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İnsan Hakları Evrensel B�ld�rges�
Madde 26: Öğret�m �nsan k�ş�l�ğ�n�n tam gel�şmes�n� ve �nsan haklarıyla ana hürr�yetler�ne saygının kuvvetlenmes�n� hedef 
almalıdır. Öğret�m bütün m�lletler, ırk ve d�n grupları arasında anlayış Çocukların Sanat Eğ�t�m� Almaları Gerekl�l�ğ� Üzer�ne 
İmzalanmış, hoşgörü ve dostluğu teşv�k etmel� ve B�rleşm�ş M�lletler�n barışın �dames� yolundak� çalışmalarını gel�şt�rmel�d�r.
Madde 27: Herkes, topluluğun kültürel faal�yet�ne serbestçe katılma, güzel sanatları tatma, �l�m sahasındak� �lerley�şe �şt�rak 
etme ve bundan faydalanma hakkına sah�pt�r.

Çocuk Hakları Sözleşmes�
Madde 31: Taraf devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanır ve özend�r�r. 
Çocuklar �ç�n, boş zamanı değerlend�rmeye, d�nlenmeye, sanata ve kültüre �l�şk�n (etk�nl�kler) konusunda uygun ve eş�t fırsat-
ların sağlanmasını teşv�k eder.
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 Değerl� Ekenek okurları, derg�m�z�n GÜZ sayısında, yaşamımızın her aşamasın-
da öneml� b�r yere sah�p olan sanatın önem�n� hatırlamayı, b�rey ve toplum �ç�n genel 
eğ�t�m bütünlüğü �çer�s�nde sanat eğ�t�m�n�n gerekl�l�ğ�n� vurgulamayı amaçladık. 
 Derg�m�ze b�rb�r�nden değerl� akadem�syenler�m�z ve sanatçılarımız tarafından 
gönder�len makalelerden çıkan sonuç; sanat eğ�t�m�n�n hem b�rey hem de toplum açısın-
dan vazgeç�lmez ve yaşam boyu elde ed�n�lmes� gereken b�r eğ�t�m alanı olmasına 
rağmen ülkem�zde sanat eğ�t�m�n�n yok denecek kadar az ve yok ed�lmeye çalışıldığıdır. 
 Sanat eğ�t�m�n�n okul önces�nden başlayarak b�rey�n tüm öğren�m sürec�nde, 
mesleğ�n� uygularken ve hatta meslek sonrası da ver�lmes� gerekt�ğ�ne olan �nancımızla 
KIŞ sayımızda buluşmak üzere…
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 Sanat, tar�h boyunca 
�nsanoğlunun kend�n� �fade etmes�-
n�n b�r yolu olmuştur. Sanat, 
�nsanın çevres�yle etk�leş�m �ç�nde, 
etrafında olan b�tene karşı daha 
duyarlı bakmasını, özgür düşüne-
b�lmes�n� ve kend�n� �fade edeb�l-
mes�n� sağlar. Sanatın önem�n�, 
Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız 
kalan b�r m�llet�n hayat damarların-
dan b�r� kopmuş demekt�r” sözle-
r�yle de vurgulamıştır. 
 Sanat eğ�t�m� �se b�reyler�n 
yetenekler�n�n gel�şt�r�l�p, yaratıcı, 
özgüvenl�, üretken, �nceleyen, 
sorgulayan, hoşgörülü, estet�k 
duyguları gel�şm�ş k�ş� olmalarını 
sağlarken, aynı n�tel�klere sah�p 
uygar toplumlar da sanat eğ�t�m� �le 
yaratılır. Bu nedenled�r k� sanat 
eğ�t�m� tüm toplumlar �ç�n zorunlu 
b�r gereks�n�md�r. 
 Türk�ye’de sanat eğ�t�m�-
n�n gel�ş�m�, özell�kle Cumhur�yet 
dönem�nde c�dd� b�r aşama katet-
m�şt�r. Türk�ye’den yurt dışına 
gönder�len sanatçıların yanında, 
yurt dışından davet ed�len sanat 
eğ�t�mc�ler�n�n önderl�ğ�nde, sanat 
eğ�t�m� alanında gel�şmeler yaşan-
mıştır. Halkevler� ve öğretmen 
okulları sanat eğ�t�m� alanındak� 
gel�şmeler�n yaygınlaşmasında 
öneml� b�r etmen olmuştur. 
1940’larda Köy Enst�tüler� ve deva-
mında kurulan Öğretmen Okulla-
rından mezun öğretmenler�n en az 
b�r müz�k alet� çalab�lmes�, res�m 
yapab�lmes�, sanat tar�h�, s�nema, 
edeb�yat g�b� sanat alanlarında b�lg� 

sah�b� olması o dönemde sanat 
eğ�t�m�ne ver�len önem�n gösterges� 
olmuştur. 
 Ancak AKP’n�n �kt�darda 
olduğu son 13 yılda, sanat eğ�t�m�n-
de özell�kle �lköğret�m ve ortaöğre-
t�m sürec�nde ders saatler�n�n 
azaltılması ve sanat eğ�t�m� alanına 
�darec�ler tarafından yeterl� �lg�n�n 
göster�lmey�ş�, estet�k duyarlılıktan 
yoksun, ş�ddete eğ�l�ml� b�reyler�n 
gün geçt�kçe çoğalmasına neden 
olmuştur. 
 Çağımızda devletler vatan-
daşlarının ve özell�kle gençler�n�n 
sanatsal gel�ş�m�n� destekleyecek 
her türlü adımı atmayı geleceğe 
yatırım olarak görmekte ve bu 
yönde pol�t�kalar üretmekteyken, 
sanatın ve sanatçının özgürlüğünü 
tehd�t olarak gören AKP, �kt�darı 
boyunca, sanatı ve sanatçıyı sürekl� 
aşağılamış, okullardan sanat eğ�t�-
m�n� kapı dışarı etm�şt�r. Okulları-
mızda res�m, müz�k g�b� sanat 
dersler�n�n, haftalık ders saatler� 
�ç�ndek� oranının yüzde 15’ten 
yüzde 5’e düşürülmes� de AKP’n�n 
sanata bakışını ortaya koyar n�tel�k-
ted�r.
 Gel�nen noktada, b�l�msel 
ve pedagoj�k eğ�t�m�n gereğ� olarak, 
okulönces� eğ�t�mden başlayarak 
eğ�t�m�n her aşamasında sanat eğ�t�-
m�ne yer ver�lmes� büyük önem 
taşımaktadır. Sanat dersler�n�n 
süreler� artırılmalı, gerekl� mekan 
ve donanım gereks�n�mler� g�der�le-
rek, m�ll� b�r sanat eğ�t�m� pol�t�kası 
oluşturulmalıdır. 

SANAT VE İKTİDAR

Vel� Dem�r
Eğ�t�m-�ş Genel Başkanı
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SANAT, İNSANIN KENDİ İNSANLIĞINI TANIMASIDIR. 
Herbert Read”
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 İnsanın doğasının ve 
yaşam sürec�n�n olmazsa olmaz-
larının başında salt sanat yet�s�-
n�n geld�ğ� günümüzün yadsına-
maz b�r gerçeğ�d�r. A�leler�n 
yet�şt�rmekte oldukları çocukla-
rına da�r b�lmeler� gereken önce-
l�kl� şey, b�reyde b�yoloj�k gel�ş-
meyle paralel �lerleyen çocuğun 
sanatsal gel�ş�m�d�r. B�reydek� 
gel�ş�m ve öğrenme, bu �k� 
alandak� gel�ş�m basamaklarının 
denges�ne d�kkat etmekle doğru 
orantılıdır. Böylece �nsan doğa-
sına uygun bu eğ�t�m yaklaşı-
mıyla, b�l�msel ve sanatsal yara-
tıcılığı yüksek düzeyde ve özgü-
venl� yen�  nes�l yet�şt�rmek 
mümkün olab�lecekt�r.
 Sanat, �nsanın yaşadığı 
toplumun kültürü, eğ�t�m düzey� 
ve teknoloj�k gel�şm�şl�ğ� �le çok 
yakından �lg�l�d�r. B�r ülken�n 
çağdaşlık düzey� �le sanat ve 
teknoloj�den yararlanması 
arasında yakın b�r �l�şk� vardır. 
Yaşanılan b�r kente sanatsal 
gözle bakıldığında herkes�n 
belk� göremeyeceğ� b�r estet�ğ� 
ya da görsel k�rl�l�ğ�, sanattan ve 
sanat eğ�t�m�nden yeterl� ed�n�-
m� olan b�reyler daha çabuk fark 
edeb�l�rler. Ülkem�zde Cumhur�-
yet�n kuruluş yıllarında genell�k-
le yurt dışına gönder�len eğ�tb�-
l�mc�, sanatçı ve sanat eğ�t�mc�-
ler� �le varılmak �stenen hedef; 
genelde eğ�t�m özel de �se sanat 
eğ�t�m�n�n sağlam temellere 
oturtulmasıdır. Ed�lgen değ�l 

