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Güncel performans pratiklerinin karakteri, sahne sanatları alanını aşı-
yor. Yakın zamana kadar birbirlerinden ayrı duran sanatsal disiplinle-
rin neredeyse tamamı bugün birbirinin içine girdi ya da ötesine geçti. 
Sanat pratiğinde yeni ifade biçimleri aramak ve soru sormak en az tek-
nik ustalık kadar, süreç en az sonuç kadar önem taşıyor. Performansı 
kuramsal olarak sahne sanatları, güncel sanat etkinlikleri, performans 
sanatı, beden/zihin/ruh disiplinleri ve sosyal performanslar dahil olmak 
üzere bilinçli ve gönüllü haldeki, eyleyen ve izleyen tarafları içeren -ki bu 
taraflar meditasyon pratiklerinde olduğu gibi bazen aynı öznede ve aynı 
anda var olabilir- tüm insan edimlerini kapsayacak şekilde ele alıyoruz. 
Dolayısıyla iş birliğimize bu çerçeve ve anlayış kapsamında her disiplin, 
geçmiş ve deneyim seviyesinden tarafları davet ediyoruz. 
Kâr amacı gütmeyen bağımsız sanat alanında kaynak yaratımı ve hak 
savunuculuğunu sivil toplum bağlamında ele alırken, ticari olanın da 
politik olabileceğini akılda tutuyoruz. Eser üretimi ve icrası, etkinlik tasa-
rım ve uygulamaları, kültürel politika çalışmaları katkı koymak ve kap-
samak istediğimiz alanlardan en öne çıkanları oluşturuyor. “Bağımsız” 
ve “kâr amacı gütmeyen” ifadeleri bizim için, düzenli olarak herhangi bir 
kurum ya da kuruluş tarafından ödenek almayan ve ekonomik politika-
sı kâr etmek olmayan yanımız açısından son derece tanımlayıcı. Ancak 
üretken, özgürleştirici, diğergam ve sorumluluk bilinci taşıyan bir eko-
nomik modelin sürdürülebilirliğimiz açısından öneminin de farkındayız. 
Bu nedenle bağımsız kültür sanat aktörleri ve sivil toplum örgütleri ile 
olduğu kadar, kamu kurumları ve özel sermaye ile de iletişime açığız. 

manifesto



Kültür, sanat ve performans alanında bağımsız çalışan özneler olarak 
ortak bir söylem üretmek; ortak zeminlerde birlikte köklenmek, serpilip 
gelişmek; ortaklaşmanın içinde birbirimizden öğrenmek; kendi özgünlü-
ğümüzde, birbirimizle karşılıklı dönüşmek; kamusal kültür politikaları-
na dahil ve müdahil olabilmek, politika üretmek; içinde bulunduğumuz 
alana ve kendimize dair bilgi üretmek; kendi kaynaklarımızı yaratabil-
mek; haklarımızı savunabilmek… 
Yapım süreçlerinde birlikte çalışan kültür, sanat ve performans pro-
fesyonellerinin düşünsel düzeyde bir araya gelip yukarıdaki başlıklar 
etrafında çalışarak bir iş birliği zeminini örgütlemesi nasıl mümkün 
olabilir? Bu iş birliği zemini disiplinlerarası düzeyde İzmir’i merkeze 
alıp aynı zamanda farklı coğrafyalar arasında bir ağ örebilir mi? Geçmiş 
ve güncel deneyimlerden yapılacak çıkarımlar yanı sıra diyalog yoluyla 
geliştirilecek ortak akıl aracılığıyla, nesnel bir iş birliği zemini oluştur-
manın yolu nedir? 
Komünitas – İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği 
düşüncesi bu sorular etrafında ortaya çıktı. Ortak ihtiyaçların nesnel bir 
şekilde tanımlanması ve ortak çözüm önerilerinin birlikte değerlendirilmesi; 
gerçekten iç içe geçen alanlardan, deneyimle edinilen bilginin ortak kanıya 
dönüşerek bütüne yol gösterebilmesi amacıyla; katılımcı arama çalıştayı 
formunda yola çıkıp, süreç odaklı iş birliği ilkesiyle harekete geçtik. 
Açık Stüdyo’nun çağrısıyla bir araya gelen proje ortakları, Kurucu Danışma 
Kurulu toplantıları aracılığıyla; öncelikli olarak katılımcılardan oluşan iş 
birliğinin Haziran 2020 – Aralık 2020 dönemindeki deneyiminden yola 
çıkılarak; bu yapının örgütsel, hukuki ve finansal boyutlarda tanımlanma-
sı için yapılabilecekler üzerine çalışmaya başladı. Bu çalışmalar sonucunda 
katılımcı etkileşimli bir web sitesi, kültür ve sanat yönetimi odaklı çevri-
miçi yayınlar ve kolektif bir dijital sanat işi, yanı sıra bir rapor metni ile 
bu araştırmayı gerçekleştirme düşüncesinde karar kılındı. 

sunuş

Başlangıç düzeyinde, kültür sanat yönetimi açısından İzmir’i merkeze 
alan, disiplinler -ve uluslar- arası bir işbirliği zeminini örgütsel, hukuki 
ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğimizi araştırıyoruz. Bu araştır-
mayı sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleri ile 
akademisyenlerden oluşan katılımcılarımızın geçmiş ve güncel deneyim-
leri ışığında gerçekleştiriyoruz. 
Güncel koşullar dolayısıyla çevrimiçi ortamda tasarlanan etkinliklerimiz 
17 Ekim – 29 Kasım 2020 döneminde ve sunum, söyleşi ve forum biçim-
lerinde gerçekleşti. Etkinliklerimizin sonucunda toplanan verilerin yanı 
sıra etkinliklerle eş zamanlı çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas 
Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından üretilen iş 
de e-kitap formundaki bu rapor metni ile erişime açılıyor. 
Komünitas projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRA-
UM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMind 
- Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, 
Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A. Ş. çözüm ortak-
lığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel 
katkılarıyla ve Kültür için Alan finansmanıyla uygulanıyor.       



Komünitas – İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği, 
2021 yılına ilişkin pratik öngörülerini Ekim – Kasım 2020 dönemindeki 
çevrimiçi sunum, konuşma ve forumlardan çıkarımla hazırlıyor. Kültür 
ve sanat yönetimi, politika üretimi, ağ kurma, kaynak yaratımı ile hak 
savunuculuğu yönündeki motivasyonlarını hangi örgütsel, hukuki ve 
finansal düzeylerde hayata geçirebileceğini, süreç odaklı ve ortaklaşa 
tanımlama yolunda, kendi varlığının izini sürüyor.      
~
Aralık 2020

Sunum: “Sanat Emekçileri Örgütlenme Modelleri” (1. Oturum) 
Sunuş: Saliha Yavuz
Kültür sanat camiası olarak, pandemi vesilesiyle bir kez daha yüzleştiği-
miz belirsizliğe, ekonomik güvencesizlik karşısında dayanışma modelle-
rinin üstlendiği role odaklanan sunumumun ilk oturumunda, dünyadan 
ve Türkiye’den örgütlenme modellerine değiniyoruz; geçmişten bugüne 
örnekler veriyoruz. Toplumsal olaylara karşı verilen kolektif eylemlere 
değindikten sonra dernek, vakıf, meslek birliği gibi yaratıcı bağlamda ve 
hak bağlamında örgütlenmiş yapıları irdeliyoruz. 
hayyacikalan.com <~>

<~> 11.00

çevrimiçi etkinlikler

Söyleşi: “Güncel Sanat Performans ve Kültür Çalışmaları Mekânlarında 
Disiplinlerarası İşbirliği ve Ekonomik Sürdürebilirlik”
Moderatör: Çiçek Ş. Tezer Yıldız
Söyleşiye temsil ettikleri inisiyatiflerin organizasyonel yapısından, kül-
türel üretim alanlarından ve mekânsal olanaklarından bahsederek baş-
layan katılımcılar, oturumun ikinci kısmında, disiplinlerarası işbirliğine 
nasıl yaklaştıklarına, birlikte çalıştıkları kişilerle ve organizasyonlarla 
alanda, zamanda ve olanaklarda nasıl ortaklaştıklarına,  ekonomik sür-
dürülebilirliği sağlama konusunda benimsedikleri yaklaşımlara ve yön-
temlere değindi.  
Bu yaklaşımların ve yöntemlerin derinlemesine irdelendiği son bölümde 
katılımcıların birbirine yönelttiği sorular, akışa katkı sunmakla birlikte, 
yönlendirici oldu. Gittikçe belirginleşen başlıklar altında konuşulanlar, 
inisiyatiflerin geliştirdiği yaratıcı finansman ve dayanışma modellerine, 
kırsalda mekânlaşma deneyimlerine, farklı disiplinleri bir araya getiren 
organizasyonların yapısal özelliklerini mekâna yansıtış biçimine 
açıklık kazandırdı. 

<~> 15.00

17 Ekim

http://www.hayyacikalan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OFTqqCKAvk4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=kLkT725sAtc


Bu bağlamda, farklı şehirlerde çeşitli alanlarda çalışan, çevresiyle yoğun 
biçimde etkileşen, mekânsal deneyim geliştirmeye öncelik tanıyan kültür 
üreticilerini bir araya getiren etkinliğin verimli ve keyifli geçtiğine ina-
nıyorum. Kültür üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak için ekonomik 
modeller yaratma konusunda yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyduğumuz 
bir coğrafyada, birbirinden farklı sosyal ve kültürel arka planlara sahip 
şehirlerde yaşayan sanatçılarla inisiyatiflerin üretim alanlarına dair 
çizilen çerçeve, kültür sanat alanında yaşanan güncel durumu net bir 
şekilde yansıtıyor.
nomadmind.org <~>

Katılımcılar: Melih Kıraç - Mihran Tomasyan 
(Çıplak Ayaklar Kumpanyası, İstanbul)
ciplakayaklar.com <~>
“Çıplak Ayaklar, 2003 yılında bir dans kumpanyası olarak yola çıkar 
çıkmaz, çağdaş dans sahnesinde aktif bir rol üstlendi; İstanbul’un çeşitli 
stüdyolarını gezen, seyyar bir üretim pratiği benimsedi. ‘Why? İnçu? 
Çima? Neden?’ (2003), ‘Davet’ (2004), ‘Mirror’ (2004), ‘Kalon Kakon’ 
(2005), ‘Mehmet Barış’ı Seviyor’ (2006), ‘Faili Meçhul’ (2007) gibi işleri 
bu süreç boyunca sahneledik. 2007 yılında Tophane’de kiraladığımız eski 
bir demirci atölyesini stüdyoya çevirdik ve bu mekânı ilerleyen zaman-
larda gösteri, yaşam ve üretim alanına dönüştürdük. On üç yıl boyunca 
gerçekleştirdiğimiz birçok işbirliği kapsamında dansa öncelik vermekle 
beraber, diğer alanlarda üretilen gösterilere alan açtık. Atölye düzenleme-
ye, gösteriler sergilemeye ve kültürel çalışmalara devam ediyoruz. Diğer 
yandan, İznik’in Samanlı Dağları’nda yeni bir üretim alanı oluşturmak 
için usul usul çalışıyoruz.”

Galip Deniz Altınay (Kültürhane, Mersin)
kulturhane.org.tr <~>
“Kültürhane, Eylül 2017’de, üçü barış akademisyeni dört kişi tarafından 
çok amaçlı ve çok işlevli bir mekân (kütüphane - çalışma alanı - etkin-
lik alanı - araştırma merkezi) olma hedefiyle kuruldu. Kurulduğu gün-
den bugüne, katılımcılığı önemseyen, birlikte yaşam için çoğulculuğu 
gözeten bir anlayışa sahip oldu. Bu anlamda, ‘kamusal alan’a dönüşen 
mekânımız, kuruluş ilkelerine uygun biçimde, kültür sanat etkinlikleri-
ne (gösterimler – söyleşiler – dinletiler – sergiler - vb.), kent belleğinin 
hatırlanmasına ve arşivlenmesine yönelik çalışmalara, eğitimlere ve atöl-
yelere (ekoloji - kooperatifçilik, - yerel medyaya yönelik eğitimler - vb.) 
ev sahipliği yapmaya devam ediyor.” 
“‘Aynı kentte yaşamak ne anlama gelir’ sorusundan hareketle Mersin 
açısından önem taşıyan kent kimliği ve kentlilik bilinci üzerine düzenle-
diğimiz etkinliklerde, şehir içinden ve dışından uzmanları konuk ediyo-
ruz. Ayrıca, zaman içinde boyutlanan çalışma konuları itibariyle, çeşitli 
STK’lar ve kurumlarla işbirlikleri geliştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkin-
likleri Kültürhane’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak 
yayınlamaya özen gösteriyoruz ki katılamayanlara erişebilelim.”

Ezgi Ceren Kayırıcı - Sarp Keskiner (KARANTİNA, İzmir)
karantinamekan.com <~>
“Ocak 2019’da Dâhili Bellek, 6x6x6 ve Kendine Ait Bir Oda tarafından 
kurulan KARANTİNA, öncelikle güncel sanat, görsel sanatlar, haritalama, 
ağ kurma ve dokümantasyon alanında bileşenlerinin ürettiği projelere ev 
sahipliği yapıyor. Yanı sıra kolektif mekân kimliğine uygun şekilde, farklı 
disiplinlerde çalışan sanatçı ve girişimlere alan açıyor.” 

http://www.nomadmind.org/
https://ciplakayaklar.com/
http://www.kulturhane.org.tr/
https://karantinamekan.com/


“2020 yılı boyunca Kültür İçin Alan ve SAHA Derneği desteğiyle hayata 
geçirdiğimiz araştırma ve arşiv odaklı ‘Bizi Biz Yapan 90’lar’ programı 
kapsamında podcast, video essay ve e-kitap formatında çeşitli çıktılar 
ürettik. Bu sayede 90’lı yıllarda Türkiye’de güncel sanat, görsel sanatlar, 
bağımsız yayıncılık, yazın ve müzik alanında öncü işlere, girişimlere 
imza atmış, üretkenliği ile öne çıkmış isimleri şimdiki kuşaklarla tanış-
tırmış olduk. Buna benzer şekilde, her yıl ulusal ve uluslararası paydaş-
larımızla özgün projeler üretiyoruz. Zengin kültürel mirasıyla tanınan 
Karataş - Karantina aksında yer alan mekânımızda, sanatçı konuşma-
larına, sergilere, gösterimlere, forumlara ve atölyelere yer veriyoruz. Bu 
bağlamda, bağımsız yayıncılık ve dijital içerik üretimi (fanzin, dergi, 
podcast, vb.) pratiklerine de öncelik tanıyarak, kentin kültürel hafızasına 
katkı sunuyoruz.” 

Savaş Işık (Mordem Sanat Merkezi, Diyarbakır)
facebook.com/mordem.sanat <~>
“Mordem Sanat, bölgede farklı dallarda sürdürülebilir çalışmalara odak-
lanan sanatçılar tarafından, 2017 yılında kuruldu. Hemen bir yıl sonra 
açtığımız Mordem Sanat Merkezi, halen otuz iki kişi istihdam ediyor; 
yüz altmış kişilik dönüştürülebilir gösterim salonunun yanı sıra kulisi, 
dans stüdyosu, müzik sınıfları, heykel atölyesi, ofisi ve fuayesi ile başlı 
başına bir sanat kompleksi olarak hizmet veriyor.”
“Mordem Sanat olarak doğayla uyumlu, üretken bir ilişki biçimini benim-
siyoruz ve bu ilişki biçimini kurarken kültürel mirası korumaya, topluma 
yeniden kazandırmaya öncelik tanıyoruz. Etnik ve kültürel farklılıkların 
toplumun zenginliği olduğunu savunuyoruz. Geçmişteki ‘şenlikli toplum’ 
dinamiklerinden beslenen bir anlayışla ideal gelecek tasarımını çocukların, 
mutlu, üretken ve barışçıl bireyler olarak yetişmesi üzerinden kuruyoruz. 
Atölye çalışmaları ve gösterimler dışında, bu yaklaşımı besleyen katılımcı 
projeler üretiyoruz. Kültür İçin Alan tarafından desteklenen ‘Köyümüze 
Şenlik Geldi’ (2019) ve ‘Köyümüzde Sanat Hasadı’nı (2020), bu projelere 
örnek verebiliriz.”

