden 273’ünün kadın 
sanatçılardan oluşması. Buna göre 2014 yılından günümüze kurumda boşalan kadroların yüzde 
85’inde daha önce kadın sanatçılar görev yapıyordu. 
 
ORKESTRA, KORO VE TOPLULUKLAR DA GERİYE GİDİYOR 
Veriler kültür ve sanat alanındaki gerilemenin opera ve bale ile sınırı kalmadığını, Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve toplulukların seyirci sayısında da azalma 
olduğunu gösteriyor. Buna göre 2013-2014 sezonunda 416.153 olan seyirci sayısı 275. 343’e 
geriledi. Seyirci kaybının yüzde 34’e ulaştığı düşünüldüğünde daha önce orkestra, koro ve 
topluluk gösterilerine giden her 10 kişiden 3’ünün sanatsal faaliyetleri takipten vazgeçtiğini 
gösteriyor.   

 
DEĞERLENDİRME 
Kültür; insanın düşünce ve amaçları doğrultusunda kendi eliyle yarattığı her şeydir. Bu 
bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde kültürel bir devrim vardır. Yeni bir yaşam tarzı 
inşası vardır. Kültürün en önemli değişkeni, insandır. Kültür insanla var olur, değişir, gelişir. 
Geride bıraktığımız 7 yılda, AKP iktidarının “Kültür Merkezleri” adı altıda sadece bina yapmakla 
övündüğü bir süreçle karşı karşıyayız.   
 
Oysa, kültür ve sanat insanla var olur, düşünceye yapılan yatırımla gelişir, emekle kökleşir.  
 
Ne yazık ki, Türkiye’de kültür ve sanat alanında bütün doğruları ve kazanımları ortadan 
kaldıracak negatif bir dönüşüm yaşanıyor. Köklü sanat ve kültür kurumları birer ikişer 
kapatılıyor. Yasak, sansür ve baskı her alanda kendini hissettiriyor. Sanat faaliyetlerini kendi 
ideolojik kodlarına uygun biçimde dönüştürmeye çalışan iktidar, başarılı olmadığı noktada 
devlet aygıtını bir güç olarak devreye sokuyor.  
 
Norm fazlası, ihtiyaç fazlası gibi kavramlarla kurum kadroları boşalıyor. İş ve özlük hakları 
güvencesi ortadan kaldırılıyor. Yevmiyeli ve misafir sanatçı statüsünde ne emeklilik, ne kıdem, 
ne de ihbar haklarına sahip olarak görev yapmak zorunda bırakılan sanatçıların da taşeron 
işçiye dönüştürüldüğüne şahit oluyoruz. 
 
Bu duruma bir de iktidarı içeriklere doğrudan müdahalesi eklendiği zaman sanatsal 
faaliyetlerin hem niteliği hem de niceliği zarar görüyor. Kısacası açıklanan istatistikler de 
göstermektedir ki, iktidar Devlet Opera ve Balesini dönüştürerek, tasfiye etmek istemektedir.   