etken, tüketen değ�l üreten ve 
böylece sanatsal k�ş�l�ğ�n� kanıt-
lamakla beraber ekonom�k 
bağımsızlığına da er�şm�ş b�r 
kuşak amaçlanmıştır. Bu yıllar-
da Dewey, St�ehler ve Frey g�b� 
yabancı b�l�m adamlarının b�lg� 
ve deney�mler�nden faydalanma 
g�r�ş�mler� de bu amaçla düşü-
nülmüş olab�l�r (Et�ke, 1991: 
53-54). 
 Okul önces�nden eğ�t�-
m�n �ler� düzeyler�ne değ�n 
kuşkusuz gerekl�l�ğ� açık olan 
sanat eğ�t�m�n�n görsel sanatlar 
eğ�t�m� boyutuyla �lg�l� olarak 
söylenecek çok şey var elbette. 
Öncel�kle entelektüeller�m�z�n 
sanat eğ�t�m�n�n gerekl�l�ğ�ne 
yeter�nce �nanıp �nanmadıkları 
sorgulanmalıdır. Yet�şmekte 
olan çocuk ve gençler�n kar�yer 
planlaması �le gelecekler�ne 
�l�şk�n pragmat�k temeldek� 
yaklaşımlar, aydın b�l�nen 
kes�mde ne yazık k� daha da 
rağbet görmekted�r. B�reyler� 
okuldak� eğ�t�me �laveten özel 
okul, özel ders ve özel kurs 
yollarında b�r yarışa mahkûm 
etme serüven�nde sanata da b�r 
yer ayrıldığını �ler� sürmek 
mümkün mü? Sanata göster�len 
�st�snaî �lg�ye gel�nce, bunu da 
sanata sadece b�r hob� araçsallığı 
düzey� olarak değerlend�rmek 
gerek�r. Gel�şm�ş ülkelerde sanat 
artık tasarım �le b�rl�kte düşünül-
mekte, görsel sanatlar �fades� 
sanat ve tasarım kavramıyla 

beraber anılmaktadır. Geçen 
yüzyılın başında İng�ltere’dek� 
eğ�t�m kurumlarının tüm kade-
meler�nde sanat ve tasarıma 
�l�şk�n ulusal standartlar gel�şt�-
r�lm�şt�r.1960’lar ABD’s�nde 
�se; çok gel�şm�ş �k� sanat formu 
olan res�mdek� soyut dışavurum-
culuk �le heykeldek� m�n�mal 
konstrükt�v�zm, güzel sanatlar, 
graf�k tasarım, moda ve tekst�l 
tasarımı �le üç boyutlu tasarım 
alanları �ç�n ortak dersler 
vermek suret�yle canlandırılmış-
tır (Th�stlewood, 1985: 84-85).
 Elbette bu çok öneml� 
�k� örnek b�le o gün �ç�n b�r 
devr�m n�tel�ğ�nded�r. Z�ra 
ABD’de o yıllarda b�le sanata 
�l�şk�n ulusal standartlar, artık 
sadece bazı resm� kurulların 
alacağı kararlarla değ�l, çeş�tl� 
sanat alanlarında uzmanlar �le 
özel okulların da tartıştıkları 
panel ve toplantılarda alınıyor-
du. B�z�m m�ll� eğ�t�m şuraların-
da sanat ve sanat eğ�t�mc�ler�ne 
ne denl� yer ver�ld�ğ� burada akla 
gelmes� gereken sorulardandır.
 Sanat eğ�t�m�n�n amaç-
larına ulaşab�lmes�, sadece 
eğ�t�m ortamı olarak sınıf 
�kl�m�nden yararlanarak müm- 
kün olmaz. Sınıf ortamının yanı 
sıra müzelerden, galer�lerden ve 
sanatçı atölyeler�nden de destek 
alınmalıdır, böylece sanat eğ�t�-
m�n�n n�tel�ğ�n�n de artması 
mümkün olab�l�r (Merc�n, 
2002:342). 

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN
GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE

Doç. Dr. Al� Osman Alakuş
D�cle Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümü Başkanı
Görsel Sanatlar Eğ�t�m� Derneğ� (GÖRSED) Başkanı
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 B�rey�n eğ�t�m�; b�r 
meslek ed�nmeden önce, mesleğ� 
uygulama sürec� ve meslek sonra-
sı aldığı eğ�t�m olarak sıralanab�-
l�r.Bu tarz b�r eğ�t�m, onun doğu-
mundan ölümüne kadar sürer. 
Buna “yaşam boyu eğ�t�m” de 
den�lmekted�r. Yaşam boyu sanat 
eğ�t�m�, sadece örgün eğ�t�mle 
değ�l aynı zamanda serg�ler, 
müzeler, k�tap, derg�, yayın ve her 
türlü görsel-�ş�tsel �let�ş�m araçla-
rı �le desteklenmel�d�r (Alakuş, 
2002:154). 
 
 Çoklu Zekâ Kuramı  
 Bağlamında Sanatın  
 Önem�
 İnsanlıkla yaşıt olan 
eğ�t�m sorunu günümüzde de 
önem�n� korumaktadır. D�j�talle-
şen b�r yen� kuşak eğ�t�m�n� konu-
şurken dünden çok farklı 
argümanları tartışmak zorunlulu-
ğu vardır. Toplumda en masum b�r 
�fadeyle “zek�” ve “sıradan” 
�nsanlar g�b� k�m� sınıflandırmala-
rın yapılageld�ğ� b�l�nmekted�r. 
Ancak çağın eğ�t�m b�l�mc�ler� 
�nsanı sadece d�l ve matemat�k 
zekâları �le tasn�f etmen�n artık 
doğru olmadığını kanıtlamada 
öneml� mesafeler almışlardır. 
Howard Gardner öncülüğünde 
başlatılan Çoklu Zekâ Kuramı 
çalışmalarında, her �nsanın bey�n 
kapas�tes� bakımından çok yönlü 
b�r�k�m�ne d�kkat çek�lmekte ve 
bu �dd�alar nörops�koloj� d�s�pl�n� 
�le kanıtlanmaktadır. Gardner, 
zekâyı“… b�r veya daha çok 
kültürel yapıda değerl� b�r çıktıyı 
b�ç�mlend�rme veya problem 
çözme yeteneğ�” olarak tanımlar-
ken, zekânın akadem�k başarı �le 
kurulan �l�şk�s�nden daha �ler� b�r 
anlam bulunduğunu düşünmekte-
d�r. Bu nedenle zekâyı tanımlama-
da geleneksel anlayıştan çok daha 
farklı olarak; zekâ alanlarından 
söz etm�ş ve her b�rey�n b�rden 
fazla zekâ alanına sah�p olması 

tez�n� �ler� sürmüştür (Gardner, 
1983:60).
 İnsanların zek�l�kler�n�n 
bel�rlenmes�n� sadece IQ testle-
r�yle sınırlayan klas�k zekâ 
ölçümleme yöntemler�n�n artık 
tatm�n ed�c� olmaktan uzak 
olduğu anlaşılmıştır. Bu bakım-
dan Gardner’ın gel�şt�rd�ğ� bu 
kuram öneml� b�r açılım olmuş ve 
�nsanın kend�n� keşf� olarak 
algılanmıştır. İnsanın d�l ve mate-
mat�ksel zekâsının yanısıra; 
müz�kte, sporda, r�tm�k perfor-
mansta, �let�ş�mde, res�mde, doğa 
sevg�s� vb. alanlarda da kend�n� 
göstereb�leceğ� gerçeğ� çok 
öneml� b�r gel�şme olarak görül-
mel�d�r. Sadece bu yönüyle sanata 
d�kkat çekerek toplumun aydınla-
tılması, öz güven sah�b� b�reyler�n 
yet�şmes�ne büyük katkı sağlaya-
b�lecekt�r.  