Sunum: “Sanat Emekçileri Örgütlenme Modelleri” (2. Oturum) 
Sunuş: Sevim Sancaktar
Moderatör: Saliha Yavuz
Omuz Dayanışma ve Paylaşım Ağı kolaylaştırıcılarından sanatçı, küratör, 
araştırmacı Sevim Sancaktar ile birlikte dernek, vakıf, şirket, inisiyatif gibi 
örgütlenme modellerine bakıyoruz; yerel ve merkezi yönetimlerin yanı sıra 
hükümetler bağlamında, sanatçıların neden örgütlenme ihtiyacı duyduğu-
nu irdeliyoruz. Birçok sanat emekçisinin katkısı ile hazırlanan, halen geliş-
tirmeye devam ettiğim kronolojik harita üzerinden, görsel sanatlar ala-
nında Türkiye’de Cumhuriyet öncesi dönemden bugüne kadar var olmuş 
oluşumları, girişimleri tek tek anıyoruz. Buna bağlı olarak, Cumhuriyet’in 
ilanı, 1960 ve 1980 darbesi, 2013 Gezi olayları gibi toplumsal hafızada iz 
bırakmış, alanda kırılmaya yol açmış önemli olayların örgütlenme ihtiya-
cını neden tetiklediğini analiz ediyoruz. Kronolojik akış doğrultusunda 

 <~> 11.00
18 Ekim

https://www.facebook.com/mordem.sanat
https://www.youtube.com/watch?v=MNw_-b0nXQE&t=4s


Söyleşi: “Belirli Süreli ve Periyodik Sanat Etkinliklerinde Sürdürülebilirlik”  
Moderatör: Şafak Ersözlü
Farklı formatlara ve geçmişlere sahip örgütlerden gelmelerine rağmen, 
katılımcıların kuruluşuna öncülük ettiği oluşumların ortaya çıkış sebe-
binin tamamen içsel ihtiyaçlara dayandığını, buna bağlı olarak organik 
örgütlenme biçimlerini tercih ettiğini söyleyebiliriz. Organik örgütlen-
me biçiminin organizasyon yapılanırken kurucuların üstlendiği rollerde 
çeşitli türde geçirgenliklere yol açtığını, başlangıçta zikredilen niyetlerin 
zamanla gelişen koşullar doğrultusunda dönüşme uğradığını ve örgütün 
farklı ihtiyaçlara cevap vermeye başladığını anlıyoruz. Otonom olarak 
da nitelendirilebilecek bu esnek organizasyon yapısının getirdiği rol 
dağılımlarındaki geçirgenliğin sadece misyon ve vizyonu değil, üretim 
alanlarındaki çeşitliliği de güncellediğini görüyoruz. Buna göre orga-
nizasyonlar, “A Corner in the World” örneğindeki gibi kültürel etkinlik 
mekânı inşa etme niyeti ile yola çıkabiliyor, festival yapımına öncelik 
vermeye niyetlenmişken kürasyon ekibine dönüşebiliyor. Ya da “Sanatta 
Görünürlük Festivali” örneğinde rastlanacağı üzere, öğrenci kolektifi ola-
rak ortaya çıkıyor, zamanla farklı kentlere sıçrayarak yerel ve uluslara-
rası ağlarla ortaklık kuruyor, süreç boyunca sahadan topladığı bilgilerin 
ve edindiği deneyimlerin ışığında mekân kurmaya girişmişken, kültür 
politikası inşa etmeye kalkışabiliyor. 
Katılımcılar, etkinlik tasarımında disiplinlerarası yönelimlere başvur-
ma eğiliminde birleşmişken, güncel sanat alanında farkındalık yaratma 
motivasyonuyla yola çıkan PORTİZMİR örneğinde olduğu gibi, yaşadığı 
yolculuk boyunca geliştirdiği işbirlikleri üzerinden benimsediği etkin-
lik tasarımı yaklaşımını kavramsal araştırma pratiklerine dönüştüren 
yapılara da rastlıyoruz. Darağaç kolektifi ise karşımıza bambaşka bir 
hikâye ile çıkıyor: Bağımsız sanatçılar ekonomik sebeplerle bir mahal-
leye yerleşmeye karar veriyor; ardından, mahalle sakinleri ve esnafı da 
karar alma süreçlerine davet ederek kolektifinin yerleşkesini bir sergi / 
festival alanına çeviriyor. Üstelik kolektif, tüzel kişiliğe bürünerek dört 
yıllık öyküsünü bir üst basamağa taşıyor. Yakınına yöresine organik iliş-
kilerle nüfuz eden yapılar, içinde bulunduğu coğrafyalar ve paydaşlarla 
karşılıklı etkileşim yaşıyor; taraflar, geri beslemeler ile birbirinin yaşa-
dığı süreçlere müdahil oluyor. 
Sürdürülebilirlik ve kaynak yaratımı çerçevesinden bakarsak, kurucula-
rının ayni ve maddi katkılarıyla örgütlenen dört oluşumun süreç içinde 
aldığı hibelerle yeni ağlar kurmaya yöneldiğini, kapasitelerini geliştirme 
şansına eriştiğini görüyoruz. Bu anlamda, katılımcıların öncelikle altını 
çizdiği kavramların güvencesizlik ve belirsizlik olduğuna şaşırmamak 
lâzım. Zira katılımcıların temsil ettiği oluşumlardan öte, kültür sanat 
dünyasında faaliyet yürüten bağımsızların çoğu hibelerin süregidip git-
meyeceğinden veya bu hibelerden hangi oranda faydalanabileceğinden 
emin olamıyor. Öz kaynaklar, alternatif finansman modelleri geliştiril-
mediğinde tükenmeye yüz tutuyor. Söyleşinin bu aşamasında katılımcıla-
rın dile getirdiği kamu kurumları ile işbirliği yapma seçeneğinin yolu da 
kültür sanata erişme hakkını sağlamaktan sorumlu kamu kurumlarının 
politika üretim süreçlerine müdahil olmaktan geçiyor.
acikstudyo.com <~>

 <~> 15.00

sıraladığımız üretim odaklı, savunuculuğu temel alan, dayanışma niye-
ti ile kurulmuş bu yapıları anmanın alanda biriken belleğe geri dönüp 
bakma pratiğini güçlendireceğine inanıyoruz.
hayyacikalan.com <~>

http://acikstudyo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nq__LJNdkPM&t=581s
http://www.hayyacikalan.com/


Katılımcılar:

“Üçüncü etkinlikle yakaladığımız ivme doğrultusunda, ‘Nefes’ başlığı-
nı taşıyacak PORTIZMIR4 programının tamamen alan çalışmalarından 
oluşmasına karar verdik. Bu etkinlik, sanatın doğa ile iç içe çalışabilen 
disiplinlerine alan açması ve üretim sürecinin yerinde görünür olması 
bakımından öncekilerden ayrılıyordu. 2017  - 2018 dönemine yayılan on 
yedi proje aracılığıyla kentin yaratıcı potansiyeline dokunmakla kalma-
dık; doğada ve kentte bir ‘nefes alanı’ yaratmayı önümüze hedef olarak 
koyduk. Urla’daki kırk beş dönümlük doğal sit alanı niteliğine sahip 
ormanlık arazimizi, PORTIZMIR4’ün kullanımına tahsis ettik. K2 Urla 
Nefes Alanı adını verdiğimiz alan, bugün itibariyle tam teşekküllü bir 
sanatçı yerleşkesi olarak faaliyetini sürdürüyor. PORTIZMIR4’e ait dokü-
mantasyonların sergilenmesinde, hemen ardından yıkılan Avusturya - 
Türk Tütün Deposu’nu kullandık. PORTIZMIR5’in aynı düşünsel zeminde 
kente yayılacağını, üretimlerin kentliyle kamusal alanlarda 
buluşacağını öngörüyoruz.”

Fatih Gençkal (A Corner in the World, İstanbul – İzmir)
acornerintheworld.com <~>
“A Corner in the World’ün ortaya çıkış öyküsü, 2014 yılında Kadıköy Yel-
değirmeni’nde Köşe adlı performans mekânında gerçekleşecek, Türkiye 
ve yakın coğrafyasından yeni işlere odaklanan uluslararası bir göste-
ri sanatları festivali fikrine dayanıyor. Köşe kapandıktan kısa bir süre 
sonra, ancak Ekim 2015’te ilkini düzenleyebildiğimiz A Corner in the 
World festivali, Kadıköy’de ortaklık kurduğumuz mekânlara yayılıyordu. 
İkinci festivali yeni bir ekiple 2016 yılında, yurtdışından aldığız fonlar ve 
Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Konsolosluğu gibi Türkiye'deki yaban-
cı temsilciliklerin destekleriyle gerçekleştirdik. Pozitif grubu, dönüşüm 
sürecine giren bomontiada’daki ALT adlı mekânın programlaması için 
bizimle iletişime geçince, Mayıs 2017’de buranın yönetimini üstlendik ve 
burada Aralık 2018’e kadar tam zamanlı ve çok disiplinli bir program 
tasarlayıp uyguladık. Mayıs 2018 tarihli üçüncü festivalimizi de 
burada gerçekleştirdik.”
“A Corner in the World, Ocak 2019’dan itibaren çalışmalarına bağımsız 
olarak devam ediyor ve kendini artık ‘güncel gösteri sanatları ve ilgi-
li alanlarda küratoryel pratikler yürüten bir ekip’ olarak tanımlıyor. 
2019’dan bu yana çeşitli kurumlarla işbirliği yapmaya devam ediyor. 
‘29’59’’ kısa performanslar programını ve Tahran güncel dans sahnesine 
odaklanan ‘Görünür Görünmezler’ adlı mini festivali bu tür işbirliklerine 
örnek olarak verebilirim. Hâlihazırda, çeşitli uluslararası projeler yürü-

Ayşegül Kurtel (PORTIZMIR Güncel Sanat Trienali, İzmir)
portizmir.org <~>
“PORTIZMIR, 2003 yılında kurulan, kâr amacı gütmeyen K2 Güncel 
Sanat Merkezi (K2) tarafından düzenleniyor. K2, kentin kültür sanat 
dinamiklerini PORTIZMIR üzerinden uluslararası güncel sanat platform-
larıyla buluşturmayı, harekete geçirmeyi ve sanatı geniş izleyici kitlele-
riyle buluşturmayı hedefliyor. PORTIZMIR1’i bu hedef doğrultusunda, 
2007 yılında, ‘Serap ve Arzu’ başlığıyla hayata geçirdik. 2010 yılında 
gerçekleştirdiğimiz PORTIZMIR2 için İzmir’in tarihine ve anılarına hitap 
eden, anıt yapı niteliğindeki Avusturya - Türk Tütün Deposu’nu tercih 
ettik ve kentin potansiyeline vurgu yapmak üzere,  ‘Sessizlik_Fırtına’ 
başlığını seçtik. ‘İnsaf’ başlığı altında çalışmalarına başladığımız, 2013 
yılında düzenlediğimiz PORTIZMIR3’te, sanatçıların, bilim insanlarının 
ve uzmanların gruplar halinde üretimde bulunmasına olanak tanıyan 
alan çalışmalarına ağırlık verdik.  Mikro platformlar üzerinden kent 
sathına yayılan program, 2014 yılında, yine Avusturya - Türk Tütün 
Deposu’nda düzenlediğimiz sergiyle sona erdi.”

https://acornerintheworld.com/
http://portizmir.org/


tüyoruz; yerli yapımlara ve sanatçılara uluslararası dolaşım danışmanlığı 
yapıyoruz. Öte yandan, üç yıldır Kültür için Alan programının yıl sonu 
kapanış etkinliğinin kürasyonunu ve organizasyonunu üstleniyoruz. 
Pandemi döneminde Hollanda Konsolosluğu’nun desteğiyle ‘Sohbetler’ 
adlı projeyi hayata geçirdik. Bu dönemin sonrasında, çalışma alanımızı 
yeniden tanımlayacağız ve dönüştüreceğiz gibi görünüyor.” 

Cenkan Aksoy (DARAĞAÇ Kolektifi, İzmir)
@daragacizmir <~>
“Darağaç, üretimleri için alternatif ortam ve mekân arayışına giren genç 
sanatçıların aynı adlı semtin (yeni adıyla Umurbey Mahallesi) sakinleriy-
le etkileşimi sonucunda ortaya çıkan, bir kültür sanat kolektifi… Kolektif, 
2016’dan günümüze mahalle yaşamının dinamiklerini ve sosyal ilişkile-
rin oluşturduğu yaratıcı iş birliklerini güncel sanat pratikleri üzerinden 
deneyimliyor ve deneyimlediklerini kamusal paylaşıma açıyor.”
“İzmir’in ilk sanayi bölgelerinden biri sayılan Umurbey Mahallesi, günü-
müzde hem yerleşim birimlerine hem sanatçılara hem endüstriyel üretim 
atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Mahalle sakinleri ve mahalleye yerleş-
miş sanatçılar arasında organik şekilde gelişen ilişkilenmenin sonucunda 
semt sakinleriyle birlikte geliştirilen, meskenlere ve atölyelere yayılan 
DARAĞAÇ sergilerinin ilkini 2016 yılında düzenledik. İlk etkinliği 2017’de 
‘bkz. Darağaç’ (2017), 2018’de ‘DARAĞAÇ III’, 2019’da ‘Darağaç IV: Lüzum’ 
ve 2020’de ‘Darağaç VAR (V)’ takip etti.” 
“2019 ve 2020 yıllarında Kültür İçin Alan’dan aldığımız destek saye-
sinde etkinlik türlerini çeşitlendirdik: 2019’da ‘Darağaç VOLTA (mevzu 
sokak sanatı)’, ‘Darağaç Konuşma Serisi: Mahalle ve Kültür Sanat İlişkisi’, 
‘Mahalle | Mekân ve Kolektif Akıl + Kolektif Aidiyet)’ ve ‘Darağaç Okul’ 
kapsamında ‘Resim ve Çamur Atölyesi’ projelerini hayata geçirdik; ayrıca, 
Darağaç_Kitap’ı bastık. 2020 yılında, pandemi sürecinde internet sitemizi 
yeniledik ve son sergiyi çevrimiçinde paylaşıma açtık. Ayrıca, ‘Sounds 
Of Darağaç’ı ve yayına dönüştürmeyi amaçladığımız ‘Çocuk Atölyesi’ni 
düzenledik. Sürprizli ve çok yönlü etkinliklerle hayallerimizi gerçekleş-
tirmeye devam ediyoruz.”
Metehan Kayan (Sanatta Görünürlük Festivali, İstanbul - İzmir)
sanattagorunurluk.org <~>
“Sanatta Görünürlük Festivali (SGF), çağdaş sanat ve sahne sanatları 
alanında çalışan öğrencilerle bağımsız sanatçılar arasında bir diyalog 
zemini oluşturma hedefiyle, 2013 yılında yola çıktı. Daha en başından 
açık çağrılar üzerinden üretilmiş ya da üretilecek eserleri seyirci ile 
doğrudan buluşturmayı kendine amaç edinen festival, bu bağlamda 
(dış) mekâna duyarlı eserlere öncelik verdi; etkinliğin kitlesini ve etki-
sini kamusal alanlarda yapılan yüz yüze çalışmalarla geliştirmeye, 
büyütmeye yoğunlaştı.” 
“Açık Stüdyo’yu kuran Şafak ve Bahar Ersözlü aracılığı ile 2015 yılın-
da İzmir'e ayak atan SGF, ertesi seneden itibaren yerel ve uluslararası 
ortaklıklar kurarak büyümeye koyuldu. Festivalin içeriği de iyiden iyiye 
çeşitlendi. Halen devam etmiyor olsa da İstanbul ayağı, dijital plat-
formlar aracılığı ile varlığını sürdürmeye çalışıyor. Bundan sonrası 
için operasyonel sorunları asgariye indiren, yeni bir çalışma modeli-
nin arayışındayız. Sanat üreticileri ile gerçekleştirilecek röportajlarla 
görsel belgeleme ve arşiv çalışmalarının bu arayışın ilk adımını teşkil 
edeceğini söyleyebiliriz.”

