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“It is art that can structure the personalities of young people  
with a view to open their minds, to instillate the respect  

of others and the desire of peace”

Yehudi Menuhin

Öz
Sanat; duygunun, tasarımın, güzelliğin anlatım biçimidir. Sanat kişiler üzerinde duyarlılığın art-
masına, güzelliklerin fark edilmesine, duygu ve düşünce dünyasının gelişmesine katkıda bulunur. 
Sanat ve toplumun aydınlık yüzünü oluşturan sanatçılar, desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Gelecek 
kaygısı ve maddi zorluklar, genç sanatçıların diğer ülkelere gitmelerine yol açmaktadır. Tüm bun-
lara ek olarak iktisadi krizler, sanat ve sanatçıların varlığının yaşamsal zorluklar karşısında giderek 
zayıflamasına yol açmaktadır. Kriz süreçlerinin mikro bazda birey davranışlarını değiştiren oldukça 
geniş etkileri mevcuttur. Makro bazda ise bu travmatik süreçler sanat etkinliklerinde ve sanat ku-
rumlarında kesintiler yapılmasına yol açmaktadır. Sanat, artış gösteren işsizlik oranları sonucunda 
-halihazırda sanata entegre yetiştirilmeyen, sanatsal faaliyetlere normal koşullarda da ilgi gösterme-
yen- bireyler tarafından lüks olarak görülmektedir ve seyirci sayısı daha da azalmaktadır. Sanat ve 
sanatçılar kriz dönemlerinde büyük zarar görmektedirler. Toplumun vazgeçilmez bir parçası olması 
gereken sanatın; kriz süreçlerinde, yaşanılan toplumsal ve bireysel travmanın daha az hasarla atlat-
masını sağlayabilmesi açısından terapi işlevi de sözkonusudur. Kültür ve sanat ayrıca, ekonomiye 
yarattıkları katma değer ile toplumların gelişmesinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı; iktisadi kriz-
lerin kültür, sanat ve sanatçılar üzerine etkilerini sorgulamak, bu büyük “sektör”ün iktisadi açıdan 
önemini ortaya koymak ve gereken ilginin verilmesine ilişkin dikkatleri üzerine çekebilmektir.
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Abstract
Art is a form of narrative for emotions, design and beauty. Art contributes to increasing the sensi-
tivity of individuals, the recognition of beauties and the development of the intellectual and emoti-
onal world. Art and artists, who constitute the enlightened visage of society, require support. Con-
cerns about future and financial difficulties make artists prefer other countries to settle. In addition 
to all these, financial crises cause the weakening of the existence of art and artists in the face of the 
hardships of life. Periods of crisis have a wide range of impacts that alter the behaviors of individuals 
on a micro scale. On a macro scale, these traumatic periods result in interruptions in art events and 
among art institutions. As a consequence of rising unemployment, art is regarded as a luxury by 
those who were not raised up with integration to art and who do not take interest in artistic acti-
vities under normal conditions and thus, the number of audiences decreases even further. Art and 
artists are greatly harmed during the periods of crisis. Art should be an indispensable component 
of society whereas it has a therapeutic function for minimizing the harmful impacts of social and 
personal traumas throughout the periods of crisis. Culture and art are also important for the deve-
lopment of societies, in ways that they add value to economy. The aim of this study is to examine 
the impacts of financial crises upon culture, arts and artists, to put forth the importance of this great 
“sector” in financial terms and to draw the attention for this sector to receive the regard it deserves.
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GİRİŞ
Kültür ve sanat, inovasyonu, rekabetçiliği ve uluslararasılaştırmayı geliştirmek 

için gerekli olan temel bir vektördür. Daha da önemlisi, kültür, bir toplumu birleş-
tirmek ve ortak bir kimliği ilerletmek için kullanılabilecek ana araçlardan birisi-
dir. Kültür ve sanat, yavaş ilerleyen ve uzun vadede etkisini gösteren sosyo-ekono-
mik yatırımlardır. Ve ekonomik değer yaratan, ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYİH)’larına direkt ve dolaylı katkıda bulunarak ülkeleri çağdaşlık seviyesine 
taşıyan vazgeçilemez olgulardır.

İktisadi krizler ise, bir anlamda sistemin ürettiği ve artık periyodik hale gelen 
dengesizlik süreçleridir. Bu dengesizlik süreçleri, iktisadi ajanları oluşturan hane-
halkı, firmalar ve devleti hem mikro hem de makro bazda olumsuz etkilemekte-
dir. Krizler, tüm sektörleri ve toplumun tüm kesimlerini etkisi altına almaktadır. 
Sosyal ve kültürel alanlar üzerinde de dengeler bozulmaktadır ve toplumsal faa-
liyetlerde azalmalar görülmektedir. Farklı nedenlerden kaynaklanabilen krizler, 
-nedeni her ne olursa olsun- iflaslar, işsizlik, yoksulluk, borçlanma oranlarında 
artış, intihar, boşanma, suç ve şiddet oranlarında artış, aile yapısının bölünmesi, 
geleceğe güven kaybı, kaygı durumu bozukluğu, depresyon semptomlarında artış, 