 Demokrat�k Eğ�t�m ve  
 Sanat Eğ�t�m�
 Toplumun eğ�t�lmekte 
olan kes�mler�ne demokrat�k 
değerler yüklemen�n sanat ve 
sanat eğ�t�m� bakımından da 
önem� büyüktür. Demokrat�k 
eğ�t�mden beklenen davranış, 
elbette demokrat�k değerler�n 
eğ�t�len her b�rey tarafından 
özümseneb�lmes�n� sağlamaktır. 
Demokras�n�n dayandığı temel 
değerler �lk olarak, �nsan unsuru-
na saygı, b�reysel akıl yürütme, 
eş�tl�k, özgürlük ve adalet g�b� 
kavramları akla get�rmekted�r. 
Bazen anlamları karıştırılsa da 
eğ�t�m�n doğal formunda üç temel 
akt�v�te vardır. Bunlar; kend�n� 
özgürce �fade etme, çevrede olup 
b�ten� bağımsız olarak gözlemle-
me ve bunları değerlend�rme 
akt�v�teler�d�r 
 Sürdürüleb�l�r b�r 
demokras� ve �y� anlaşılıp uygula-
nan b�r �nsan hakları eğ�t�m�, 
b�rey�n demokrat�k değerler 
ed�nmes�ne büyük katkısı olur. 

Yaşam boyu b�r eğ�t�m �ç�n, 
çağdaş dünya toplumlarında 
olduğu g�b� ülkem�zde de demok-
rat�k yaşamın gerekt�rd�ğ� bu 
değer ve anlayışlar önemsenmel�-
d�r. İnsanı sözü ed�len demokrat�k 
eğ�t�mle yet�şt�r�rken, hayat� 
önemde değerler� �ç�nde barındı-
ran sanattan ve sanat eğ�t�m� 
yaklaşımlarından yararlanmak 
çağın gereğ� olarak kabul ed�lme-
l�d�r.
 B�rey�n sanatsal ve 
estet�k gel�ş�m�n�n ve sanatta 
öğrenme ve eleşt�rel becer� 
eğ�t�m�n�n, genel eğ�t�m s�stem� 
�ç�nde öneml� b�r yer� vardır. 
Estet�k eğ�t�m�, görme, �ş�tme ve 
dokunma g�b� duyuların eğ�t�lme-
s� demekt�r. B�r sanatçının gözü, 
varoluşumuzun hatıra ve anlarının 
kışkırtıcı b�r �ncel�ktek� haz ve 
anlamlarını keşfetme becer�s�ne 
sah�pt�r (E�sner, 1972: 16). Belk� 
de bu nedenle uygarlıkların temel-
ler� z�h�nlerden öte duyulara 
dayanmaktadır. Duyular sanatsal 
b�r kaygı �le kullanılmadıkça, 
�nsanın �lerlemes� şöyle dursun, 
hayatını sürdürmes� �ç�n gerekl� 
b�yoloj�k şartların oluşmayacağı 
b�le �ler� sürüleb�l�r. Demokrat�k 
eğ�t�m ve sanat eğ�t�m� b�rb�r�n� 
tümleyen n�tel�kler�yle öneml� �k� 
d�s�pl�n olarak algılanmalıdır. 
 Sağlam b�r sanat eğ�t�m� 
almayan çocuk, kapsamlı b�r 
genel eğ�t�mden yoksun bırakıl-
mış ve b�rçok eğ�t�msel ortam ve 
araştırmaların dışında tutulmuş-
tur. Ş�md�ye kadar dünyada 
b�rçok sanat eğ�t�mc�s� sanat �le 
eğ�t�m�n durumunu net ve �nandı-
rıcı b�r şek�lde ortaya koymuş ve 
gel�ş�m�ne katkıda bulunmuştur. 
Ps�kolog Nelson Goodman’ın“… 
sanatların eğ�t�m� b�r gerekl�l�kt�r 
ve eğ�t�m sürec� bütününün b�r 
öges� olarak  eklenmel�d�r.” sözü 
bu açıdan anlamlıdır (Hurw�tz ve 
Day, 1995:37). 
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bu açıdan anlamlıdır (Hurw�tz ve 
Day, 1995:37).
 Güzel sanatların evren-
sel ortak b�r d�l oluğunu, kend� 
kültürel değerler�m�z bakımın-
dan da gayet doğal olarak düşün-
mek gerek�r. “Türkçe b�lmeyen 
b�r�n�n, Topkapı sarayını gezd�-
ğ�nde bu yapının �şlev�n�n ne 
olduğunu; ya da Osman Ham-
d�'n�n ‘S�lah Tac�r�’ adlı tablo-
sunda neler olup b�tt�ğ�n� rahat-
lıkla kavrayab�lmes� bu bakım-
dan anlamlıdır.” (Özsoy, 
1998:62). 
 Sanat eğ�t�m�n�n amaç-
larının başında “sanatın evrensel 
d�l�n� kullanab�lme” gerçeğ�nden 
ötürü, sanatsal düşünce yoluyla 
kend�n� dışa vurma bu �ş�n doğa-
sıdır. B�rey�n kend� öznel evren�-
n� tanıyab�lmes�, kend� dışındak� 
nesnel evren� algılamasıyla 
olasıdır. Bu yolla kazanılan 
deney�mler, k�ş�n�n kend�n� 
anlatmasında öneml� b�r araç 
olab�l�r ve onu özgünleşt�rmeye 
�teb�l�r. Özgün anlatım çabası, 
özgün düşünmen�n temel�n� 
oluşturan eleşt�rel ve anal�t�k 
düşünme �le b�rl�kte sentez-yo-
rum yapmayı da get�rmekted�r. 
  
 Sanat Eleşt�r�s� ve 
 Demokrat�k Değer  
 Yargısı
 Eğ�t�lmekte olan hedef 
k�tlelere demokrat�k değerler 
kazandırmak, onlara eğ�t�m 
yoluyla özgürleşme ve demokra-
t�k b�r k�ml�k kazanma sürec�n� 
yaşatmakla mümkündür. Bu 
bağlamda sanat eleşt�r�s�, b�rey�n 
demokrat�k değerler kazanması-
na katkı sağlayacak öneml� b�r 
yaklaşım olarak görüleb�l�r. 
B�rey�n eleşt�rel savunma meka-
n�zmasının arttırılması oranında 
b�r sanat eser�ne değer verme 