https://www.instagram.com/daragacizmir/
https://www.sanattagorunurluk.org/


Sunum: “Sanatçı ve Diğer Aktörler”
Sunuş: Saliha Yavuz
Görsel sanatlar alanında asıl olan sanat eseri ve sanatçıdır. Piyasayı oluş-
turan eğilimler, ekonomik mekanizmalar ve kültür politikaları perspek-
tifinden baktığımızda, sanat ortamının sanatçı ve eserin yanında birçok 
aktörden, haktan, mevzuattan oluştuğunu söylemek gerekiyor. Sanatçı 
ile birlikte alanda çalışan küratör, sanat eleştirmeni, maker, tasarımcı, 
prodüksiyon elemanı, mekân yöneticisi, sanat taciri ve menajer gibi 
aktörlerin birbiriyle ilişkilenme biçimlerini temel alan sunumun ilk kıs-
mında, sanatçının bu aktörlerle ekonomik zeminlerde nasıl ve ne şekilde 
bağ kurduğuna odaklanıyoruz. İkinci kısımda, sanatçının temel hakları-
na, piyasanın öne sürdüğü kriterlere, sağlıklı işbirliği kurmanın koşulla-
rına yoğunlaşıyoruz; galerinin sanatçı ile çalışırken kullandığı finansal 
ilişki modellerini, şerefiyeleri, başlıca prodüksiyon kalemlerini, vergilen-
dirme mevzuatını yerelden ve dünyadan örnekler vererek anlatıyoruz.
hayyacikalan.com <~>
 

<~> 11.00
24 Ekim

Söyleşi: “Çatı Organizasyonların Sürdürülebilirliği, Kültür Politikaların-
da Disiplinlerarasılık ve  Kamu Kurumları ile İşbirliği”  
Moderatör: Fatih Gençkal
Söyleşinin ilk kısmında, İstanbul’daki Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi 
ve İzmir’deki İzmir Kültür Platformu Girişimi’nin oluşum süreçlerine 
baktık ve bu süreçleri şekillendiren ihtiyaçları, faaliyetleri, ilerlemeleri ve 
dönüşümleri, kamu kurumları ve diğer bağımsız kurumlar ile kurulan 
ilişkileri üzerinden değerlendiriyoruz. 
Ateş, güncel gösteri sanatları alanında 90’lı yıllarda gerçekleştirilen deneysel 
çalışmaların mirasından beslenen ÇGSG’nin 2000’li yılların ortalarından 
itibaren sayıca artan sanat üreticilerinin ve bağımsız mekânların görünür-
lüğünü güçlendirdiğine, bir araya gelme ihtiyacına cevap verdiğine vurgu 
yapıyor. Zeynep Günsür Yüceil ise oluşumun sürekliliği olan bir üretim ala-
nını canlı tutma, kültür politikalarının oluşumunda aktif rol alma çabasına 
odaklanıyor. Yüceil ve Ateş’in sunduğu arşiv belgeleri üzerinden, girişimin 
aktif olduğu on yıla yakın süre zarfında hayata geçirdiği “Bağımsız Network” 
gibi kapasite geliştirme programlarına, “Nereden Nereye?” gibi araştırma 
atölyelerine, düzenlediği çalıştaylara, “Geçici İşgal” gibi performans proje-
lerine ve “Bağımsız Seyir”, ”Bağımsız Bülten” benzeri portallerine yeniden 
göz atma şansına erişiyoruz. 
Sarp Keskiner, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi 
çatısı altında özerk biçimde örgütlenen İzmir Kültür Pla+formu Girişimi’nin 
(İKPG) kronolojisi hakkında bilgi veriyor; ardından, yapının İzmirli kültür 
sanat aktörlerinin birbirleriyle iletişimini güçlendirmeye, kültürel üretim-
lerine görünürlük kazandırmaya ve sürdürülebilir dokümantasyon meka-
nizmalarını oluşturmaya yönelik çalışmalarına değiniyor. Bununla beraber, 
yapının zamanla kentin kültür aktörlerini buluşturan disiplinlerarası bir 
iletişim ağına dönüştüğünü, yapılan tüm çalışmaların Pla+form adlı dergi 
ve yıllıklar üzerinden kamuyla paylaşıldığını, periyodik iletişim toplantıla-
rının ağa yeni bileşenler eklemeye devam ettiğini dile getiriyor. Yanı sıra, 
içeriği İKPG çekirdek ekibi tarafından tasarlanan disipliner / disiplinle-
rarası forumların, bileşenlerin katılımına açık yaz okullarının ve ulusal 
/ uluslararası konukların katılımıyla gerçekleştirilen sunumların kentin 
kültürel perspektifini zenginleştirdiğini belirtiyor. Bu iki örnekte görüle-

<~> 15.00

http://www.hayyacikalan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=y0tGuhSkQIc
https://www.youtube.com/watch?v=qKsFS_aHRRg


ceği üzere, farklı disiplinlerden gelen aktörleri bir araya getiren bağımsız 
ağlar, kentin kültür sanat hayatına hem altyapı hem içerik anlamında 
önemli katkılar sunuyor. Öte yandan, ÇGSG örneğinde rastlanacağı üzere, 
çalışmalarını tamamen kurucu aktörlerin öz kaynakları ve ısrarlı çaba-
larıyla sürdüren oluşumlar, bileşenlerinden sürekli emek ve zaman talep 
ediyor. Bu gibi yapılar, zamanla tüzel kişilik kimliğine bürünse de kaynak 
bulmakta zorlanıyor ve zamanla karşılaştığı sorunlara karşı kırılganla-
şıyor. Bu anlamda, İKPG’nin büyükşehir belediyesinden aldığı desteğin 
yarattığı imkân ve zorluklara bakmak faydalı olacaktır. İKPG, bugün iti-
bariyle üç yüzü aşmış bileşen sayısı ve ürettiği yayınlar ile kentin kültür 
sanat hayatında söz sahibi olmaya devam ederken, ÇGSG’nin ve pek çok 
bileşeninin şu an alanda aktif olmaması, onun arşivinin, etkinlikleri-
nin ve mirasının görünürlüğünü de olumsuz etkiliyor ve alandaki yeni 
oluşumların bu deneyimden ve birikimden faydalanmasını zorlaştırıyor. 
Oysa ÇGSG’nin kurulduğu dönemde dile getirilen ihtiyaçların ve süregi-
den koşulların günümüzde de önemli ölçüde geçerli olduğunu görüyo-
ruz. Bu yüzden, benzer hedeflerle ortaya çıkan yeni girişimlerin geçmiş 
deneyimlerden faydalanabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını tesis 
etmek ve bilgi-belge aktarımını kolaylaştıracak arşiv çalışmalarını yolu-
na koymak kritik derecede önem taşıyor.
fatihgenckal.info <~>

Şule Ateş - Zeynep Günsür 
(ÇGSG - Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi, İstanbul)
cgsg-tr.org <~>
“ÇGSG, Türkiye’de çağdaş gösteri sanatları alanında üretimde bulunan 
bağımsız sanatçıları, girişimleri, mekânları, kuramcıları, eğitimcileri, 
kültür yöneticilerini ve akademisyenleri bir araya getirmek suretiyle 
çağdaş tiyatro - çağdaş dans alanını güçlendirmek, alana itibar ve görü-
nürlük kazandırmak amacıyla Haziran 2005’te kuruldu. Proje ve etkin-
lik üretmeye, lobi çalışmalarına öncelik veren bir inisiyatifken, Ağustos 
2007’de dernek statüsüne geçerek, tüzel kişilik kazandı. Dernek, 2012 
yılında çalışmalarına son verme kararı aldı.”
“ÇGSG’nin uzun vadeli amaçlarını ‘sürekliliği olan bir üretim alanı yarat-
mak; kültür politikalarının oluşturulma ve uygulanma sürecine dâhil 
olmak; bu yolla sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak; izleyiciyi 
arttırmak ve yaygınlaştırmak; yaşadığı dönemin dinamiklerini sorgula-
mak; görünür olmak ve bu görünürlüğü kültürel bir oluşuma dönüştür-
mek’ şeklinde sıralayabiliriz. Bu bağlamda, 2005 - 2010 yılları arasında 
gerçekleştirdiğimiz düzenli buluşmaların ışığında, dönemin hafızasına 
iz bırakan birçok etkinlik tasarladık.”

Sarp Keskiner (İzmirKültür Pla+formu Girişimi, İzmir)
facebook.com/ikpgplatform/ <~>
“İzmirli ve İzmir için düşünen yüze yakın bilim, sanat ve kültür insanının 
katılımıyla 24 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen İzmir Kültür Çalıştayı’nda 
kent için saptanan vizyon, kentin “demokratik ve katılımcı yöntemler 
benimsenerek”, “dışa açık ve Akdeniz kentleriyle iletişim içinde kalan bir 
yenilik ve tasarım kenti olması” şiarına dayanıyordu. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bu çalıştayın ardından ‘Akdeniz'in Kültür, Sanat ve Tasarım 
Kenti İzmir’ vizyonunun hayata geçirilmesine öncülük etmesi amacıyla 
İzmir Akdeniz Akademisi’ni kurdu. Mart 2012’de “düşünce kuruluşu ve 
demokratik bir platform” olarak faaliyet göstermek üzere çalışmalarına 

Katılımcılar:
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başlayan akademi, şehirdeki entelektüel birikimi bu bakış doğrultusunda 
harekete geçirmeyi, kültürel ve sanatsal anlamda yenilikçi bir yönetişim 
modeli ortaya koymayı hedefliyordu.”
“Kentin kültür sanat politikasını taşıyacak ana hatları demokratik ve 
katılımcı yöntemlerle, tabana dayanacak biçimde oluşturmayı amaç-
layan İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat Danışma Kurulu, İzmirli 
akademisyenlerin, sanatçıların, kültür insanlarının ve girişimlerinin 
katılımıyla Doç. Dr. Serhan Ada’nın öncülüğünde, 2013 yılından itibaren 
çalışmalarına başladı. Kasım 2013’te düzenlenen ikinci danışma kuru-
lu toplantısında, Şervan Alpşen’in koordinatörlüğünde kentin kültür 
sanat hayatında sıçrama yaratacak programların hazırlanması amacıyla 
kentte yaşayıp üreten etkinlik tasarımcısı, editör, küratör, sinemacı ve 
kültür yöneticilerinden oluşan beş kişilik bir çekirdek ekip oluşturul-
du. Borga Kantürk, Sarp Keskiner, Cenker Ekemen, Zeynep Gönen ve 
Elfin Yüksektepe’den oluşan çekirdek ekip, Nisan 2014’e kadar sürdür-
düğü arama bulma toplantılarının sonucunda, 2012 yılında İzmir Kıyı 
Tasarım Grubu’nun ideal yönetişim modeli olarak sunduğu ‘İzmirKültür 
Pla+formu Girişimi’ fikrini ileriye taşımaya karar verdi. Kısaca İKPG ola-
rak isimlendirilen girişim, İzmirli kültür sanat aktörlerinin birbirleriyle 
iletişimini güçlendirmeyi, kültürel üretimlerine görünürlük kazandır-
mayı ve sürdürülebilir dokümantasyon mekanizmalarını oluşturmayı 
amaçlıyordu. Girişim, bu amaç doğrultusunda kentin kültür tüketici-
sini de katılıma davet ederek yerelde çalışan yapıları birbirine bağla-
yacak, ortak proje üretmeye sevk edecek bir sosyal ağ kurmaya girişti. 
Aylık düzenlenen iletişim toplantılarında farklı disiplinlerden sanatçıla-
rı, akademisyenleri, yayıncıları, sivil toplum mensuplarını, öğrencileri, 
küratörleri, kültür mekânı yöneticilerini, mimarları, sanat tarihçilerini, 
sinemacıları, fotoğrafçıları, bağımsız arşivcileri örgütlemeye koyulan 
İKPG, 2017’den itibaren kente hareket kazandıran aksiyonlara öncülük 
eden Nursaç Sargon, Özgür Demirci, Altuğ Akın, Burak Doğu, Ayşegül 
Utku Günaydın, Onur Kocaer, Ebru Atilla, İbrahim Metin Baltacı, Gizem 
Akkoyunoğlu, Cenkhan Aksoy, Gökçe Süvari, Hale Eryılmaz, Ezgi Ceren 
Kayırıcı, Ali Kemal Ertem, Can Çetin, Mert Çakır, Emre Duygu ve Recep 
Tuna gibi isimlerin katılımıyla çekirdek ekibini büyüttü, çeşitlendirdi.” 
“Tabandan örgütlenme modeline dayanan, kendini kolektif akılla inşa 
eden, yeni katılımlarla esnek ve demokratik bir iletişim platformuna 
dönüşen İKPG, yapılan çalışmaları kamuyla paylaşmak amacıyla 2015 
yılından itibaren PLA+FORM dergisini yayımlamaya başladı. Çekirdek 
ekip üyelerinden oluşan editöryal yapı, zamanla kent dergisine dönüşen 
ve 2020 yılında 13. sayısına ulaşan yayının yanı sıra iletişim toplantıları-
nı, disipliner ve disiplinler arası forumları, yaz okulu içeriklerini, ulusal 
ve uluslararası konukların katılımıyla gerçekleştirilen sunumları belge-
leyen beş adet yıllık üretti.”
“Ulusal ve uluslararası strateji belgelerinde iyi örnek olarak sınıflandı-
rılan, sayısız projenin, ortaklığın, kolektif ve girişimin ortaya çıkmasına 
vesile olan girişim, üç yüzü aşkın bileşeni ile kentin kültür sanat haya-
tında söz sahibi olmaya devam ediyor.”

Sunum: “Aktivist Tükenişi ile Baş Etme”
Sunuş: Hilal Demir (Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, İstanbul)
Moderatör: Çiçek Ş. Tezer Yıldız
Yaklaşık yirmi yıldır aktivizm alanında çalışan, Şiddetsizlik Eğitim ve 
Araştırma Derneği’nin kurucu ortaklarından Hilal Demir, “şiddetsizlik 
antrenörü” sıfatıyla gerçekleştirdiği sunuma “aktivizm” ve “tükenmiş-
lik sendromu” kavramlarını ele alarak başlıyor. Aktivist tükenişinin 
tükenmişlik sendromundan farklılaştığı noktalara dikkat çeken Demir, 

<~> 19.00

https://www.youtube.com/watch?v=GiK30fH6oVQ


Sunum: “Sanat Hukuku ve Temel Haklar” 
Sunuş: Selim Bilen
Moderatör: Saliha Yavuz
Avukat Selim Bilen ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sunumda, 24 Ekim’de 
yayınlanan “Sanatçı ve Diğer Aktörler” başlıklı seminerde bahsi geçen 
temel haklardan yola çıkarak, pratik bilgileri sıralıyoruz; ayrıca, örnek 
davalar üzerinden, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun kapsamına, bağ-
layıcılığına, muhataplarına ilişkin doneler sunuyoruz. 
Bu bağlamda, güncel sanat alanında soru işareti doğuran kanuni boşluk-
ları, muğlak bırakılmış tanımları, manevi ve maddi haklara konu olan 
sözleşme biçimlerini, özgünlük - sahtecilik meselesini, telif türlerini, 
vergilendirme biçimlerini, hak ihlâline maruz kalındığında izlenecek yol-
ları, sansüre dair tanımları ve sanatçının sansüre uğraması halinde izle-
mesi gereken yolları etraflı şekilde ele alıyoruz. Görsel sanatlar, perfor-
mans sanatları, sokak sanatı gibi birbirine bağlı görünen fakat uygulama 
biçimleri ve muhataplar anlamında farklı zeminlere konu olan disiplinler 
üzerinden, örnek davaları analiz ediyoruz. Performans ve video sanatında 
telif tahakkuk sisteminin işleyişi, tekrar eden edisyonların doğurduğu 
hak edişler, mekanik işlemlerden ve yeniden işlemeden kaynaklanan 
gelirler, senkronizasyon yapılacaksa alınması gereken izinler ve buna 
dair prosedürler, yerel yönetimler veya özel sektör tarafından ısmarla-
nan işlerde eser hak sahipliğinin devamı, bilirkişi seçimi ve ataması gibi 
konular, sunumun son kısmını oluşturuyor.
hayyacikalan.com <~>