yet�s� gel�ş�r ve aynı zamanda 
demokrat�k değerler� er�ş�m 
çıtası da yükseleb�l�r. M�ttler’�n 
“Bakmayı Öğrenmek, Öğren-
mek İç�n Bakmak” d�ye n�telen-
d�rd�ğ� eleşt�r�n�n �şlevler�n�n de 
�y� b�l�nmes� gerek�r (Kırışoğlu 
ve Strokrock�, 1997). Toplumun 
aydınlanmasında kuşkusuz 
öneml� �şlevler� olan sanat 
kurumlarında yet�şen b�reyler bu 
bakımdan potans�yel b�r k�tled�r. 
Sanat eleşt�r�s� eğ�t�m�n� alan 
sözü ed�len b�reyler�n toplumun 
d�ğer kes�mler�n�n de demokra-
t�k değerler kazanımlarına katkı-
sı olab�lecekt�r.
 Demokrat�k değerler 
kazanımı, �nsanlarda farklılıkla-
ra tahammül etme geleneğ� �le 
gerg�n b�r toplumdan d�ng�n b�r 
k�tle prof�l�ne doğru evr�lme 
ortamını oluşturması bakımın-
dan önemsenmes� gereken b�r 
sonuçtur. Böyle b�r hedefe 
er�şmede a�le ve okul ortamında 
demokrat�k değerler�n yaşanma-
sının önem� büyüktür. Toplumu 
oluşturan tüm b�r�mlerde, eğ�t�-
lenden eğ�tene uzanan büyük b�r 
yelpazede etk�l� kılınab�lecek 
eleşt�r� kültürünü sanat yoluyla 
ve sanatsal bakış açısıyla gerçek-
leşt�rmek mümkün olab�l�r. Her 
b�r b�rey�n öğrenme kapas�tes�-
n�n farklılığının b�l�nd�ğ� 
çağımızda eğ�t�m programlarının 
artık ötek� d�s�pl�nlerle beraber, 
sanat ve görsel sanatlar eğ�t�m�n� 
de kapsama zorunluluğu vardır.  
 Sanat eser�n� anlama ve 
yorumlama konusunda görsel 
okuryazarlıktan da söz etmek 
gerek�r. Eser eleşt�r�s� �le görsel 
okuryazarlık arasında öneml� b�r 
�l�şk� vardır. Çünkü görsel okur-
yazarlık sanata ve sanat eser�ne 
bakış açısı sağlayan ve gel�şt�ren 
b�r anlayıştır. Son zamanlara 

kadar akadem�k ortamlarda b�le 
pek kullanılmayan bu kavram-
dan günümüzde artık daha sık 
söz ed�lmekted�r. Gel�şm�ş 
ülkeler�n b�l�msel yayın ve 
medya ortamlarında bu kavram 
daha çok gündemded�r. Bu 
nedenle ülkem�zde de bu kavra-
mın akadem�k b�r tanımlama ve 
tanıya gereks�n�m� vardır. Böyle-
ce bu hususta oluşan kavram 
yanılgılarının önüne geç�leb�le-
cek ve ortak b�r sanat d�l� 
oluşturmaya katkı sağlanab�le-
cekt�r.  Yan� b�r bakıma sanatın 
d�l� ve alfabes� oluşturulmuş 
olacak ve sanatın evrensel d�l 
olma özell�ğ� daha �y� kavranab�-
lecekt�r. 
 Herkes sanatçı olamaya-
b�l�r, fakat herkes�n b�r sanat 
tüket�c�s� ya da sanat değerlend�-
r�c�s� olup, seyrett�ğ� eserlerden 
haz alab�lmes� mümkündür.  
Toplum b�reyler�nce bu çağdaş 
sanat eleşt�r�s� yaklaşımının �y� 
algılanab�lmes� durumunda 
demokrat�k değerler ed�n�m�ne 
büyük katkı sağlayacağı bekle-
neb�l�r.  
 B�reylere b�r sanat eser�-
n� �zlerken ya da b�r serg�y� 
gezerken; acele yargıdan kaçın-
manın önem�n� ve eser� daha �y� 
anlayab�lmek �ç�n nasıl bakılma-
sının ve nasıl değerlend�rme 
yapılmasının yöntemler�n� öğret-
mek gerek�r. Demokrat�k b�r 
eğ�t�m�n �nsanı özgürleşt�rme 
g�b� öneml� b�r hedef�, öğretmen 
odaklı eğ�t�m anlayışı yer�ne 
öğrenc� merkezl� akt�f b�r öğren-
me durumunun ben�msenmes�y-
le gerçekleşeb�l�r. Otokrat�k 
değ�l, demokrat�k öğretmen 
yaklaşımı uygulamalarının sınıf-
ta anlamlı öğrenmey� gerçekleş-
t�reb�leceğ� gözden uzak tutul-
mamalıdır.
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 Görsel Sanatlar 
 Eğ�t�m� ve Ş�ddet
 Ülkem�zde özell�kle 
okul çağı gençl�ğ� arasında 
ş�ddet�n g�tt�kçe yaygınlaştığı 
b�r gerçekt�r. Bu olayların genel-
de kamuoyunun, özelde eğ�t�m 
ve sanat eğ�t�m� çevreler�n�n 
d�kkat�n� çekmes� doğaldır.Ö-
zell�kle erken yaşta görsel sanat-
lar öğretmenler�nce ver�len 
sanat eğ�t�m� b�rey�n beden ve 
ruh sağlığını gel�şt�receğ� 
kuşkusuzdur. Görsel sanatlar 
öğretmenler�n�n sayıca yetmed�-
ğ� görülen eğ�t�m s�stem�m�zde 
sınıf öğretmenler�n�n de bu 
alanda �y� yet�şt�r�lmes� gereğ� 
ortaya çıkmıştır.
 Ş�ddet�n pol�s�ye 
önlemlerden çok anaokulundan 
ün�vers�teye her düzeydek� 
okullarda ver�lecek sanat eğ�t�-
m�yle de önleneb�leceğ�ne da�r 
b�l�msel ver�ler vardır. Devlete 
büyük mal�yetlere mal olan 
güvenl�k önlemler�n�n yanı sıra 
belk� daha az b�r mal�yetle 
ş�ddet�n hızının kes�lmes� 
mümkün olab�l�r. Çünkü yet�ş-
mekte olan b�reyler�n kend�ler�-
n� arama ve tanıma serüven�nde-
k� yol ve yöntemlerden b�r� 
sanatsal dışavurumdur. Dolayı-
sıyla ş�ddet�n b�rçok türler�n�n 
devreye g�rmes� de mümkündür. 
Bu bakımdan �nsanın �ç dünya-
sının dışa vurumu n�tel�ğ�nden 
ötürü, sanatın öneml� fonks�yon-
larının olab�leceğ� düşünülmel�-
d�r. Böylece b�r yandan genç 
b�rey doğasına uygun b�r mecra-
ya yönlend�r�l�rken öte yandan 
tesk�n ed�len gerg�nl�ğ�n�n 
huzurlu b�r dünyanın �nşasına 
katkı sağlayacağı bekleneb�l�r.  
 “Düzenley�c�ler� arasın-
da Gaz� Ün�vers�tes�, MÜZED, 
TÜMARGEM ve Görsel Sanat-

lar Eğ�t�m Derneğ� (www.gor-
sed.org)’�n de bulunduğu 
2007’dek� Sanat Eğ�t�m� ve 
Ş�ddet temalı 3. Ulusal Sanat 
Eğ�t�m� Sempozyumu, b�rçok 
b�l�m ve sanat �nsanının bu 
bağlamda öneml� tesb�tler�n� 
�çermekted�r (Alakuş ve Tuna, 
2007). Yakın geçm�şte TBMM 
çatısı altında “Ş�ddet Kom�syo-
nu Çalışmaları” nın konuşuldu-
ğu ülkem�zde, sanatın bu yönü-
nün sanat eğ�t�mc�ler�yle neden 
kapsamlı olarak görüşülmed�ğ� 
merak konusudur. Bu nedenle 
devlet�n sanatın bu n�tel�ğ�n�n 
yeter�nce farkında olduğunu 
varsaymak pek de kolay değ�l-
d�r. Her ne kadar eğ�t�m�n b�rçok 
kademes�nde müfredat prog-
ramlarında sanat dersler� varsa 
b�le sayıca yeterl� olmadığı 
açıktır. Sanat d�s�pl�n�ne uygun 
sınıf ortamı, �lg�l� kurumların 
durumları, donanımları ve d�ğer 
gereks�n�mler�yle konuşularak 
çözüm bekleyen epeyce sorun 
olduğu b�r gerçekt�r.
 Güvenl� eğ�t�m ve 
güvenl� b�r toplum �ç�n sanattan 
da gereğ�nce yararlanmanın 
kaybett�receğ� b�r şey olmadığı-
nı düşünmek gerek�r. Bu sorun-
ların tartışılacağı b�r “Ulusal 
Sanat Şurası” toplamak çok mu 
zordur? Bu, devletten beklenen 
b�r çalışma, ancak s�v�l �n�s�yat�f 
olarak acaba ülkem�zde yeterl� 
b�r çaba var mıdır? Ya da 
ülkem�zde yaygın, akt�f ve 
sayıca yeterl� üyeler� bulunan 
kaç tane sanat ve sanat eğ�t�m� 
amaçlı S�v�l Toplum Kuruluşu 
(STK) vardır? Sözü ed�len 
STK’ların ne denl� güçlü ve �şler 
�let�ş�m ağı bulunmaktadır? 
Herbert Read’�n öncülüğünde 
ve UNESCO’nun da destekle-
r�yle 1950’lerden ber� dünya 

çapında sanat yoluyla eğ�t�m� 
kend�ne m�syon ed�nen Interna-
t�onal Soc�ety for Educat�on 
through Art (InSEA) (www.�n-
sea.org) g�b� b�r topluluğumuz 
var mıdır?
 Son 30 yıldır gel�şm�ş 
ülkelerde özell�kle de ABD’de“-
Görsel Kültür Eğ�t�m�” kavramı 
hakkında b�rçokb�l�msel yazı 
yazılmakta ve k�taplar üret�l-
mekted�r. Bu araştırmalarda 
sanat eğ�t�m� alanına �l�şk�n yen� 
tanımlamalar get�r�lmekted�r.
 Sıkça gönderme yapılan 
“görsel kültür eğ�t�m�” yaklaşı-
mında; “… çağdaş yaşamda 
telev�zyon, b�lg�sayar, d�j�tal 
ekranlar ve basılı medya yoluyla 
görsel �mge bombardımanının 
artmasına bağlı olarak günlük 
estet�k deney�mlerden bahsed�l-
mekte ve bu araçlar yoluyla elde 
ed�len sosyo-kültürel deney�m-
ler sanat alanı kadar değerl� 
görülmekted�r. Görsel �mgeler�n 
estet�ksel, �şlevsel ve �let�ş�msel 
kaygılarla tasarlanması ve 
kültürel k�ml�k oluşturmada 
�nsanlar üzer�ndek� etk�n gücü 
sanat eğ�t�m�nde kapsam artırı-
mını b�r gerekl�l�k olarak karşı-
mıza çıkarmaktadır.” (Mamur, 
2014: 102). 
 Engellenemez gücüyle 
d�j�tal çağın etk� faktörüne maruz 
kalan ülkem�zdek� genç b�reyle-
r�n kültürel tükenm�şl�k yaşama-
maları �ç�n onlara ver�lecek 
görsel sanatlar eğ�t�m� “görsel 
kültür eğ�t�m�” yaklaşımı da 
d�kkate alarak yen�den tasarlan-
malıdır. Sonuç olarak; bugün 
görsel sanatlar eğ�t�m�ne her 
zamandan daha çok �ht�yaç 
olduğu düşünces�nde anlaşıldığı 
takd�rde yapılacak �lk �ş, genelde 
sanatı özelde �se görsel sanatları 
b�rey eğ�t�m�nde �şlevsel kılmak 
eylem� olmalıdır.



DÜZELTME: 
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  Sanat yoluyla eğ�t�m, 
sanatın sadece b�r “araç” olarak 
kullanıldığı kuşkusunu akla 
get�rmemel�d�r. Çünkü “sanat 
yoluyla eğ�t�m” sayes�nde b�r 
yandan �nsanın doğasında var 
olan b�r cevher �şler hale get�r�-
l�rken d�ğer yandan d�s�pl�nler 
arası eğ�t�m gerçekleşt�r�lm�ş 
olur. Görsel sanatlar eğ�t�m�nde 
eleşt�rel b�r düşünme s�stem� 
olarak b�l�nen çağdaş sanat 
eleşt�r�s�, öğrenme ortamında, 
b�reye kend�s� hakkında ver�len 
kararları eleşt�reb�lme, nedenle-
r�n� sorgulayab�lme ve alternat�f 
düşüneb�lme yet�s� ve cesaret�n� 
kazandırır. İy� �şleyen b�r 
demokras�n�n, çocuğun �ç�nde 
yaşadığı a�le, okul ve toplumda-
k� demokrat�k değerler�n serg�-
lenmes�yle gerçekleşeceğ� düşü-
nüldüğünde bu hususun önem� 
daha �y� anlaşılab�l�r. Sözü 
ed�len bu ortamlarda eğ�ten ve 
yönetenler�n eylem ve söylem 
b�rl�ğ�n�n b�rey tarafından 
algılanması ve herkes�n sah�p 
olacağı çağdaş b�r eleşt�r� yakla-
şımı farkındalığı görsel sanatlar 
eğ�t�m�n�n temel hedefler�ne 
ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
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AHMET KAYAALP

‘Gölyazı’



ş�md� boyuna b�r cenaze vardır ben�m sağ omzumda
Fatma –bana cennetten b�r gül– tem�zl�ğe g�tt�ğ� ev�n camlarını s�lerken
düşüp karıştığından ber� eks�k uçuşuna turnaların
ben Tebernuş ş�md� boyuna b�r cenaze vardır ben�m sağ omzumda
kül kadar �nce ve yers�z�m şurada ve burada

ş�md� boyuna b�r cenaze vardır ben�m sağ omzumda
baksanız uzaktan sağ omzum düşüktür

ben Tebernuş k�me sorayım ş�md� 
Fırat suyu Kerbela’ya aksa ne olur? 
Yan� ne olur?
zam�r �le mezar arasında gözyaşlarım gözler�me m�l olur

bana cennetten b�r güldür Fatma, düşüp karıştığından ber�
göğü eks�k uçuşuna b�r turnanın
kend�m� tutamadığımdan bahsederlerd�
ama ne zaman bak Tebernuş bu b�r bardak sudur
deselerd� ser�nlerd�m
dua kılardım saatlere ve gey�klere

sonra düşünürdüm
neden terk ed�lm�ş evler�n önce camları dökülür 
sonra balkonları uzar kalır
ben Tebernuş unuttum uzun uzun g�tg�de ölür g�b� b�r şeyler�
herkes b�raz y�t�rd�ğ� b�r şeyd�r ama değ�l m�?
yorgun ve bungunum �şte 
ölüm yez�t g�b� susuzlukta ömrüme çölünden �nm�şt�r
zam�r �le mezar arasında aynaları ters çev�rm�şt�r
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ben Tebernuş her şey�n b�r şeylere bölündüğü
her şey�n y�ne kend�yle bölündüğü
Fatma bana cennetten b�r güldür
düşüp karıştığından ber� turnaların eks�k uçuşuna
kara b�r acının coğrafyasından koşarak g�tt�ğ�m yazılıdır
geç meyhane baskılarında
daha har�tası çıkarılmamış uçurumlara

ne kadar değers�z�m ş�md� atılacak b�r şey�m esk�
mühürler, ıslak mend�ller, s�gara �zmar�tler�, saat artık on �k�y� geçt�ler
düğün fotoğrafları –ben� ölü b�r gel�ne verm�şler– kurumuş ç�çekler
atılacak b�r şey�m ş�md� ve kül kadar �nce ve yers�z�m şurada ve burada

�nanmazsınız ben tanrıya değ�l saatlere �nandım
ş�md� boyuna b�r cenaze vardır ben�m sağ omzumda
baksanız uzaktan sağ omzum düşüktür
yan� h�ç k�mseler�n kullanmadığı b�r cumartes�
h�ç k�mseler�n kullanmadığı b�r �k�nd�de
Fatma bana cennetten b�r güldür

ş�md� ben ölüyüm
ş�md� ben nedense çok ölüyüm
ölüm çok esk� b�r yorumudur hayatın
yoruldum cenazeler� taşımaktan
ben Tebernuş
aynamı kapadım zam�r �le mezar arasında
gözler�me m�l gözyaşlarım