<~> 11.00
25 Ekim

örgüt içinden ve dışından kaynaklanabilecek faktörleri örnekler üzerin-
den açıklıyor. Sunumun ilerleyen bölümlerinde sürdürülebilir aktivizmi 
sağlayabilmek adına tükenişle baş etme konusuna ağırlık veren Hilal 
Demir, aktivist tükenişinin belirtilerinden yola çıkarak, tükenişi önleme 
ve tükenişle baş etme yöntemlerinden bahsediyor. Aktivist tükenişiyle 
baş etmek için öz-bakım pratiklerinin geliştirilmesine yaptığı vurgu-
nun oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Bireylerin kendine 
has öz-bakım yöntemlerini keşfetmesine dayanan bu yaklaşımı takiben 
gündeme getirdiği “tükeniş testi uygulaması”nın ise aktivizm ile uzaktan 
yakından ilgilenen her kültür aktörü için son derece faydalı bir pratik 
olduğunu düşünüyorum. 
“Adaletsizliklerle mücadele etmek kolay olsaydı, herkes aktivist olurdu… 
Gücü elinde bulunduranlarla daha adil bir dünya için mücadele etmek, 
ne yazık ki kolay değil. Aktivistler olarak bu uzun, yorucu, dikenli yolda 
sıkça umutsuzluğa, çekilme hissine kapılırız. Bunun sonucunda sosyal 
hareketlerimizin gücü azalır, birlikte mücadele ettiğimiz gruplar güçsüz-
leşir. Bu dikenli yolun bedenimize, duygularımıza, aklımıza yapabileceği 
negatif etkileri önceden fark etmek, sağlıklı ve uzun bir mücadelenin 
olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Sunumumda, sosyal adaletin inşası 
için çalışan bireylerin tükeniş sendromuna kapılmadan, sürdürülebilir 
biçimde nasıl mücadele edebileceğine değineceğim.”
siddetsizlikmerkezi.org <~>

http://www.hayyacikalan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NTndCSbdkH4
http://siddetsizlikmerkezi.org/


Söyleşi: “Bağımsız Performans ve Kültür Profesyonelleri ile Kamu Tiyat-
roları Arasında Karşılıklı Öğrenme Süreçleri”
Moderatör: Şafak Ersözlü
Öncelikle, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde Beklan Algan tarafından 
araştırma yürütme amacıyla kurulan TAL biriminin, bu bünye içinde 
dans üzerine çalışan TALDANS’ın ve TALDANS etrafında süregiden çalış-
malar ile etkileşim halindeyken ÇGSM’yi kuran Emre Koyuncuoğlu’nun 
erken dönem süreçlerine mercek tutuyoruz ve bu oluşumlar arasındaki 
ilişkilenmeye bakıyoruz. Ardından, İzmir Şehir Tiyatroları’nda devam 
eden süreci irdeliyoruz. Güncel vaziyetten çıkarımla, tarafların kamusal 
kültür sanat kurumları ile bağımsızlar arasındaki etkileşimin her iki 
tarafı beslediğinde uzlaştığını söyleyebilirim. Zira tarafların değindiği 
üzere, kamu kurumunda oluşan birimler süreç içerisinde bağımsız yapı-
lara dönüşebiliyor veya bağımsızlar aracılığıyla kamuya yapılan müda-
haleler, kurumsal yapıların işleyişini dönüşüme uğratabiliyor. 
Kamu kurumları içerisinde yer alan bazı unsurların dönemsel olarak 
aktivasyonunu durdurmasının ÇGSM örneğindeki gibi sürdürülebilirliğe 
yol açacağı tecrübeyle sabit görünüyor. Beklan Algan’ın TAL için söyle-
diği ‘köklenmiş bir yapının içinde dinamizme kapı açma’ düşüncesine 
göre ÇGSM gibi organizasyonlar, merkezi güçlendirip dönüştürebiliyor. 
Yeni ifade biçimleri arayan ve dönüşüme odaklanan organizasyonla-
rın, kamu kurumu içinde köklenmesi halinde, kurumsal yapının etkin 
olduğu mekânlara bütüncül şekilde nüfuz etme şansı bulacağına, kentle 
kuracağı etkileşimin büyük potansiyel taşıdığına inanıyorum. Bu kana-
ate göre, sınırları sanatsal çalışmalardan başlayıp sosyal çalışmalara 
uzanan potansiyelin, geniş bir perspektife oturduğunu söyleyebilirim. 
Bağımsız alanda kurumsallaşmanın dinamik kalmaya ve açık olmaya 
yönelik doğurduğu ihtiyacı da gündemin ayrılmaz bir parçası olarak gör-
mek gerekiyor. Katılımcılar, söyleşi sırasında bu ihtiyacın sürdürülebilir-
lik üzerinde oynadığı belirleyici rolü etraflıca değerlendiriyor. Görünen 
o ki çoğu bağımsız yapı, hukuki, finansal ve örgütsel meselelerin sür-
dürülebilirliği açısından diğer bağımsızlarla ve kimi durumlarda kamu 
kurumlarıyla işbirliği içinde olmaya ihtiyaç duyuyor.
acikstudyo.com <~>

<~> 15.00

Hülya Nutku (İzmir Şehir Tiyatroları Komisyonu, İzmir)
“Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çalışmalarına başlayan İzmir Şehir 
Tiyatrosu Komisyonu’nun kadrosunda nice değerli sanatçı bulunuyor. 
Komisyon, kültürün kentli ile buluşma misyonuna katkıda bulunma 
amacını güderken, şu saiklerle ilerliyor: ‘Kültür toplumsaldır, çünkü 
kamunun yararınadır. Gereksinimleri karşılar, doyum sağlar çünkü hiz-
met verir. İdeal ve idealleştirilmiş kurallar sisteminden oluşur. Zihni 
süreçlerin evrensel benzerliğini taşır. Kültür zaman içerisinde değişir 
çünkü ödünç alır, taklit edilir, kimlik arar ya da düzeltmeler yapar. 
Kültür, tarihi ve süreklidir çünkü insandan insana gelişir. Kültür bütün-
leştiricidir, üstelik uyumlu bir bütün sağlamayı amaçlar.’”
“Kültür sanat ve toplumsal yapıdan söz ederken, yerel yönetimlerin 
yerini ve önemini kavrayan bir yaklaşımla kurulmuş ve kurulacak tüm 
şehir tiyatrolarının bireylerin sanatla buluşma hakkını anayasal anlam-
da güvence altına aldığını söylemeliyiz. Sanat, özellikle üstlendiği top-
lumsal görevden hareketle tiyatro, kentin kültürel yaşamına hizmet 
ederken estetik düzeyi yükseltir; toplumsal bilincin artmasını amaçlar. 
Bunu başarmanın yolu da seçkin yerli ve yabancı eserlerden oluşan oyun 
dağarcığıyla Türk Tiyatrosu’nda ortaya çıkan yaratıcı atılımlara destek 
olmaktan, ortak projeler üretmekten, etkinlikler ve eğitsel program-

Katılımcılar:

http://acikstudyo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-aDVdSejhQc


lar düzenlemekten, yayın üretmekten, tanıtım amaçlı ürünler ortaya 
çıkarmaktan geçiyor. Atatürk'ün dediği gibi, “tiyatro bir milletin kültür  
seviyesinin aynasıdır.”

Emre Koyuncuoğlu 
(İstanbul Şehir Tiyatroları – Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi)
facebook.com/cgsm.atolye/ <~>
“Bugüne dek Türkiye’nin farklı bölgelerinde gösteri sanatları oluşum-
larında, tiyatro kuruluşlarında, kültür sanat politikalarını belirleyen 
girişimlerde, atölye organizasyonlarında aktif biçimde rol aldım. Ayşenil 
Şamlıoğlu’nun davetiyle, 2010’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları kadrosuna yönetmen olarak geçiş yaptım. İBBŞT’de, TAL’e 
paralel olarak, Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’ni kurdum; aralıklı olsa 
da yaklaşık on yıldır bu yapının geliştirdiği içeriklerden ve yönetiminden 
sorumluyum.”
“Hâlihazırda, İBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in atamasıy-
la, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Sanatçı 
olarak, oyun yönetiyorum ve ÇGSM ekibiyle beraber, tiyatronun bu yıl 
önceliğe aldığı Yeni Yazarlar Projesi’ni organize ediyorum.”

Sevi Algan - Mustafa Kaplan 
(TAL – Tiyatro Araştırma Laboratuvarı, İstanbul / TALDANS, İstanbul)
taldans.com <~>
“Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL), 1988 yılında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBŞT) Yönetmeliği'nin iki numaralı amaç 
maddesinde yer alan şekliyle ‘Türk Tiyatrosu'nun geleceğe yönelik yara-
tıcı atılımlarına önderlik etmek’ amacıyla özgün bir birim olarak kurul-
du. Beklan Algan, Ayla Algan, Erol Keskin ve Haluk Şevket Ataseven’in 
kuruculuğunu üstlendiği birim, on iki kişilik bir ekip ile çalışmaları-
na başladı. Beklan Algan’ın yönetimindeki TAL, 1996 yılına geldiğinde 
araştırmacı ve eğitimci kadrosunun yanı sıra aday oyuncu kadrosuna 
sahipti. Bu alana duydukları ilgi doğrultusunda TAL stüdyosunu dans 
çalışmalarına da açan Beklan Algan ve Ayla Algan’ın sayesinde kadrosuz, 
tamamen serbest çalışmalar yapan bir grup daha oluştu. TAL ve Şehir 
Tiyatroları’ndaki oyuncuların çalışmalara katılımıyla birçok ortak proje 
üretildi. Dans grubu ise TAL stüdyosunda yürütülen çalışmaların son 
döneminde kolektif bir yapıya dönüştü.” 
“Kapanmış olsa da TAL stüdyosunun alana verdiği katkı, bugün farklı görü-
nümlerde devam ediyor: TAL laborantlarından Yaşar Nezih Eyüboğlu, 
Şehirdışı Tiyatrosu’nu kurdu. Sonradan yeni katılımcılarla ÇATI Çağdaş 
Dans Sanatçıları Derneği adını alan Çatı Stüdyosu da TAL içinden yetişti. 
Çatı Stüdyosunun üyesi Filiz Sızanlı ve Mustafa Kaplan, TAL deneyimleri-
ne işaret eden TALDANS adlı yapı ile özgün işler sergilemeye devam ediyor.”

Sunum: TAZ - Geçici Otonom Bölgeler Kuramı ve Pratiği (1. Oturum)
“Geçici ve Kalıcı Otonom Bölgeler, Sürdürülebilir Direniş Ekonomileri”
Sunuş: İnan Mayıs Aru
Moderatör: Şafak Ersözlü 

<~> 11.00
07 Kasım

https://www.facebook.com/cgsm.atolye/
https://taldans.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iufIcNojRqM


Aru’nun dört bölümden oluşan sunum dizisi, sırasıyla aşağıdaki başlık-
lara odaklanıyor:
- TAZ – Geçici Otonom Bölgeler Kuramı ve Pratiği 
- Şebeke ve Ağ, Doğal Birliklerin Araştırılması 
- Geçici Bir Dünyada Süreklilik, Sürdürülebilir TAZ’lar Mümkün mü? 
- Zuhurata Güvenmek ve Oluşa İzin Vermek 
Aru, anarşist düşünür ve yazar Hâkim Bey tarafından kuramsallaştırılan 
TAZ (Geçici Otonom Bölge) ve PAZ (Kalıcı Otonom Bölge) kavramlarını 
ele alan dizinin ilk sunumuna, geçici otonom bölge olgusunun hâliha-
zırda yaşamın içinde deneyimlenen bir süreç olduğuna vurgu yaparak 
başlıyor. Bu kavram üzerine düşünmenin onu kavramaya yarayacağını 
olumlarken, gerçek bilginin ancak deneyimden gelebileceğine işaret edi-
yor. Takiben, eşitlikçi, özgürlükçü ve kendiliğindenliğe dayalı deneyim 
alanlarının yaşamın ilişki örüntüleri içinde nasıl gerçekleştiğini merak 
etmenin dönüştürücü potansiyelinden söz ediyor; gösteri toplumu kendi 
şebekelerini oluştururken, geçici otonom bölgelerin eşzamanlı olarak 
kendi ağlarını kurmasının önemine, bu ağların sahip olduğu görün-
mezliğin onları gösteri toplumundan ayrıştıran özelliklerine değiniyor.
Görünürlük olgusunun adeta saplantıya dönüştüğü bu çağda, Aru’nun 
gösteriye katılmadan ağ kurmanın olanaklarına ve gösteriye katılmanın 
taşıdığı risklere dair yaptığı analizler, son derece yol gösterici. Sunumun 
bu kısmı, kendini deşifre etmenin getirdiği risklere yeniden bakmamıza, 
ona karşın kamuflajın işlevselliğini hatırlamamıza ve geçici otonom bölge-
lerin sürdürülebilirliğine dair sorunsala “kalıcı otonom bölgeler” kavramı 
üzerinden yaklaşmamıza vesile oluyor. Etimolojik bağlama göre analiz 
ettiğimizde “ekonomi” sözcüğünü “yuvanın yasası” biçiminde yorumlamak 
olasıyken, sıfırdan teşkil edilecek alternatif ekonomik modellere yol göste-
rici olarak güncel iyi örneklere dönüp bakmak şart görünüyor. 
Aru, bu noktada adlandırmanın / haritalandırmanın, gösteri toplumu 
tarafından sıkça tercih edilen, totaliter bir yaklaşım olduğunu ifade edi-
yor ve geçici otonom bölgelerin kendine özgü haritalarını dikkatlice 
oluşturmasının hassasiyetine dikkat çekiyor. Aru’ya göre bu haritalar 
gerçeği bütünüyle yansıtmayabilir fakat geçici otonom bölgelerin has-
sasiyeti gözeterek oluşturacağı her özgün harita, sürdürülebilirliği sağ-
lamak açısından önemli işlev üstlenebilir. Burada, “kendini adlandırma” 
ediminin deşifre olmak açısından ne denli riskli olduğuna yeniden vurgu 
yapmak lâzım. 
Aru’nun altını çizdiği üzere, geçici otonom bölgeler ancak gerçek dene-
yimler üzerinden bütünsel olarak algılanabilir ve anlaşılabilir. Bu anlam-
da, her geçici otonom bölgenin zihinsel tasarımını pratiğe geçirmeye 
koyulmaktan öteye geçerek yaşamsal sürecin gerçekleşmesine izin ver-
mek adına meraklı olma / kalma halini koruması gerekiyor. 
Taocu düşüncenin yapı taşlarından biri olup, Türkçeye genellikle “edim-
siz edim” olarak çevrilen “wu wei” kavramı, geçici otonom bölge açısın-
dan açıklayıcı bir potansiyel olarak karşımızda duruyor. Aru, dizinin 
sonunda Anadolu tasavvufunda önemli yer tutan “zuhurat” ve Taocu 
düşüncedeki “edimsiz edim” ile geçici otonom bölge kuramındaki “oluşa 
izin verme” söylemini aynı zeminde ortaklaştırırken, bu kavramları kar-
şılaştırmalı olarak inceliyor.
acikstudyo.com <~>

“‘Hâkim Bey’ müstear ismiyle tanınan Amerikalı anarşist düşünür ve 
yazar Peter Lamborn Wilson’ın 90’larda ortaya attığı ‘Geçici Otonom 
Bölgeler (Temporary Autonomous Zones – TAZ)’ kuramı, aslında yeni bir 
metodoloji önermekten öte, mevcut otonomi alanlarına yeni bir izah ve 
kavrayış getiriyordu. Hâkim Bey, otonom bölgelerin hâlihazırda tezahür 

http://acikstudyo.com/


ettiğini ileri sürüyor ve özgürlük araştırmasının kapsamını bu bölgelerin 
ortaya çıkışına, işleyişine, birbiriyle ilişkisine, geçişkenliğine dayanarak 
çiziyordu. ‘Babil Kulesi çatlaklara doludur ve bu çatlakların, boşlukların 
içerisinde özgürlüğün tecrübe edildiği ve edilebileceği sığınaklar mevcut-
tur. Mesele, bu sığınaktakilerin öz-farkındalık kazanması, kendi arasında 
yeni bir ağ oluşturarak yeğinliğe ulaşmasıdır.’”
“TAZ, doğrudan iktidarla çarpışmaya girmeyen bir ayaklanma gibidir. 
Bir alanı mekânsal, zamansal ya da düşlemsel anlamda özgürleştirir ve 
sonrasında alanı otorite onu ezmeden ‘evvel’, başka bir yerde, başka bir 
zamanda yeniden oluşturmak üzere fesheder. Bu anlamda, gerilla ope-
rasyonuna benzer. TAZ, gündelik hayatın ‘yoğunlaşması’ tahayyülü ya 
da Sürrealistlerin demiş olabileceği gibi, “‘olağanüstü’nün hayata nüfuz 
etmesi” bakımından ‘ütopyacı’dır. Ne ki TAZ, ‘hiçbir yer’ ya da ‘yok yer’ 
anlamında ütopyacı değildir; olamaz. ‘TAZ bir yerdedir’. Burası değilse 
nerededir, orası neresidir; şimdi değilse ne zamandır?” 
“TAZ’a göre gündelik hayatta otonominin teşekkülü, devasa iktidar yapı-
larının varlığında ve söyleminde boğulan, kendisini ‘muktedir nefs’ yahut 
‘hür kral’ olarak tanıyan kişilerin varlığına dayanır ve bu teşekkülde özgür 
iradelerin işbirliği yapması esastır. Kastedilen işbirliği türü, bir çocuk oyu-
nunda, ayaklanmada, partide, şehrin sokaklarına yeni anlamlar katan 
bir performansta, bir yemek kolektifinde veya neo-göçebe cemaatlerin 
özgün buluşmalarında karşımıza çıkar. Tarih boyunca, korsan yerleş-
kelerinden, göçebe-yürük kamplarına, Babai ayaklanmalarından Şeyh 
Bedreddin isyanına, geçici şehir komünlerinden Gezi Parkı direnişine dek 
TAZ’a örnek teşkil eden irili ufaklı nice sosyo-politik örneğe rastlarız. Bu 
irili ufaklı örnekler arasındaki örüntüyü incelemek, bize TAZ’ın şimdi 
nerede, nasıl, ne şekilde ortaya çıkabileceğine veya hâlihazırda nerede 
bulunduğuna dair ipuçları verir.”
nedircikler.com <~>