ş�md� boyuna b�r cenaze vardır ben�m sağ omzumda
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 Bu makalen�n amacı, 
Köy Enst�tüler�n�n (KE) Erken 
Cumhur�yet Dönem�’ndek� 
sanat eğ�t�m� ve sanat alanındak� 
gel�şmelere nasıl b�r etk�s� oldu 
sorusuna yanıt aramaktır. KE, 
Kurtuluş Savaşı’nın yaralarının 
henüz tam olarak sarılamadığı 
ve II. Dünya Savaşı’nın tüm 
ağırlığı �le h�ssed�ld�ğ� dönem-
de; �lköğret�m� yurt sathına 
yaymak köyler� modern, çağdaş 
b�r yaşama kavuşturmak 
amacıyla açılan eğ�t�m-öğret�m 
kurumlarıdır. Bu kurumlar aynı 
zamanda özgün m�marlık 
k�ml�kler�ne de sah�pt�rler. 
 Köy Enst�tüler� (KE), 
çeş�tl� yönler�yle pek çok 
araştırmanın konusu olmuştur. 
Bunlar arasında sanat, sanat 
eğ�t�m� ve b�nalarıyla �lg� olan-
lar da vardır. Bu araştırmalar 
doğrudan KE’n� konu alab�ld�ğ� 
g�b� dönem�n kültür hayatı veya 
eğ�t�m tar�h� �ç�nde de kend�ne 
yer bulab�lm�şt�r. Yoksul köy 
çocuklarının eğ�t�m� yoluyla 
öneml� b�r toplumsal hareketl�-
l�k dalgası yaratan KE’n�n 
toplumda Cumhur�yet b�l�nc�n�n 
kökleşmes�ne ve Atatürk 
devr�mler�n�n ben�msenmes�ne 
öneml� katkılar sağladığı bel�rt�-
l�r (YÖK, 2007, s. 31). 
 KE’de sanatın her 
dalında — müz�k, t�yatro, halk 
oyunları, res�m-�ş, ş��r, yazma 

ve okuma, yazın k�taplarını 
okuyup özetleme, güzel ve etk�l� 
konuşma, el �şler�, yontuculuk, 
çeş�tl� spor etk�nl�kler�n�n — 
daha �lk yıllardan başlayarak 
özenle ve ısrarla teşv�k ed�ld�ğ� 
görülür. Her öğrenc�n�n yetene-
ğ� ve �lg� alanı d�kkatle �zlene-
rek gel�şmeler� sağlanır (Apay-
dın, 1997, s. 92). Yüksek 
KE’nün “Güzel Sanatlar”, “Yapı 
ve El Sanatları” kolları �se 
doğrudan doğruya sanatla �lg�l�-
d�r. KE’de okuyan öğrenc�ler 
arasında yetenekler�n� ortaya 
koyanlar Yüksek KE’de 
yetenekler�n� daha da gel�şt�rme 
olanaklarına kavuşurlar. Açık 
hava t�yatrosunda kend� oyunla-
rı �le dünya klas�kler�n� köylüye 
ve Enst�tü toplumuna sunarlar 
(Başaran, 1974, s. 161). Enst�tü-
ler sadece verd�kler� eğ�t�m 
programları ve eğ�t�mle değ�l, 
aynı zamanda kısa sürede �nşa 
ed�len b�nalarıyla da göze çarpı-
yordu. İk�nc� Ulusal M�marlık 
Akımı �ç�nde yer alan m�marla-
rın düşünce ve yaklaşımlarını 
ortaya koyab�lecekler� b�r alan 
da KE b�naları olarak görülmek-
ted�r (Makal, 2004, s. 23). 
 
 Tonguç’un 
 Sanat Eğ�t�m� Anlayışı 
 KE �le özdeşleşen ve ön 
plana çıkan �s�m h�ç kuşkusuz 
İsma�l Hakkı Tonguç’tur. 

Tonguç'un sanat eğ�t�m� düşün-
ces�, ders saatler�n� ve okulun 
sınırlarını aşarak yaşamın tüm 
alanlarına ulaşmaktadır. İ.H. 
Tonguç, sanat eğ�t�m�n� tanım-
larken res�m, müz�k ve yazınsal 
sanatlardan yabancı d�l öğret�-
m�ne, kır gez�ler�ne ve yaşama 
alanının estet�k b�r düzene 
kavuşturulmasına kadar çeş�tle-
nen gen�ş b�r anlam yükled�ğ� 
görülmekted�r (Tonguç, 1952). 
Tonguç'a göre güzel sanatlar 
öğrenc�y� mutlu eder ve k�ş�l�ğ�-
n� gel�şt�r�r. Hatta, �ş dersler�nde 
de benzer yaklaşım d�kkat 
çekmekted�r. İş etk�nl�ğ� �ç�nde 
yaratıcılığı �çeren tasarım yet�s�, 
düşünme ve b�ç�mlend�rme 
becer�s� kazandırılması düşü-
nülmekted�r. Eğ�t�m �deoloj�s�n-
dek� değ�ş�me bağlı olarak 
geleneksel ezberc� eğ�t�m terk 
ed�lm�ş, �ş aracılığıyla çocuğun 
kend�l�ğ�nden etk�n duruma 
gelmes�n�n sağlanması �lkes� 
değer kazanmıştır (Kurtuluş, 
2003). Almanya`da peda goj�k 
reform etk�s�yle yen� b�r okul ve 
eğ�t�m anlayışı arayışlarının 
çeş�tl� sonuçları olmuştur. 
Bunlar arasında Sanat Eğ�t�m� 
Hareket� de bulunmaktadır. 
Çocuğu temel alan bu yen� 
anlayış, onun kend�n� �fade etme 
b�ç�mler�n�n zeng�nl�ğ�n�n 
keşfed�lmes�n� sağlamıştır. 

SANAT EĞİTİMİ, 
SANAT VE KÖY ENSTİTÜLERİ 

Prof. Dr. Candan Ülkü 
Mers�n Ün�vers�tes� Fen Edeb�yat Fakültes�/Sanat Tar�h� Bölümü

“Köy Enst�tüler�n� ”Cumhur�yet�n eserler� �ç�nde en kıymetl�s� ve en sevg�l�s� sayıyorum.
İsmet İnönü, 1941
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 Bu yaratıcı potans�yel�-
n� fark ed�lmes� öncel�kle res�m 
eğ�t�m�n� etk�lem�ş, geleneksel 
tekn�k ç�z�m yer�ne serbest ve 
doğaya göre res�m eğ�t�m� 
önem kazanmıştır (San, 2003). 
 Bu hareket, mutlak 
entellektüal�zm� dengeley�c� b�r 
eğ�t�m prens�b� olarak algılan-
mış; yaşamın genel ve ahlak� 
yen�lenmes�n�n sağlanması �ç�n 
öneml� görülmüştür (Gruhn, 
1993). 
 G�tt�kçe müz�k, res�m, 
edeb�yat ve hatta j�mnast�ğ�n 
bütüncül b�r yaklaşımla ele 
alınması da amaçlanmıştır 
(Kalyoncu, 2005).
 Reform Pedagoj�s�n�n 
sonuçlarından b�r� de yen� okul-
ların açılmasıdır. Bunlar, H. 
L�etz (1868-1919) öncülüğünde 
kentlerden uzakta kurulup, 
Kırsal Eğ�t�m Yurtları olarak 
n�telend�r�len ve genell�kle 
yatılı olan okullardır (Gruhn, 
1992; Gruhn, 1993). Bu kurum-
larda yen� anlayışa göre özgür 
b�r atmosferde, tek yanlı olma-
yan, öğrenc�n�n �lg�ler�n� d�kka-
te alan b�r eğ�t�m hedeflenm�ş-
t�r. Müz�k bu okullarda ders 
dışına taşan, ruhun ve �raden�n 
güçlenmes�n� sağlayacak genel 
eğ�t�m aracı olarak da görül-
müştür. Almanya`da reform 
pedagoj�s� �z�ndek� gel�şmeler�n 
belk� de en öneml�s� İş Okulu`-
dur.
 Geleneksel eğ�t�m 
sonucunda prat�k ve z�h�nsel 
yeterl�kler arasında oluşan 
uçurum eleşt�r�lm�ş ve bu 
okulda kend� deney�m�ne daya-
nan öğrenme b�ç�m� ön plana 
çıkarılmıştır. İk�s� arasındak� 
dengen�n uygulama ve serbest 
b�l�şsel çalışmalar yoluyla 
sağlanacağı düşünülmüştür 

(Kalyoncu, 2005). 
 Köy Enst�tüler�n�n ku- 
ramcısı ve kurucusu İ. H. 
Tonguç, KE düşünces�n�n 
oluşumunda ve gel�şmes�nde G. 
Kerschenste�ner, J. Dewey, H. 
Pestaloz�., F. Frabel, F. K�rby 
g�b� batılı araştırmacılar kadar 
Satı Bey, İ. Mah�r Efend�, 
Edhem Nejat ve İsma�l Hakkı 
Baltacıoğlu g�b� eğ�t�mc�ler�m�-
z�n de görüşler�nden etk�len-
m�şt�r (Özmen, 2004).
 