Söyleşi: “Bağımsız Kültür Sanat Sahnelerinde Çoklu Merkezlilik, Sınır 
Aşırı İş Birlikleri ve Fonlama Kriterleri” 
Moderatör: Sarp Keskiner
Başlığın getirdiği çağrışımlara kendimizi bıraktıktan sonra, cevapları 
birbirine örülü bir dizi sorudan yola çıkıyoruz. Söyleşi süresince bu soru-
lara yanıt ararken, ezberlerimizi nereden bozabileceğimize bakıyoruz: 
- Merkezin tarifi ve tarif edilen merkezle ilişkilenme bağlamında, sıkça baş-
vurduğumuz “bağımsız” sıfatı hakkında neler söyleyebiliriz? Bağımsızlar 
ne kadar bağımsız? 
- Kültür aktörleri, son yıllarda Türkiye’den katılıma açık, irili ufaklı bir-
çok fona ilgi gösteriyor. Fonlayıcılar, desteklemek istedikleri yapılarda ve 
projelerde temel olarak neye bakıyor, neyi arıyor ve mevcut durumda, 
Türkiye’den destek bekleyen girişimlerle tüzel kişiliklerin ne kadarı bu 
beklentileri karşılamaya yeterli görünüyor? Bu girişimlerle tüzel kişilik-
ler nerelerde açık veriyor; organizasyonların zayıf ve güçlü yanları neler? 
- Sınır aşırı yapılarla ilişkilenme hususunda, partnerlik ilişkisini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Türkiye’den organizasyonlar, hangi alanlarda başarılı ve 
sürdürülebilir işbirlikleri kurabiliyor; hangi alanlarda zayıf düşüyor? 
- Sınır aşırı yapılar, Türkiye’de faaliyet gösteren ve kültürle bir yerin-
den ilintilenen yapılara nasıl bakıyor? Organizasyonlar yurt dışından 
paydaş arayışına girerken öncelikle benzer coğrafyalara mı bakmalı ki 
iletişim organik biçimde ilerlesin, deneyim değişimi çoğalsın ve kapasi-
teler güçlensin?
karantinamekan.com <~>
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Recep Tuna (Kültür İçin Alan, İzmir)
kulturicinalan.com <~>
“Konuşmamda bu sorulara cevap ararken, yabancı temsilciliklerin ve çok 
ortaklı fon sağlayıcıların değerlendirme kriterlerine dair iki yaklaşım 
üzerinden ilerleyeceğim: Hollanda Büyükelçiliği’nin MATRA (Toplumsal 
Dönüşüm) Fonu çerçevesinde uyguladığı SMART yaklaşımı ve Kültür için 
Alan’ın değerlendirme kriterleri. SMART, belirli, ölçülebilir, makul, ger-
çekçi ve zamanlı projelerle ilgilenirken Kültür için Alan, niteliğe, bütün-
lüğe, kapsayıcılığa, sürdürülebilirliğe, katılımcılığa, projenin kültürel 
ortama sağlayacağı katkılara ve finansal planlamada yeterliliğe bakıyor.”

Aysu Arıcan (Anadolu Kültür, İstanbul)
anadolukultur.org <~>
“‘Bağımsızlığımız nereye kadar? Çoklu-merkezlilik bir hayal mi, bir ideal 
mi? Hangi sınırları aşmak istiyoruz ve ne için? Fonlama kriterlerine dair 
gerçekler, bizi ilk soruya mı götürür?’ Anadolu Kültür’ün genel misyonu 
ve çalışmalarındaki amaçlarını özetler görünen bu başlık altında yukarı-
da yöneltilen soruları, kurumun sahaya dair özgün gözlemleri ve dene-
yimleri üzerinden ele alacağım. Bu bağlamda, yukarıdaki faktörlere dair 
farkındalığımızı koruyabilmenin, hareket alanımızı belirlerken mevcut 
durumun ötesine geçerek alana daha geniş bir çerçeveden bakabilmenin 
fayda sağlayacağına inanıyorum. Olanakları bize özgü stratejilere bağlı 
kalarak değerlendirmek; bağımsızlık, çoklu-merkezlilik ve sınır ötesi 
işbirlikleri gibi birbirine bağlı unsurlar arasında denge kurmak için 
gerekli görünüyor.”

Serhan Ada 
(Bilgi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi,  İstanbul)
kpy.bilgi.edu.tr <~>
“‘Kültür alanında kime bağımsız denir, hangi girişimler alternatif sayı-
lır?’ Bu soruya cevap aramanın, dahası bir tanım üzerinde uzlaşmaya 
çalışmanın zamanı geçti. Diğer yandan, kültür sanat alanında ‘bağım-
sızlar’ olarak nitelendirilen yapıları ayakta tutan ve değer zincirinin 
üretim halkasında çok önemli işlevler üstlenen prekaryanın her geçen 
gün kalabalıklaştığını görüyoruz. Buna karşın, ‘ana akım’ olmaya yakın 
kimi örneklerde görülen ‘özelleşme’ye özellikle dikkat çekmek isterim.”
“Bu tür konuşmalara giriş yaparken adeta sütun başlığı olarak sunulan neo-
liberal küresel düzenin de aslında liberal olmadığı açıkça görüldü. Geçici ola-
rak kullanıma sokulan ‘popülist’ sıfatı da artık işe yaramıyor. Bugün, halka 
yaranmak için başvurulan tek aracın ‘söylem’ olduğu apaçık.” 
“İzmir’de on yıllar boyunca şikâyet konusu olan kültürel fakirleşmenin, 
2015’ten bu yana çok sayıda bağımsız aktörün kültür sanat sahnesinde 
yerini almasıyla tersine döndüğüne tanık oluyoruz. Yerel yönetimin 2009 
Kültür Çalıştayı ile başlattığı kentsel kültürel strateji arayışı, Akdeniz 
Akademisi’nin kuruluşuyla farklı bir yön kazandı. Akademinin öncü-
lüğünde kurulan İzmir Kültür Pla+formu Girişimi’nin (İKPG) tetikle-
mesiyle önceden kendine ait adacıklarda varlığını sürdüren sanatçılar, 
kolektifler, sivil hareketlilikler; çeşitli toplantılarda, etkinliklerde, pro-
jelerde ve İKPG’nin belediyenin desteğiyle düzenlediği yaz okullarında 
bir araya geldi. Sözü edilen aktörler, içeriğini tamamen bu ağın ürettiği 
yayınlar vesilesiyle giderek birbirinin sembolik sermayesinden yarar-
lanmaya, işbirliği kurmaya başladı. İKPG çekirdek ekibinin Akdeniz 
Akademisi’nin çatısı altında altı yıl boyunca kesintisiz olarak sürdürdüğü 
iletişim kurma çabasının, yaptığı bilgilendirmelerin, örgütlediği iletişim 
toplantılarının bu hareketlenmede kuşkusuz ki birinci dereceden payı 
var. İzmir’deki kültür sanat profesyonelleri, son üç yıldır uluslararası 

Katılımcılar:

https://www.anadolukultur.org/
https://kpy.bilgi.edu.tr/tr/


bağlantılarını Avrupa ölçeğine taşıdı ve çoğu organizasyon, proje üretme 
yeteneğini önemli ölçüde geliştirdi. Bu bağlamda, Kültür İçin Gündem 21 
bünyesinde hayata geçirilen Pilot Kent İzmir projesinin getirdiği dina-
mizm ve Kültür İçin Alan’ın sağladığı finansal destek, kentin kültürel 
kapasitesini geliştirme namına azımsanmayacak katkılar sunuyor.” 
“2017 yılında İKPG tarafından hayata geçirilen ve İzmir körfezini çevre-
leyen on bir merkez ilçede düzenli olarak etkinliklere ev sahipliği yapan 
kültür mekânlarını içeren haritalama çalışması, bize veriye dayalı politi-
ka geliştirme konusunda azımsanmayacak ipuçları verdi. Şimdilerde bu 
haritanın otuz ilçeyi ve yeni katmanları içerecek biçimde geliştirilmesi, 
önümüzdeki görevler listesinde birinci sırada duruyor. Ulusal ölçekte 
kültür politikalarının bir zamanlar arzulanan düzeye çıkamayacağı-
nın açıkça belirginlik kazandığı bir dönemde, kentlerin taşıdığı yaratıcı 
potansiyele ve kent içinde gelişen iyi örneklere veriler üzerinden bakmak, 
gittikçe önem kazanıyor. İzmir’den çıkan Darağaç ve Balconnection ben-
zeri yapılar, kamuyu doğrudan içine dâhil eden projeler olarak mercek 
altına alınmalı.”
“Tüm bunları dikkate alırsak, şimdi sorulacak soru şudur: “alanda çalı-
şan tüm kesimlerin katılımıyla çatısı çatılacak bir kültürel destek prog-
ramının geliştirilmesi için İzmir’de gerekli koşullar oluştu mu?’” 

Serra Özhan (MitOst, Berlin)
mitost.org <~>
“İlkin, yirmi beş yıl kadar önce dernek olarak yola çıkan ve şimdiler-
de bir ağ organizasyonuna evrilen MitOst'un hikâyesini paylaşacağım; 
ardından, ‘Kültürel Değişim’ departmanımız hakkında bilgi vereceğim. 
Zira bu departman, bir dizi sınır ötesi program düzenliyor; kültürel 
aktörlerin tanışması, deneyim ve fikir paylaşması için güvenli bir alan 
açıyor. Takiben, kültürlerarası işbirliğinin değerine değineceğim ve son 
olarak, süregiden bu gibi sıkıntılı zamanlarda sivil toplumu güçlendire-
cek pratiklerden, kültürel aktörler tarafından kurulan yeni dayanışma 
modellerinden, mekanizmalarından bahsedeceğim.”

Söyleşi: “Bağımsız Sanat Pratiği Ne Demektir? Kar Amacı Gütmeyen Sanat 
Üreticileri için Kooperatifleşme ya da Dernekleşme Ne Anlama Gelir?”  
Moderatör: Saliha Yavuz
Okyay ve Ertan, söyleşinin başında güncel sanat, görsel sanatlar, sahne 
sanatları, performans sanatları, ekoloji, mimari ve bunlara komşu alan-
ları tek batında gösterecek, Türkiye’nin farklı yerlerinde konumlu ini-
siyatifleri, kolektifleri, dernekleri ve vakıfları kapsayacak “Bağımsızlar 
İndeksi” adlı haritalama projesini anlatıyor. 
Oyuncu, tiyatrocu, yazar ve yönetmen Özsoy, kendi sahnesini sürdüren 
ve tüzel kişilik taşıyan tiyatroların üye olduğu Tiyatro Kooperatifi’nin 
kuruluş öyküsünü aktarıyor; yaptıkları savunuculuk çalışmaları hak-
kında bizi bilgilendiriyor. Pandemi döneminde mevzuatı değiştirmeye 
odaklanan kooperatifin paydaşları ile birlikte izlediği yolun sonuç odaklı 
çalışma anlamında yol gösterici olduğunu düşünüyorum. 
Koreograf, dansçı ve kültür yöneticisi Talin Büyükkürkçiyan, çağdaş dans 
alanında çalışanlara yönelik atölyeleri, uygulamaya koydukları üyelik sis-
temini anlatıyor. Bu bağlamda, Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’nin 
izlediği seyri esin verici buluyorum. Farklı disiplinlerde çalışan organi-
zasyonların tercih ettiği örgütlenme biçimlerine ilişkin katkı sunduğum 
söyleşi, örgütlenme ihtiyacını doğuran saiklere ve bir arada hareket etme 
itkisine yeniden bakmayı öneriyor. 
“Bağımsız sanat pratiği tanımından ne anlıyoruz?”; “kâr amacı gütme-
yen sanat üreticilerinin ve sivil oluşumların tüzel kişiliğe bürünmesi 
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gerekli midir?”, “dernekleşmenin veya kooperatifleşmenin getirisi ve 
götürüsü nedir?”; “kültür sanat aktörleri dernekleşme veya kooperatif-
leşme kavramına nasıl bakıyor?”; “bağımsız bir oluşum olarak varlığını 
sürdürmek, içerik üretimine nasıl etki ediyor?”; “çoğu bağımsızın hibe 
ve fonlarla ayakta durduğu gerçeğinden yola çıkarsak, kendisini bağım-
sız olarak tanımlayan yapılar, bu tür finansal desteklerle ne tür içerik-
ler üretiyor” gibi sorular üzerinden ilerleyen söyleşide katılımcılar, her 
koşulda karşılıklı dayanışmayı sürdürmenin önemine, birlikte hareket 
etmenin gücüne vurgu yapıyor. 
hayyacikalan.com <~>

Katılımcılar: Ekmel Ertan - Zeynep Okyay (Bağımsızlar Haritası, Türkiye)
bagimsizlar.org <~>
“Son on yılda, Türkiye'de kültür sanat alanında çalışmak giderek zorlaştı. 
Sanatçılar ve sanat profesyonelleri, kontrol edilebilir her cephede baskı 
görüyor. Baskı sözcüğünü kullanmış olmamız bazılarına abartılı gelebilir; 
zira baskı, bazı durumlarda bazı kesimlere kendisini açıkça gösterirken 
diğer durumlarda görünmez ve normalleştirilmiş biçimde varlığını sür-
dürüyor. Sansür olayları, mahkemeye taşınan vakalar, hukuksuz tutukla-
malar ve alıkoymalar, baskının açıkça göründüğü durumlar olarak karşı-
mıza çıkıyor. Öte yandan, yaygın oto-sansürün sebep olduğu eylemsizliğe 
ve üretimsizliğe varan isteksizlik, baskı ortamının görünmeyen tarafını 
oluşturuyor. Ne var ki mesele bununla da kalmıyor; neo-liberal politika-
ların sonucunda sanat ortamına hâkim olan düşük ücretli, güvencesiz 
çalışma koşulları ile özelleşmenin, şirketleşmenin kurduğu hâkimiyet, 
baskının ekonomik boyutunu sergiliyor.” 
“Bu tablonun geçerliliği Türkiye ile sınırlı kalmıyor; dünya, son on yılda 
hızlı biçimde tükenişe doğru gidiyor. Demokrasiler yerini gerici ve bas-
kıcı rejimlere bırakıyor; popülizmle desteklenmiş otoriter yönetimlerin 
varlığı güçlenirken küresel şirketler, açık veya örtülü ilişkilerle devletin 
halktan aldığı varsayılan gücü ele geçiriyor. Günün sonunda, insan hak-
larına ve doğaya dair ihlaller, sıradan hâtta standart hale geliyor. İşte 
tüm bu sıraladıklarımız, içinde yaşadığımız küresel ekonomik sistemin 
‘var oluş’ koşullarını oluşturuyor.” 
“Dünyada 2000’lerin başından beri süregelen ekonomik, politik ve tekno-
lojik dönüşümler, kültür sanat dünyasını da topyekûn değişime uğrattı. 
Bu değişime yol açan saikleri sadece artan dijitalleşmeye bağlamak yersiz 
olur fakat bu kadar kısa sürede ve bu yaygınlıkta yaşanan dönüşümde 
yeni teknolojilerin üstlendiği rolün önemini teslim etmek lâzım. Yeni 
teknolojilerin ütopik bir demokratikleşmeye yol açacağını ve eşitliği 
sağlayacağını bekliyorduk; seyir tam tersine işliyor. Güncel gelişmeler 
beklentimizi alaşağı etmeye devam ediyor çünkü dijital teknolojiler mer-
kezileşerek kontrol kurmanın, tahakkümün ve manipülasyonun aracına 
dönüşüyor. Gidişatın getirdikleri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye deği-
şiklik gösteriyor ama istisnalar kültür sanat alanının tüm dünyada farklı 
biçimlerde baskılandığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Modernizmin 
konvansiyonları artık geçerli değil; hâtta post-moderni de hızlı şekilde 
tükettik. Şimdilerde, aklı zorlayan bir anlama ve anlamlandırma gayreti 
içerisindeyiz ki bunun öbür tarafı umursamazlık ve cehalet! Kültür sanat 
emekçileri işte böyle bir ortamda çalışmak, üretmek durumunda ve yap-
tıkları her iş, ortamın doğası gereği bir direnişe dönüşüyor.”
“Öte yandan, Covid -19 salgınıyla birlikte uygulamaya konan çeşitli baskı-
ların getirdiği ekonomik daralma, yaygınlaşmaya ve derinleşmeye devam 
ediyor. Bu yaygınlaşma ve derinleşme, muktedirlerin her türlü gizleme 
çabasına rağmen kaçınılmaz olarak görünür hale geliyor. Güvencesiz ve 
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süreksiz çalışmanın getirdiği yaşam koşullarının barındırdığı korkunç 
potansiyel, aniden günün gerçeği oldu. Refah devleti / sosyal devlet kim-
liğini taşıyan kimi ülkelerin uygulamaya koyduğu destek mekanizmaları 
yaratıcı sektörlerin karşı karşıya kaldığı acıları ve eşitsizliği bir derece-
ye kadar hafifletirken kültür sanat alanı, eş zamanlı olarak, tabandan 
örgütlenen ağlar üzerinden sayısız dayanışma hareketi ortaya çıkardı. 
Konuşmamızda, bu çerçeveye bağlı kalmak kaydıyla bağımsız kültür 
sanat aktörlerinin varoluş koşullarına, ortaya çıkardıkları dayanışma 
modellerine değineceğiz.”

Yeşim Özsoy (Tiyatro Kooperatifi, İstanbul)
tiyatrokooperatifi.org <~>
“Dünyaya hâkim olan belirsizlik iklimini algılamaya çalışırken başımı-
za gelenler, bizi sanat pratiğimizin içinde barındırdığı tüm arazlar ve 
gerçeklerle yüz yüze bıraktı. Ülkemizde süregiden atmosfer, bağımsız 
ve özgür yapıların örgütlenmesine ve yeşermesine izin vermiyor; bu 
mesele gündemimizden hiç düşmüyor. Geçmişe baktığımızda, Bağımsız 
Tiyatrolar Birliği, Çağdaş Gösteri Sanatları Derneği, Disiplinlerarası Genç 
Sanatçılar Derneği gibi yüksek enerjiyle tabandan doğmuş, ancak sür-
dürebilirliğini sağlayamamış yapılara rastlıyoruz. Sistemi tek başımıza 
değiştiremeyiz; bizce bunu başarmanın yolu örgütlenmekten ve devletle, 
belediyeyle, özel sektörle, seyirciyle iletişim kurmaktan geçiyor. Bu çer-
çeveden bakınca, Tiyatro Kooperatifi’nin günümüzde, özellikle pandemi 
koşullarında gösterdiği başarının hem yol gösterici hem ilham verici 
olduğunu düşünüyorum.”  
“Pandemi öncesinde kooperatife üye tiyatroların sayısı otuz dörtken, 
pandemi sırasında bu sayı hızla arttı. Bu artış, ivedilikle hayata geçirilen, 
sonuç almaya yönelik çok sayıda projeyi ve önlemi doğurdu. Geldiğimiz 
noktada temsil ettiğimiz tiyatro sayısı altmış ikiye çıktı; hâtta ortaya 
çıkan hareketlenme, Anadolu’nun her bölgesinde ayrı kooperatiflerin 
kurulmasına öncülük etti. Söyleşide, Tiyatro Kooperatifi’nin Türkiye 
tiyatroları için ne anlama geldiğini, alana ne tür katkılar koyduğunu ve 
nasıl bir model üzerinden örgütlendiğini konuşacağız.”

Talin Büyükkürkçiyan 
(Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği, İstanbul)
facebook.com/catidans/ <~>
“Konuşmamda, 2001 yılından bu yana onlarca projeye lojistik ve sanatsal 
destek veren, çeşitli sosyal projelere ortaklık eden, sanatsal hareketlilik 
ve değişim programları gibi alanlarda deneyim biriktiren ÇATI’nın öykü-
süne değineceğim.”
“Aslında ÇATI’nın geçmişi, 1996 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
Tiyatroları’na bağlı olarak kurulan Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL) 
stüdyosuna dayanıyor. Benim dışımda, Mustafa Kaplan, Sevi Algan, Filiz 
Sızanlı, Ömer Uysal, Ayşe Orhon, Gurur Ertem, Aydın Silier, Özlem Alkış, 
İrem Çalıkuşu ve Aytül Hasaltun gibi isimlerden oluşan çekirdek grubun 
üye sayısı,  çalışılan mekâna, üretilen projelere, mevsimsel ruh hallerine 
ve hâtta günün saatlerine göre azalıp çoğalıyordu. Apayrı disiplinler-
den, hâtta disiplinsizliklerden gelen, alanla ilgisini kurumsal ve/veya 
ticari yapıların dışında sürdürmeye azmetmiş bu isimler, dans, beden 
ve hareketle samimi bir ilişki içindeydi. TAL kapsamında ilerleyen ve 
deneyim paylaşımına dayanan dans / hareket çalışmaları, Beklan ve 
Ayla Algan’ın verdiği moral desteğin yanı sıra kimi üyelerin yurtdışında 
edindiği tecrübeleri döndükten sonra gruba taşımasıyla iyice zenginleşti. 
Hız kazanan çalışmalar yeni ve bağımsız bir mekân edinme ihtiyacını 
doğurunca ekip, 2001 yılında TAL stüdyosundan ayrılarak Sadri Alışık 

http://tiyatrokooperatifi.org/
https://www.facebook.com/catidans/


Sokak, 33 numaradaki isimsiz mekâna taşındı. Derslerle gösteri çalış-
malarıyla geçirilen ilk üç yılın ardından, 2004 yılında başlayan tüzel 
kişilik kazanma süreci, 2005’te, Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği (ÇATI) 
adı altında nihayete erdi.” 
“Türkiye’de çağdaş dans alanındaki yaratıcı çalışmaları desteklemek ve 
dansın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla dansçı, koreograf, sahne 
tasarımcısı, ışık tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, müzisyen, kuramcı, 
eleştirmen, teknisyen, seyirci gibi öğelerin ortak çalışma yapabilmesi-
ne öncelik tanıyoruz. Bu konuyla ilgili her türlü kurumla eşgüdümlü 
çalışmaya açığız.”

<~> 11.00
08 Kasım

Sunum: TAZ - Geçici Otonom Bölgeler Kuramı ve Pratiği (2. Oturum) 
“Şebeke ve Ağ – Doğal Birliklerin Araştırılması”
Sunuş: İnan Mayıs Aru
Moderatör: Şafak Ersözlü
“Hâkim Bey, TAZ için günümüze örnek model olarak ‘Net’ (Şebeke) ve 
‘Web’ (Ağ) kavramlarını gösterir. Daha 90’larda internet kültürü haya-
tımıza yeni yeni girerken, bu mecranın barındırdığı özgürlükçü potan-
siyelin farkına varmıştır ve bu potansiyelin sanal olmayan uzama nasıl 
uzanabileceğine dair modellere bakmamızı önermiştir. Bununla da yetin-
memiş; sanal uzamda oluşmaya koyulan özgürlük adacıklarının doğur-
duğu ağ örüntülerinin nasıl yeğinleşebileceğine dikkat çekmiştir.”
“Her ne kadar Siber Çağ’ın teknolojik kültürleri üzerine kaleme alınmış 
bir manifesto olarak algılansa da TAZ, ortaya koyduğu kuramla aslın-
da gündelik hayatta filizlenebilecek her türlü ağ yapılanmasına işaret 
eder. Hâkim Bey, şebekeyi ‘planlı ve muntazam bir biçimde örülmüş bir 
balıkçı ağı’ olarak tasavvur etmektedir. Bu ağın biçimsel niteliğini, çeşitli 
noktalarda kendiliğinden ortaya çıkmış, karmaşık yapılara evrilebilecek 
örümcek ağlarını gözeterek tanımlamak yerinde olabilir. Teze göre, ızga-
ra planında tasarlanmış bir kentsel yerleşimin boşluklarında karmaşık 
organik ilişkilerin sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmış bir gecekondu 
yerleşimini Şebeke’nin parçası / mikro Ağ olarak görmek mümkündür. 
Şebeke’nin unsuru olarak tanımlayabileceğimiz her mikro Ağ, ilk bakış-
ta karmaşık görünen bir yapı olmakla beraber, aynı zamanda Şebeke’yi 
sekteye uğratan bir ‘Karşı-Şebeke’dir. Bu bağlamda her türlü mikro Ağ, 
bilgi alış verişinin birbirini izleyen, yatayda ilerleyen açık yapısına ve 
hiyerarşik olmayan ilişkilenme biçimine atıfta bulunur. Karşı-Şebeke, 
parçası olduğu ağın gizli, yasadışı ve isyancı potansiyellerini de barındırır. 
Sonuçta Şebeke, Ağ ve Karşı-Şebeke, aynı bütünsel doku-karmaşığının 
parçalarıdır. Bunlar, sayısız noktada birbirinin içinde gözden yiter. Bu kav-
ramlar, bölgeleri tanımlamaktan çok, eğilimlere işaret etme amacı güder.”
“Ağın varlığı sadece dijital teknolojilere bağlı ve bağımlı değildir. Sözlü 
iletişim, eski usûl posta haberleşmeleri, yeraltından kabaran fanzin hare-
ketleri, ‘telefon ağaçları’ ve benzeri mecralar, enformal ilişkileri yoğun-
laştıracak bir bilgi ağı inşa etmek için zaten kâfidir. Kilit nokta şudur: 
Kullanılan teknolojinin tarzı ya da yaygınlık düzeyi önemli değildir; 
önemli olan, yapının açıklığı ve yataylığıdır. TAZ, her şeyden önce dola-

https://www.youtube.com/watch?v=jUxbjeFv93E


<~> 13.00

yımdan kaçınmayı, varoluşunu dolaysız yoldan tecrübe etmeyi arzular. 
Bu bağlamda, doğası gereği dolayım içeren ağa içkin her tür dolaysızlık, 
TAZ’ın en çok peşinde olduğu niteliktir.”
nedircikler.com <~>

Söyleşi: “Bağımsız Kültür Sanat Pratiğinde Sivil Toplum ve Tüzel Kişilikler”
Moderatör: Sarp Keskiner
Söyleşiye 1980 darbesi öncesinde faaliyet gösteren demokratik kitle örgüt-
lerinden miras kalan pratiklere ve bu örgütlerde söz sahibi aktivistlerin 
90’ların ortalarından itibaren sivil toplum alanını nasıl canlandırdığına 
değinerek başlayalım dedik. Zira bu canlanma döneminde kent hakkı, 
insan hakları ve ekoloji başlıklarının ilk defa baskın biçimde öne çık-
tığına tanık oluyoruz. 2000’lerin başından itibaren ise kültür alanında 
çeşitli türde örgütlenmelerin baş verdiğini görüyoruz. Bu hareketlenme, 
2000’lerin ortasında bilhassa güncel sanat, görsel sanatlar ve sahne sanat-
ları alanında pek çok inisiyatif doğuruyor ki bu inisiyatiflerin önde gelenle-
rini Komünitas’ın çevrimiçi etkinliklerinde konuk ediyoruz. Bu zaviyeden 
bakarak, birinci turda güncel ortamın oturduğu zemini irdeliyoruz. 
İkinci turda, bir dizi soru üzerinden ilerliyoruz: “Sadece kültür sanat 
üretmeyen, kendi alanına öncülük eden, etrafına alan açan ve etrafındaki 
örgütleri ağ kurmaya yönlendiren girişimler tüzel kişiliğe bürünmekten 
neden çekiniyor?”; “Bu çekinceler nereden kaynaklanıyor ve haklı sebep-
lere dayanıyor mu?”; “Mesele model mi, deneyim eksikliği mi, yaklaşım 
mı?”; “Tüzel kişiliğe bürünmek yapıların bağımsızlığını sürecin getirdiği 
koşul ve pratikler dolayısıyla ortadan kaldırmıyor mu?”; “Eğer kaldı-
rıyorsa bu yapıları neye göre ve neden ‘bağımsız’ olarak tanımlamaya 
devam ediyoruz?”
Söyleşinin son evresinde, tüzel kişiliğe bürünen her organizasyonun bir 
yandan karar alıcılarla temas etmek zorunda kaldığında, diğer yandan 
sürdürülebilirliğin devlet nezdinde zorunlu kılındığında uzlaşıyoruz. 
Diğer ülkelerin mevzuatında varoluş biçimi net bir şekilde tanımlanan, 
kâr amacı gütmeyen kolektiflerle inisiyatifleri kayıt altına alan ve dola-
yısıyla bu tür organizasyonların finansal desteklerden faydalanması-
na imkân tanıyan modellere bakıyoruz. Takiben, katılımcıların tecrübe 
ve gözlemlerine dayanarak, kültür sanat örgütlerinin hangi alanlarda 
tıkanma yaşadığını gözden geçiriyoruz.
karantinamekan.com <~>
 

Gizem Girgin (Bilgi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, İstanbul)
stcm.bilgi.edu.tr <~>
“Söze, sivil toplumun, kültür çalışmalarının ve sanat pratiklerinin kesi-
şim noktalarına, birbiriyle ilişkilenme biçimlerine dair bir çerçeve çizerek 
başlamak istiyorum. Buna bağlı olarak, kültür sanat alanında çalışan 
bağımsızların tüzel kişilik kimliğine büründüğünde ne gibi avantajlarla 
karşılaşacağına dikkat çekeceğim. Bunu yaparken, tecrübelerim üzerin-
den kaynaklara erişim, politika oluşturma ve karar alma mekanizmaları-
na dâhil olma gibi konularda neler yaşandığına ışık tutmaya çalışacağım. 
Bu doğrultuda, Türkiye’de fon verenlerin eğilimlerine, tüzel kişiliğe sahip 
olmanın getirdiği yasal sorumluluklara, sivil toplum örgütlerinin oluş-
turduğu dayanışma kültürüne ve özellikle pandeminin yarattığı sosyo-e-
konomik zorlukların sivil toplum alanına etkisine bakalım istiyorum.”

Gökçe Dervişoğlu Okandan (Bilgi Sanat ve Kültür Yönetimi, İstanbul)
bilgi.edu.tr <~>

Katılımcılar:

https://www.youtube.com/watch?v=TldEu3nTAu4&t=17s
http://nedircikler.com/
https://karantinamekan.com/
http://stcm.bilgi.edu.tr/
https://www.bilgi.edu.tr/tr/


<~> 15.00

<~> 19.00

“Öncelikle ‘Kültür ve Yaratıcı Endüstriler’ kavramını, devamında neo-li-
beral ekonomilerin kültür politikalarındaki yerini tartışabiliriz. Bu bağ-
lamda sunumum süresince, ‘Ticaret hukuku: Kâr amacı güden kurum-
lar / işletmeler’; ‘Sosyal fayda yaratan kurumlar: Dernek ve vakıflar’; 
‘Sosyal ve yaratıcı girişimcilik: Kesişim kümesinde çöl mü vaha mı?’; 
‘Mevzuattaki farklı çözümler: Kooperatif yapılar, dayanışmacı çözümler’ 
gibi alt başlıklar üzerinden ilerleyeceğim. ‘Kaynak yaratımı ve sürdürü-
lebilirlik: Kaynak yaratımı nereye evriliyor?’ başlığı altında ise güncel 
sorunlara değineceğim. Gündeme ekleyeceğim diğer maddeler, ‘Pandemi 
döneminde kültür sanat / sosyal hayat / sosyal duyarlılık ve dayanış-
ma: ‘Ruhen neredeyiz?’ ve ‘Ekonomik kriz, sosyal devlet, dijitalleşme: 
Finansal olarak neredeyiz?’ gibi sorulardan oluşuyor.”