 Köy Enst�tüler�nde 
 Sanat Eğ�t�m� 
 Uygulamaları 
 KE açıldığında elde 
hazır b�r öğret�m programı 
olmadığı, kuruluş yılları d�ye 
adlandırılab�lecek dönemde 
eğ�t�m ve öğret�m �şler� İlk 
Tedr�sat Umum Müdürlü-
ğü’nün (İlköğret�m Genel 
Müdürlüğü) genelgeler�yle 
düzenlend�ğ� yayınlarda bel�r-
t�lmekted�r (Oğuzkan, 1990). 
Bu genelgeler arasında 1 
Temmuz 1940 tar�h ve 435 
sayılı olanında, 29 Ek�m 1940 
tar�h�ne kadar b�r�nc� sınıf 
öğrenc�ler�ne ver�lecek eğ�t�m 
ve yaptırılacak �şler ayrıntılı 
b�ç�mde açıklanmıştır (Oğuz-
kan, 1990). 
 KE’de 1943, 1947 ve 
1953 tar�hl� farklı programlar 
uygulanmıştır. Bu programlar-
da sanat dersler�yle �lg�l� olarak 
şunlar bel�rt�leb�l�r: 
1943 Programı, enst�tülerde 
eğ�t�m ve öğret�m etk�nl�kler�-
n�n �şe, becer�ye ve üret�me 
ağırlık veren b�r anlayışla 
düzenlen�p yürütülmes�n� 
öngörmekte �d�. Bu programın 
göze çarpan özell�kler�nden b�r� 
de d�ğer öğret�m etk�nl�kler� 
yanında sağlık, beden eğ�t�m�, 

müz�k, res�m-�ş, oyun, gez�, 
�nceleme, serbest okuma g�b� 
alanlarda öğrenc�lere sınıf 
�ç�nde ve dışında gen�ş �mkan-
lar sağlamış olmasıdır (Oğuz-
kan, 1990). 
 KE’de, �k�nc� öğret�m 
programı (1947), enst�tüler�n 
ağır eleşt�r�lere uğramasından 
ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın 
üst kademeler�nde yapılan 
öneml� değ�ş�kl�klerden sonra 
hazırlanan b�r programdır. Bu 
programla, başta öğretmenl�k 
b�lg�s� çerçeves�ne g�ren dersler 
olmak üzere Genel Kültür, 
Tarım ve Sanat alanlarındak� 
bazı dersler�n amaç ve yöntem-
ler�nde d�kkatler� çek�c� değ�-
ş�kl�kler yapılmıştır. Ders konu-
ları da öncek� programa göre 
daha kuramsal ve akadem�k 
ölçütlere göre seç�lerek düzen-
lenm�şt�r. Bu değ�ş�kl�klere 
rağmen, 1947 öğret�m Progra-
mının, genel yapısı ve �çer�ğ� 
bakımından 1943 öğret�m Prog-
ramının b�r uzantısı olduğu 
söyleneb�l�r (Oğuzkan, 1990).
 Üçüncü Öğret�m Prog-
ramı (1953), bu eğ�t�m kurum-
larının �lk öğretmen okullarıyla 
b�rleşt�r�lmes� veya bütünleşt�-
r�lmes� çalışmalarına başlandığı 
b�r dönemde hazırlanan b�r 
programdır.  Bu programın 
bel�rg�n özell�ğ� �se, enst�tüler-
de okutulan genel kültür dersle-
r�n�n büyük b�r bölümünün 
klas�k b�r b�ç�me sokulmuş 
tarım ders ve uygulamalarının 
azaltılarak daha kuramsal b�r 
hale get�r�lm�ş ve sanat dersler�-
ne de son ver�lm�ş olmasıdır 
(Oğuzkan, 1990).
1943 tar�hl� Köy Enst�tüler� 
Öğret�m Programı'nın hazırla-
nışı bel�rl� b�r görüşe dayan-
maktadır. 
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 Bu görüşün temel�nde "üret�m 
�ç�nde eğ�t�m ve öğret�m", 
"becer�ye ve �şe dayalı eğ�t�m", 
"gerçekç�l�kten kaynaklanan 
eğ�t�m" g�b� �fadelerle tanımla-
nacak b�r eğ�t�m felsefes� 
yatmaktaydı. Bunun dışında bu 
programda kend�s�n� kuvvetl� 
b�ç�mde gösteren b�r başka 
öneml� özell�k, öğrenme 
ortamının sadece sınıf, labora-
tuvar veya �şl�k duvarlarının dar 
sınırları �ç�nde düşünülmem�ş 
olmasıdır. Çeş�tl� dersler�n 
�şlen�ş� üzer�nde yapılan açıkla-
malar ve ver�len d�rekt�fler 
açıkça göstermekted�r k� enst�-
tülerde yapılacak eğ�t�m ve 
öğret�m çalışmaları �ç�n tasarla-
nan öğrenme ortamı okulu  
kuşatan yakın çevreden başla-
yarak  yakın köylere ve bölgele-
re kadar uzanan doğal, toplum-
sal ve kültürel b�r �nceleme ve 
araştırma alanını kapsamakta-
dır. 
 Bu programın b�r başka 
bel�rg�n özell�ğ� de öğrenc�ler�n 
köyden geld�kler�ne ve tekrar 
köye dönerek oralarda h�zmet 
edecekler� hususuna sık sık 
değ�n�lm�ş olması ve öğret�m 
etk�nl�kler�n�n düzenlenmes�n-
de bu durumun göz önünde 
tutulmasının vurgulanmış olma-
sıdır (Oğuzkan, 1990).1947 
programı, daha d�s�pl�nl� b�r 
eğ�t�m ve öğret�m ortamının 
gerçekleşmes�n� sağlamak �ç�n 
hazırlanmış olduğu �zlen�m� 
vermekted�r. Bu arada esk� 
programın bel�rg�n özell�kler�n-
den b�r� olan konu ve yöntem 
seç�m�nde öğretmene tanınan 
"serbestl�k" ve öğret�m çalışma-
larında "esnekl�k" anla- yışın-
dan uzaklaşılmış olduğu da b�r 
gerçekt�r. 
 Sanat dersler� ve atölye 

çalışmalarına "Köy Enst�tüler�-
n�n yapıcı, dem�rc� ve marangoz 
yet�şt�ren b�rer sanat okulu 
olmadığı" gerekçes�yle yen� b�r 
düzen ver�lmes�ne çalışılmıştır. 
Ancak bu tutumla, öğrenc�ler�n 
uygulamadan çok sınıf �ç� çalış-
malara, prat�k becer�lerden çok 
kuramsal b�lg�lere önem verme-
ler�ne yol açab�lecek b�r ortam 
hazırlanmıştır. Programın çeş�t-
l� derslere �l�şk�n açıklamalar 
yapıldığı ve d�rekt�fler ver�ld�ğ� 
bölümler�nde yer alan bazı 
�fadelerden de açıkça anlaşıla-
b�leceğ� g�b� "�ş pedagoj�s�" 
veya "�şe dönük eğ�t�m felsefe-
s�"ne dayalı b�r öğret�m yaklaşı-
mından mümkün olduğu kadar 
uzaklaşılmaya çalışılmıştır. 
 Köy Enst�tüler�nde 
uygulanan 1953 tar�hl� üçüncü 
program, İlköğretmen okulları-
nı da kapsayan ortak b�r progra-
mıdır. N�tek�m adı da "Öğret-
men Okulları ve Köy Enst�tüler� 
Programı"dır. Bu programda 
her �k� kurumun eğ�t�m amaçla-
rı, �lkeler� ve son üç sınıfta 
okutulan dersler�n türler� ve 
konuları topluca ele alınmış, 
yalnız ders dağıtım ç�zelgeler� 
farklı b�r b�ç�mde düzenlenm�ş-
t�r. B�r öncek� programda "İş - 
Res�m" d�ye geçen ders�n adı bu 
kez "Res�m ve Yazı" olmuştur. 
Programda bu ders�n amaçları, 
�zlenecek yöntemler ve kullanı-
lacak araç ve gereçler üzer�nde 
gen�ş açıklamalara yer ver�lm�ş-
t�r. Daha öncek� programların 
öneml� b�r parçasını oluşturan 
sanat dersler� ve atölye çalışma-
ları bu programla kaldırılmıştır.
 1943 programında, 
KE’n�n kuramcısı ve kurucusu 
olan İ. H.Tonguç’un görüşler�-
n�n ağır bastığı görülmekted�r. 
Meslek yaşamında, eğ�tmen, 