Söyleşi: "Bağımsızlar Forumu - Sanat ve Kültür Alanında Yersiz Yurtsuz-
luk, Mülksüzlük ya da Rakiplerin İş Birliği Olarak Örgütlülük"
Katılımcılar: Cansu Ergin (Janush Dance - İzmir), Denizhan Çay (Fringe 
- İstanbul), Cansu Pelin İşbilen (İzmir), Pınar Özer (İzmir), Esra Okyay 
(Kendine Ait Bir Oda - İzmir), Zinnure Türe (İstanbul), Haydar Bayak 
(Tiyatro Kooperatifi Girişimi – İzmir), Esin İlmen (Büyük Siyah Kapı - 
İzmir), Melike Çerçioğlu Bilgiç (Tiyatrohane - İzmir), Derya Efe Uluca 
(Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali - İzmir), Sinan Kılıç (No: 238 
Bağımsız Sanat İnisiyatifi - İzmir)
Moderatör: Çiçek Ş. Tezer Yıldız
Komünitas çevrimiçi etkinliklerinin çok sayıda katılımcı ağırlayan ilk 
oturumu, İzmir ve İstanbul’da kültür sanat alanında üretim yapan on bir 
bireyi / inisiyatifi ağırlıyor. Yaptıkları çalışmalardan bahseden katılımcı-
lar, “bağımsız” kavramı etrafında gerçekleştirdikleri aktarımlardan yola 
çıkarak birbirlerinin çalışma alanlarını değerlendiriyor; kültür alanında 
bağımsız olabilmenin, kalabilmenin imkânlarına ilişkin tespitler yapıyor. 
Farklı alanlardan gelen katılımcıların çizdiği perspektife göre mekânsal 
deneyim, mülksüzlük, kurumsal kimlik, temel haklar, ekonomik zorun-
luluklar ve imkânlar, bağımsızlığın sürdürülebilirliğine etki eden temel 
unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber sık sık savrulma teh-
likesine, bir kuruma bağlı çalışma olgusuna, denge / dengesizlik haline 
ve pandemiyle birlikte belirginleşen hibrit sistemlere vurgu yapan katı-
lımcıların, bağımsız kültür üreticilerinin benimsediği yaklaşım biçimle-
rine ve edindiği tecrübelere istinaden dile getirdiği “rakiplerin işbirliği 
olarak örgütlülük” konusunun tartışmanın en ilginç kısımlarından birini 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bağımsızlığı farklı şekillerde tecrübe etmiş 
kültür üreticilerinin ne kadar bağımsız olduklarını, olabildiklerini sami-
miyetle tartıştığı oturum, bu anlamda fark yaratıyor.
nomadmind.org <~>

Sunum: “Alman Kültür Sanat Alanında Aktif Bağımsız Sanatçı ve Kültür 
Profesyonellerinin Organizasyon Modelleri ve Finansal Sürdürebilirlikleri”
Sunuş: Izaskun Abrego Olano / Ben J. Riepe - FREIRAUM (Düsseldorf, 
Almanya)
Moderatör: Şafak Ersözlü
Olano, sunumuna Ben J. Riepe / FREIRAUM organizasyonunun tanı-
tımını yaparak başlıyor; eser üretimi ve yapımı için Almanya’da resmi 
kurumlarca desteklenen Ben J. Riepe kumpanyasının gerçekleştirdiği 
çalışmalardan bahsettikten sonra, pandemi kısıtlamaları öncesinde ilk 
kez seyirciyle buluşan “Creatures”ın izlenebileceği çevrimiçi adresleri 
paylaşıyor. “Boş Alan” anlamına gelen, disiplinlerarası çalışmalara ev 
sahipliği yapan FREIRAUM’un ödenekli bir stüdyo olarak ne tür faali-
yetler yürüttüğüne değindikten sonra, mekânın birleştirici potansiyeli-

https://www.youtube.com/watch?v=2hwZ8B2goWQ
https://www.youtube.com/watch?v=St9i_V3frJ4
http://www.nomadmind.org/


ne, sunduğu işbirliği olanaklarına dikkat çekiyor. Olano’nun aktardığına 
göre, kariyerinin ilk aşamasını yaşayan sanatçıların ve kendi mekânını 
finanse eden kolektiflerin yaşadığı sorunlar, önemli ölçüde Almanya için 
de geçerliliğini koruyor. Faydalanıcılardan minimal düzeyde kullanım 
bedeli talep eden organizasyon, bu bağlamda sanatçı üzerinde özgürleş-
tirici bir etki bırakıyor. Ayrıca sanatçılar, mekânın parçası olmayı dene-
yimliyor. Olano’ya göre sosyal boyut taşıyan kültür sanat çalışmaları, 
sivil toplum pratiği içinde kendine yer bulabildiği ölçüde zenginleşiyor; 
disiplinlerarası iş birlikleri kurmak, bu zenginliği çoğaltıyor.
acikstudyo.com <~>

“Sekiz yıldır Düsseldorf’ta faaliyet gösteren Ben J. Riepe Company'nin Sanat 
Yönetim Ofisi ve Finans Departmanı’ndan sorumluyum. Aynı zaman-
da, Avrupa ülkelerinde çalışan Goethe enstitüleri tarafından yürütülen 
FREIRAUM programında görev alıyorum. Sunumumda kırk şehirde kül-
tür, bilim ve sivil toplum alanından elli üç işbirliğini kapsayan, Avrupa’daki 
özgürlüğün izini süren programın amacından, çalışma modelinden, geliş-
tirdiği çözümlerden, etkinlik modellerinden bahsedeceğim ve şu soruları 
gündeme getireceğim: ‘Güncel anlamda özgürlük, bugünün Avrupa’sında 
ne anlama geliyor?’ ‘Özgürlüğün tehlike altında olduğu yerler neresi ve 
özgürlüğü birlikte nasıl güçlendirebiliriz?’”
benjriepe.com/freiraum/ <~>

Sunum: “Görsel Sanatlar ve Gösteri Sanatları Alanında Proje Yazımı”
Sunuş: Saliha Yavuz
Sunum, proje yazımına dair gereklilikleri ve püf noktalarını, zaman 
planlamasına ilişkin yöntemleri ve verimli, hesap verilebilir bütçeleme 
yaklaşımlarını konu alıyor. “Proje dosyası, fon veya sponsorluk başvuru-
su hazırlarken, yıllık iç planlama yaparken, iş takvimi çıkartırken hangi 
olguları hesaba katmamız gerekiyor; neyi öne çıkarmamız, nasıl bir dil 
kullanmamız bekleniyor?” sorusuna cevap ararken, gerçekçi olmanın, 
gerçeği söylemenin, eldeki olanakları iyice ölçüp biçmenin ve ikna edecek 
dayanakları kurmanın önemine dikkat çekiyoruz. Bu yaklaşımı tamam-
layacak şekilde, örnek bütçe ve zaman tablolarına bakarak, sergileme ve 
sahnelemeye dair iki örnek üzerinden vaka çalışmaları yapıyoruz.
hayyacikalan.com <~>

<~> 11.00
09 Kasım

Sunum: “Misafir sanatçı programları (AIR)”
2. Oturum: “Misafir Sanatçı Programları”
Sunuş: Yasemin Özcan
Moderatör: Saliha Yavuz
Bu sunumda, misafir sanatçı programlarının neden gerekli olduğuna, 
sanatçı ve düzenleyiciye sağladığı yararlara, başvuru yöntemlerine ve 
başvuruyu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlara değiniyoruz. 
Ardından, sanatçı Yasemin Özcan, Almanya’da katıldığı çeşitli sanatçı 
değişim programlarının yanı sıra nGbK ve Depo işbirliği ile gerçekleşen 
“İstanbul - Berlin Stipendiatinnen” (2019), IKSV tarafından hayata geçiri-
len  “Cite des Arts-Paris” (2012), İz Öztat’ın daveti ile lokalde çalışan, kay-

<~> 16.00

http://acikstudyo.com/
https://www.benjriepe.com/freiraum/
http://www.hayyacikalan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=StRuBlhb4no
https://www.youtube.com/watch?v=V-qvrJ79nTQ


nak paylaşımı anlamında değerli bir model sunan “Cura Bodrum” (2011), 
Platform Güncel Sanat Merkezi - Can Xalant Center for Contemporary 
Art işbirliği ile gerçekleştirilen “Mataro”da (2016) yaşadığı deneyimleri 
paylaşıyor. Özcan ile birlikte misafir sanatçı programlarının çeşitleri-
ne, niteliğine, bu programlara katılmanın sanatçının gelişimine yaptığı 
katkılara ve doğurduğu işbirliği potansiyellerine bakıyoruz. Sunumun 
sonunda Özcan, kimlik, aidiyet ve temsiliyet ilişkileri üzerinden, kültür 
politikaları bağlamında deneyimlediği programları ve süreç sırasında 
gerçekleştirdiği üretimleri bizlerle paylaşıyor. 
hayyacikalan.com <~>

Sunum:“Geçici ve Kalıcı Otonom Bölgeler, Sürdürülebilir Direniş Eko-
nomileri” 3. Oturum: “Geçici Bir Dünyada Süreklilik – Sürdürülebilir 
TAZ’lar Mümkün mü?”
Sunuş: İnan Mayıs Aru
Moderatör: Şafak Ersözlü
“İktidar, cisimden ziyade ‘Simülasyon’ ile ilgilendiği için TAZ, gösteri top-
lumunun boşluklarını gizli saklı biçimde işgal eder ve böylece göreceli bir 
huzur içinde, hatırı sayılır bir süreliğine kendi şenlikli amaçlarını hayata 
geçirme şansı bulur. Belki kimsecikler fark etmediği için ortaya çıktığı andan 
itibaren varlığını kesintisiz olarak sürdürmüş mikro TAZ'lar olabilir. Dağ 
köylüsü yerleşkeleri buna örnektir; zira bu yerleşkelerin yolu ‘Gösteri’ ile asla 
kesişmemiştir. Kesişmemiştir çünkü bu gibi mikro TAZ’lar, ‘gerçek’ hayatın 
dışına çıkarak ‘Simülasyon Ajanları’nın gözüne asla görünmemiştir.”
“TAZ’ların kent hakkı savunmalarında, kırsal komünlerde, üretici, tüke-
tici ve türetici kooperatiflerinde, Rainbow buluşmalarında, partilerde, 
kent bostanlarında, sanal meclislerde ve daha pek çok yerde bir biçimde 
vuku bulacağına şüphe yok. Ancak tam kapasitesine ulaşması için her 
TAZ’ın öncelikle içten yanma sorununu gidermesi gerekiyor. Ki böylece 
‘Ağ’daki Adalar” sorununu üzerine giyinsinler. Zira her TAZ, şimdi saf 
bir uzam dünyasında, duyumlar dünyasında var olmalı… Unutulup 
gitmeye eğilimli TAZ’lar, macerasını, ‘oluş’unu tamamlamak için kendi-
sini arzusunun sınırlarına varana dek doldurmalı; kendini var oluşuyla 
doyurmalı ve enformasyon ile arzuyu birleştirmeli.”
“TAZ’ımızı kurarken Babil Kulesi’nde açılan çatlakları iyi değerlendir-
meli, iktidar okyanusunda minik özgürlük adaları oluşturmalı ve hâtta 
mevcut adaların farkına varmayı tecrübe etmeliyiz. Bu adaların sürek-
liliğinin nasıl sağlanacağını, aralarında iletişimin nasıl kurulacağını ve 
bu özgün akıntıların kendisini ana akıma karşı nasıl savunacağını da 
araştırmamız gerekir. O kertede doğadaki görünmezlik meziyetini, renk 
değiştiren canlıları, zarafeti esas almak yerinde olur. Kendiliğindenlik 
an be an oluşup dururken, sürekliliğin örgütlenmesine çağrıda bulu-
nur. Ancak bundan kastımız zaman ve mekânda sabitlenmiş bir bakışın 
sürekliliği değildir. İdeolojik bir muhafazakârlıktan da bahsetmiyoruz. 
Hele ki kalkınmacı ve gelişimci bir sürdürülebilirliğe hiç mi hiç göz 
kırpmıyoruz. Evrendeki her şeyin gelip geçiciliği ilkesini kabulle birlik-
te, sürdürülebilirliği dönüşümde ve biçimler arası geçişlilikte arayan bir 
bakıştır bizimkisi.”

<~> 11.00
14 Kasım

http://www.hayyacikalan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M4WvaH3DyTk


Söyleşi: “Hak Savunuculuğu ve Sanat Pratiği İlişkisi”
Moderatör: Çiçek Ş. Tezer Yıldız
Aylime Aslı Demir, Merve Arkun ve Erdem Gürsu, bu oturumda çalışma 
alanlarında uyguladıkları yaratıcı pratiklere değiniyor. 
Demir, pandemi sürecinde kısmen dönüşen Kaos GL’nin yeni projesi 
“Ankara Queer Sanat Programı: Konuk Sanatçı Evi” hakkında bizi bilgi-
lendiriyor. Program hakkında edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, kuir 
(queer) sanat pratikleri ile hak savunuculuğunun birbirini nasıl besleye-
bileceğine, hak savunuculuğu pratiğinin yaratıcı üretim alanı ile nere-
lerde bağ kurduğuna bakma fırsatı buluyoruz. 
Arkun, hak savunuculuğunda kullanılan yaratıcı ifade biçimlerini ele 
aldığı sunumunda Vicdani Ret Derneği ile beraber, ulusal ve uluslarara-
sı organizasyonların gerçekleştirdiği yaratıcı performans eylemlerinden 
örnekler sunuyor. 
Yaratıcı ifade biçimlerinin hak savunuculuğu alanında işgal ettiği zemine 
sanatsal pratikler açısından yaklaşan Gürsu, söylenen sözün amaçladığı 
ile sözün anlaşılış biçiminin uyumuna dikkat çekiyor; bu bağlamda, ile-
tişim dilinin yeğinleşmesi gereğinden bahsediyor. 
Paylaşılan yaklaşımlar ve yöntemler, verimli ve keyifli bir tartışma alanı 
oluşturmakla birlikte, savunuculuk alanının eskiye nazaran sanatla daha 
yakından ilişkilenmeye başladığını gösteriyor. Sanatın ve aktivizmin 
nerelerde kesişebileceğine dair sunulan önerilerin, seçeneklerin epeyi 
zihin açıcı olduğunu söylemek lâzım. Kuir (queer) kavramının savunu-
culuk alanında kapladığı alanın gittikçe genişlemesi de heyecan verici 
bir gelişme olarak karşımızda duruyor.
nomadmind.org

<~> 15.00

“TAZ zaten mevcuttan bahseder. Geleceğe yönelik soyut bir teori ya da 
ideoloji kurmanın ötesinde, mevcudun örgütlenmesine, karşılıklı bir 
etkileşim taslağı çizilmesine, kendini korumaya yönelik taktiksel zin-
cirin dizilmesine bakar. Çoktan başlamış dansın ve neşenin odaklanıp, 
öz-farkındalık kazanıp, şenliğe dönüşmesidir.”
nedircikler.com <~>

Aylime Aslı Demir (Kaos GL, Ankara) 
kaosgldernegi.org <~>
“Sanat Bizi İyileştirir Mi?” / “Öngörülemeyen Zamanlarda: Aktivizm 
ve Sanat” “Tanıklık ettiğimiz dünya, Kaos GL derneğinin güncel sanat 
çalışmalarına başladığı 2015 yılında pandemiyle sınanmamıştı. Ancak 
o tarihlerde sokaklar ve meydanlar giderek yalnızlaşmaya başlamıştı, 
Ankara’da patlayan bombalarla. Derneğe yönelik İŞİD tehditleri, LGBTİ+ 
hareketinin bu döneme kadar aşina olduğu aktivizm araçlarının her 
geçen gün kriminalize edilmesi, neyse ki aktivistlerin geri çekilmesiyle 
değil; yaratıcı bir alanın keşfiyle sonuçlandı. Sanatsal ifadenin olanakla-
rını araştırmaya başladığımız beş yıllık süreç, nihayetinde bu yıl, Ankara 
Queer Sanat Programı’nın açılışıyla sonuçlandı.”
“Söyleşi süresince LGBTİ+ aktivizminin içine sürüklendiği bu öngörüle-
meyen zamanlarda öngörülmeyen bir aktivizm olarak sanatın taşıdığı 
potansiyellerden, ‘iyileşme’den, Kaos GL Derneği’nin şimdiye kadar ger-
çekleştirmiş olduğu güncel sanat sergilerini örgütleme motivasyonun-
dan, queer sanat üretim süreçlerini desteklemek amacıyla oluşturulan 
programı taşıyan Konuk Sanatçı Evi’nden ve ,önümüzdeki döneme dair 
planlarımızdan bahsedeceğiz.”

Katılımcılar:

http://www.nomadmind.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vDYKsrEcaQM&t=1s
http://nedircikler.com/
https://kaosgldernegi.org/


Merve Arkun (Vicdani Ret Derneği, İstanbul) 
vicdaniret.org <~>
“Söyleşinin ilk bölümünde, sanatın ‘dönüştürücü bir eylem biçimi’ olma 
özelliğine odaklanırken, sanat ve politikanın birbiriyle ilişkilenme biçimini 
ele alıyorum. İlişkilenme biçimlerini ele alırken, ‘İdeolojilerin Propaganda 
Aracı’ olarak kullanıldığı örneklerdense sanatın kendisini bir eylem biçimi 
olarak ortaya koyduğu hareket ve deneyimlerden yararlanıyorum. Eylem 
ve sanatın kesiştiği ‘performans’, bu noktada kolaylaştırıcı kavram olarak 
görev görüyor. Özellikle dünya savaşları sonrasında ortaya çıkan bir ‘ifade 
biçimi’ olarak performansın, iktidar ve şiddet mekanizmalarının kullan-
dığı araçlara karşı itaatsizliği, direnişi nasıl örgütlediğini aktarıyorum.” 
“İkinci bölümde, 90’ların sonunda biçim değiştirdiği düşünülen ve tartışı-
lan direniş yöntemlerine yer veriyorum. Bunu yaparken ‘99 Seattle Dünya 
Ticaret Örgütü Eylemleri ve Occupy Hareketi’nin etkilerini tartışmaya 
açmak istiyorum. Yeni toplumsal hareketlerin kendilerini ifade etmekte 
kullandığı ‘yeni’ yöntemlere odaklanırken, barışçıl, şiddet karşıtı yöntem-
lerin yarattığı toplumsal etkiyi, politik ve sanatsal yanını tartışacağız. 
Değişen direniş biçimlerinin yerel yansımasına örnek teşkil eden, büyük 
bir kırılma yaratan Gezi İsyanı’na bu bölümde yer veriyorum ve böylece 
başka bir tarz muhalefet biçiminin var olabileceğine, değiştirebileceğine 
ve devirebileceğine vurgu yapmak istiyorum.” 
“Gezi İsyanı ile deneyimlenen ve popülerleşen eylem biçimlerinin aslın-
da uzun süredir vicdani retçiler, savaş karşıtları, anti militaristler ve 
anarşistlerce savunulduğuna dair bilgi, üçüncü bölümün çerçevesini 
oluşturuyor. Bu bölümde, savaş karşıtlığına özel vurgu yapan, tarihsel 
örneklere yer vereceğim. Barışçıl, merkezsiz, iktidarı hedeflemeyen bir 
eylem tarzını anti-militaristlerin bu topraklarda ürettiği deneyimler üze-
rinden aktaracağım. Konuşmamı, Vicdani Ret eylemleri ve performans 
arasındaki ilişkiye işaret ederek, sanat - politik eylem iç içe geçmişliğine 
vurgu yaparak tamamlıyorum.”

Erdem Gürsu (Siyah Pembe Üçgen Derneği, İzmir)
siyahpembe.org <~>
“İçinde yaşadığımız toplum, savunuculuk yapmaya çalıştığımız alana 
dair oldukça fazla yanlış bilgi, kanı ve önyargı barındırıyor. O yüzden, 
insanlara ne ile neden mücadele edildiğini anlatmak, mücadelenin başa-
rıya ulaşmasında başat rol oynuyor. Mücadelenin dili, biçimi ve araçla-
rı da içinde bulunduğumuz çağ ile birlikte, sürekli dönüşüme, değişi-
me uğruyor. Kuruluşumuzdan bu yana yoğun olarak nefret suçları ve 
ayrımcılık üzerine eylemlilik göstermeye çalıştık. Toplumsal geçmişimiz 
politikayla ilişkilenmiş çok sayıda travma barındırdığı için birey olarak 
politika yapmaktan kaygı duyuyoruz ya da uzak duruyoruz. Toplumsal 
düzene ilişkin iyileştirmelerin gerçekleşmesi için sivil anlamda çalışma-
lar yürüten gruplar ve örgütler de bir süre sonra arzu ettiği taban des-
teğini bulamıyor ya da bu desteği yaratmada yetersiz kalıyor. Olumsuz 
çağrışımlar yapan hak ihlalleri ve adaletsizlik, bireylerin mücadeleye 
mesafe koymasına, bazen çabucak tükenmesine yol açıyor. İşte bu nokta-
da, sanatın dili ve gücü, mücadelenin gücünü yeniden diriltebiliyor.”  
“LGBTİ+ kültüründe ‘gullüm’ denilen bir gelenek vardır. Toplumsal anlam-
da zor dönemlerde, işkence anında, şiddet anında acılarını unutmak iste-
yenler, o zor duruma bir çeşit kara komediyle karşı koyarmış. Gülünecek, 
dalga geçilecek bir yan bulmaya ve böylece rahatlamaya çalışırlarmış. 
Dernek olarak yıllar içerinde bu güllümün ne kadar güçlendirici bir pratik 
olduğunu anladık ve yolumuza gullüm ile politikayı birleştirerek devam 
etmeye karar verdik. Bunu başarmanın en etkin araçlarından biri de kül-
tür sanat işlerinin yaratacağı dönüştürücü etkiye başvurmaktı. Söyleşide, 

https://vicdaniret.org/
http://www.siyahpembe.org/


bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden, ‘happening’lerden ve 
çeşitli aktivizim biçimlerinden bahsedeceğim. Diğer yandan, sanatın 
mücadele dili olarak sivil toplum çalışmalarında henüz yeni yer bulmuş 
olmasından kaynaklanan zorluklara değineceğim; bu zorlukların nasıl 
aşılabileceğini tartışmaya açacağım.”

<~> 19.00Sunum: Şiddetsiz Örgütlenme
Sunuş: Tolga Kızılay (Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, İstanbul)
Moderatör: Şafak Ersözlü
Tolga Kızılay, derneğin yürüttüğü çalışmaların içeriğini özetledikten 
sonra, bu çalışmalara erişim ve katılım koşulları hakkında bizi bilgilen-
dirdi; şiddetsizlik düşüncesinin gelişim sürecini kavramsal boyutuyla ele 
alırken, şiddetin farklı biçimlerine değindi. Farkında olmadan örgütsel 
yapıların içinde gelişen örtük ve açık şiddet biçimlerinin parçası olabile-
ceğimize vurgu yapan Kızılay, kuramsal ve pratik çalışmalarla şiddetin 
üstesinden gelmenin mümkün olduğuna, felsefi bir sistematik üzerinden 
ilerleyen şiddetsizlik çalışmalarının sürece yayılması gerektiğine işaret 
etti. Gücün ne zaman şiddete, tahakküme dönüştüğüne felsefi boyuttan 
yaklaşan Kızılay,  bizi şiddetsizlik çalışmalarının birey ve organizasyon-
ların güçlenmesinde oynadığı role yeniden bakmaya çağırdı.
“Sosyal bilimlerde şiddet, üzerine en çok çalışılan konulardan biridir. 
Bununla birlikte, şiddetsizlik literatürü de günden güne genişliyor. Peki, 
nedir şiddetsizlik? Şiddetin olmaması mıdır, daha fazlası mıdır? Şiddet-
sizlik günlük hayatta karşımıza nasıl çıkar, bunu nasıl pratik edebiliriz? 
Şiddetin bu kadar gündelik olduğunu düşündüğümüzde, şiddetsizliği 
örgütsel pratiklerde nasıl hayata geçirebiliriz? Bu sorulardan yola çıka-
rak, şiddetsizliğin anlamını ve kapsamını tartışacağız. Sonrasında, örgüt-
ten ne anladığımızı, bir örgütün boyutlarını nasıl ele almak gerektiğini, 
şiddetsizliği örgütlenme biçimlerimizde nasıl hayata geçirebileceğimizi, 
şiddetsiz örgütün nasıl mümkün olabileceğini konuşacağız. Şiddetsizlik, 
örgüt ve şiddetsiz örgüt kavramları etrafında tartışarak, şiddetsizliğe 
örgütlenme üzerinden bir adım atmaya çalışacağız.”
siddetsizlikmerkezi.org <~>

Sunum: “Geçici ve Kalıcı Otonom Bölgeler, Sürdürülebilir Direniş Ekono-
mileri (4. Oturum): Zuhurata Güvenmek ve Oluşa İzin Vermek”
Sunuş: İnan Mayıs Aru
Moderatör: Şafak Ersözlü
“Doğa boşluk tanımaz; kendi ardıllık ilişkileri içerisinde sürekli akıştadır. 
Su damlaları, yarıklarında donduğu kayaları çatlatarak toza, toprağa 
dönüştürür. Taoculuğun ‘edimsizlik (wei-wu-wei)’ ilkesi uyarınca, çiçek 
açması gerektiğinde açar ve onu dölleyecek kelebeği de çağırır. O kelebe-
ğin kanat çırpışlarının kasırgalara yol açabildiği ise Kaos Teorisi saye-
sinde hepimizin malumudur. TAZ, aynı anda hem boşlukta açan çiçek 
hem onu dölleyen kelebek hem de kopan fırtınadır.” 
“Gösteri toplumu, kendi soyutlamalarını mutlak gerçeklik olarak görür. 
TAZ, tam da bu hata payı ‘içerisinde’ varoluş bulur. Zira TAZ’ın esas 
gücü, ele avuca sığmazlığında yatar. İktidar onu bir türlü tanıyamaz ve 

<~> 11.00
15 Kasım

https://www.youtube.com/watch?v=48AEjyn6wTI
http://siddetsizlikmerkezi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xc8-S-gMFMo


anlamlandıramaz çünkü her daim gösteri toplumuna dair verili tanım-
ların dışında davranır. TAZ, isimlendirildiği, temsil edildiği, dolayımlan-
dığı anda ortadan kaybolmalıdır ve zaten, gösteri toplumu terimleriyle 
tanımlanamadığı için, görünmez olarak başka bir yerde yeniden bitiver-
mek üzere, ardında boş bir kabuk bırakarak ‘kaybolacak’tır. ‘İktidar’ın 
her yerde hazır ve nazır göründüğü, kendisini kadir-i mutlak ilan ettiği 
her zaman dilimi, aynı zamanda çatlaklar ve boşluklarla kalbura dön-
müştür ve bu gibi zaman dilimleri, TAZ’ı mükemmel bir taktik olarak 
öne çıkarır. TAZ, özgür bir kültürün anarşist rüyasının mikrokozmosu 
olduğu için, amaca doğru giden yolda onun nimetlerinden orada burada 
ve şimdide istifade etmekten daha iyi bir yol düşünülemez.” 
“TAZ’a mevcudiyet kazandıran güç motifleri, tabir-i caizse boyutlar ‘ara-
sında’ var olan, kaotik ‘Tuhaf Çekiciler’ ile ortak bir temeli paylaşmaktadır. 
Bu motiflerin ortaya çıkardığı deseni TAZ’ın kendine özgü ağ işleyişinde 
görebiliriz. ‘Kültür bizim Doğamızdır’ ve ‘bizler hırsız saksağanlarız’ ya da 
‘iletişim teknolojileri dünyasının avcı / toplayıcılarıyız’. Kabilenin destan-
ları, şarkıları, şecereleri ve efsaneleri ağda iletilir; ağ, kabile ekonomisinin 
akış hatlarını oluşturan gizli kervan güzergâhlarını ve akıncı yollarını 
bize sunar. Hâtta takip edeceğimiz kimi yolları, alâmet ve delâlet olarak 
göreceğimiz bazı rüyaları içinde ‘barındırır’.”
nedircikler.com <~>

<~> 15.00Söyleşi: “The Independents Forum / Bağımsızlar Forumu - The Vaga-
bond and The Dispossessed in Culture and Arts or Organization as Coo-
peration of Competitors” 
Katılımcılar: Yoshiko Chuma (New York, ABD) - Felix Burkle (Düsseldorf, 
Almanya) - Gabi Koch (Düsseldorf, Almanya) - Marios Ioannou (Limassol, 
Güney Kıbrıs) - Raul Morena Supervia (Barcelona, İspanya) - Sybrig Dokter 
(Stockholm, İsveç) - Gizem Aksu (İstanbul, Türkiye) - Ewa Zurakowska 
(Gorzanow, Polonya) - Tijen Lawton (Gent, Belçika) 
Moderatör: Şafak Ersözlü
Forumun başlangıcında yaratıcı pratikleri ve geçmiş çalışmaları hakkın-
da bilgi veren katılımcılar, bağımsız sanatçı sıfatıyla çalıştıkları alanlar-
dan elde ettikleri deneyimleri paylaştıktan sonra, sürdürülebilirlik ve 
güvencesizlik olgularına odaklandı. Her katılımcı, bu bağlamda yaşadığı 
coğrafyaya bağlı kalarak, günün getirdiği zorluklarla baş etme biçimleri-
ni dile getirdi; güvencesizlik, yersiz yurtsuzluk ve mülksüzlük kavramla-
rında ortaklaştı. Diğer yandan, bu kavramlarla iç içe yaşamanın yaratıcı 
potansiyeli nasıl tetiklediğine vurgu yaptı. Sürdürülebilirliği sağlamanın 
ancak ortak akıl ile mümkün olduğunda uzlaşan, bağımsızlık kavramını 
“finansal anlamda herhangi bir kurum ve kuruluştan düzenli ödenek 
almamak” şeklinde tanımlayan katılımcılar, bağımsızlık halinin gündem 
belirleme kapasitesi olan herhangi bir olgudan ayrı düşünülemeyece-
ğinde, kültür sanat alanının toplumsal alanların tamamı ile karşılıklı 
bağımlılık içinde olduğunda uzlaştı. Son olarak, karşılıklı bağımlılığın 
taşıdığı dönüştürücü potansiyelin altını çizdiler; kendi mikro kozmik 
yapısı içinde hareket eden bağımsız sanatçıların birbirleriyle kurduğu 
ilişkiyi güçlendirecek her nevi çalışmanın önemine işaret ettiler.
acikstudyo.com <~>

http://nedircikler.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GdxwK7T8d1s
http://acikstudyo.com/


videolar

Komünitas 2020 <~>
Belgesel video 
Komünitas 2020, Komünitas projesi boyunca gerçekleşmiş çok sayıda çev-
rimiçi söyleşiye atıfta bulunuyor.  Projenin Kurucu Danışma Kurulu üye-
lerinin süreçle ilgili görüşlerine yer veren video, projenin geldiği noktaya 
ve gelecekte bu çalışmaların nereye varabileceğine dair bir anlatı sunuyor.
Belgesel Yapım: Sevcan Sönmez
Jenerik Müzik Tasarımı: Sarp Keskiner

Komünitas <~>
Video 
"... bir araya gelmek..." 
Komünitas sanat projesi kapsamında farklı disiplinlerden bir grup sanat-
çı Yaratıcı Kolektif adı altında birlikte düşünmeye ve üretmeye davet 
edildi. Pandemi koşullarında ortak üretim gerçekleştirmek durumunda 
kalan sanatçılar, öncelikle “bir araya gelme”yi masaya yatırdı. Komünitas 
projesinin davetine yanıt olarak her ne kadar çeşitli proje fikirleri ortaya 
çıkmış olsa da, sanatçılar her zamankinden farklı bir şeye ihtiyaç duy-
duklarını keşfetti. Bugünlerde sanat üretenlerin ilhama mı yoksa bir 
araya gelmeye mi ihtiyacı vardı en çok?
Komünitas video işi Yaratıcı Kolektif’in birlikte geçirdiği süreci, bir ara-
dalıklarını, mesafeliliklerini belgeliyor.
Yaratıcı Kolektif: Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan 
Sönmez, Su Güzey

https://www.youtube.com/watch?v=dI5M2ZEm8xY
https://www.youtube.com/watch?v=pugHjtBRUG0&t=3s


komünitas
İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği 
Komünitas projesi 2020 yılında, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. 
Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, 
NomadMind - Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan 
Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A. Ş. 
çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin 
üretimsel katkılarıyla ve Kültür için Alan finansmanıyla uygulanmıştır. 

Koordinasyon: Açık Stüdyo
Kurucu Danışma Kurulu: Bahar Nihal Ersözlü, Çiçek Ş. Tezer Yıldız, 
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