yönet�c� ve kuramcı olarak 
varlık gösteren Tonguç, aslında 
b�r sanat eğ�t�mc�s�d�r. 
Tonguç'un yet�şmes�nde Darül-
muall�m kadar, Avrupa'da 
gördüğü eğ�t�m ve �nceleme 
gez�ler� etk�l� olmuştur (Kurtu-
luş, 2003). Onu, Almanya’da 
bulunduğu sırada (1925-1926, 
1932, 1938) eğ�t�m alanındak� 
reformlar ve özell�kle de sanat 
eğ�t�m� alanındak� yen� görüşle-
r�n ve uygulamaların, özell�kle 
de “sanat yoluyla eğ�t�m ve �ş 
okuluyla bel�rg�nleşen eğ�t�m 
anlayışı”nın ve açılan okulların 
der�nden etk�led�ğ� anlaşılmak-
tadır. Tonguç, “İş Okulu” adıyla 
anılan pedagoj� akımını, gel�şt�-
rerek eğ�t�m ve öğret�m�n b�l�m-
sel temeller�n� atmıştı. 
 Almanya’da �nceleme-
ler yaparken Bauhaus Ekolü’nü 
de tanımıştı. Bu ekole göre, 
"tüm sanatlar b�r çatı altında 
toplanıyordu.  Res�m, graf�k, 
heykel, seram�k, tekst�l, v�tray, 
ahşap ve metal üç boyutlu 
objeler�n yapımı ve d�ğer çalış-
malarla b�r bütünlük �ç�ndeyd�. 
Bu okul, endüstr�ye geç�şte 
ürünler�n yozlaşmasını önlüyor-
du. Yalnız sanatçı olacaklar �ç�n 
değ�l, bütün halkın eğ�t�mden 
geçmes� gerekt�ğ�ne �nanıyor-
lardı. Bu nedenle �lk ve ortaöğ-
ret�mde sanat eğ�t�m� öneml� b�r 
yer alıyordu” (Tonguç 1997, s. 
103).  Kurtuluş’a göre (2004, 
s.50), “Sanat Eğ�t�m� Hareket�” 
�le �l�şk�lend�rd�ğ� sanat eğ�t�m� 
anlayışını kuramlaştırmış ve 
özell�kle KE �le Gaz� Eğ�t�m 
Enst�tüsü Res�m-İş Bölümü’nde 
uygulamaya aktarmıştır. 1947 
programının hazırlanmasında, 
artık Tonguç görev�n�n başında 
değ�ld�.
 



17

Ahmet Aydın Kaptan

 Ancak “KE’den kültürel 
m�ras olarak ger�ye neler kaldı” 
sorusuna ver�lecek yanıt ne 
olab�l�r? KE’n�n ne adları ve ne 
de m�mar� m�rasları yeter�nce 
korunab�lm�şt�r. Her yören�n 
özell�kler� göz önüne alınarak ve 
proje yarışmalarıyla bel�rlenen 
KE’n�n m�mar�s� II.Ulusal 
M�mar� Akımı’nı hızlandırır.Ge-
n�ş bahçe, tarım alanı ve f�dan-
lıklara sah�p olmaları özell�kle 
aranan b�r özell�kt�r. KE’ne a�t 
b�naların çoğunun yıkıldığı, 
ger�ye kalanlar bakımsızlıktan 
harabeye döndüğü görülmekte-
d�r. Örneğ�n, Ar�f�ye KE’nde 
ayakta kalmayı başarab�len tek 
b�na Sağlık Meslek L�ses� olarak 
kullanılmaktadır (Soner, 2003, s. 
80). Hasanoğlan’dak� açık hava 
t�yatrosu da restore ed�ld�ğ� �ç�n 
ayakta kalab�lenler arasındadır 
(Soner, 2003, s. 80). Gen�ş Enst�-
tü araz�ler�n�n �se farklı amaçlar 
�ç�n kullanıldığı bel�rt�lmekted�r 
(Soner, 2003, s. 80). 
 
 Sonuç
 KE’n�n 1940–1946 
yılları arasında etk�nl�ğ�n� 
sürdürdüğü dönemde yalnızca 
eğ�t�m ve öğret�m alanında b�r 
devr�m olarak kalmamış; aynı 
zamanda sosyal ve kültürel yaşa-
mımızı da son derece etk�lem�ş-
t�r (Arayıcı, 1999, s. 181). 
 Sosyal ve kültürel yaşa-
mımızı etk�leyen bu değ�ş�mler-
de Maar�f Vek�l� (M�llî Eğ�t�m 
Bakanı) olarak görev alan Hasan 
Âl� Yücel ve ek�b�n�n payı 
büyüktür. Onun en büyük hedef-
ler�nden b�r�, hüman�zm düşün-
ces�n�n topluma ben�mset�lmes�-
d�r. 
 Onlara göre, bu amacın 
gerçekleşt�r�lmes� �ç�n köyün 
kalkınması sağlanmalıydı. 

Hüman�st düşünce sah�pler�, b�r 
ülkede yaygın �lköğret�m 
oluşturmadan köklü ve özlü b�r 
hüman�zm hareket�n doğmasının 
mümkün olmadığını savunuyor-
lar. İşte bu amaçla İlköğret�m 
Genel Müdürü İsma�l Hakkı 
Tonguç’un çalışmalarıyla, gen�ş 
çaplı �lköğret�m seferberl�ğ� 
olarak kamuoyuna sunulan Köy 
Enst�tüler�’n�n kuruluş sürec� 
başlar. 
 Çalışmalar sonucunda 
Köy Enst�tüler� Yasası, 17 N�-
san 1940 tar�h�nde TBMM’de 
görüşülerek kabul ed�l�r. 
 1947 Programıyla başla-
yan ve 1951 yılında �vme kaza-
nan köklü program değ�ş�kl�ğ� 
sürec�, Enst�tüler� klas�k öğret-
men okullarına dönüştürür. 
1954/6234 Sayılı Yasayla Köy 
Enst�tüler� �le öğretmen okulları 
b�rleşt�r�lerek, Köy Enst�tüler�-
n�n adı İlk öğretmen Okulu olur. 
Enst�tüler�n yerler�nde açılan İlk 
öğretmen Okulları da 1974 yılın-
da öğretmen l�seler�ne dönüştü-
rülerek, �lkokul öğretmen� yet�ş-
t�rme �şlev�, yen� açılan �k� yıllık 
Eğ�t�m Enst�tüler�ne aktarılır 
(Altunya, 1990; Arayıcı, 1999; 
Şahhüsey�noğlu, 1994). 
 Köy Enst�tüler�n�n en 
öneml� özell�kler�nden b�r� de, 
“öğrenc� merkezl�, yaparak-ya-
şayarak öğrenme”n�n hak�m 
olduğu eğ�t�m-öğret�m ortamına 
sah�p olmalarıdır. Köy Enst�tüle-
r�nde eğ�t�m; ‘�ş �ç�nde eğ�t�m’ 
�lkes� kadar, ‘sanat yoluyla 
eğ�t�m’ �lkes�ne dayanmaktadır 
(Kurtuluş, 2001, s. 32). Tonguç 
Sanat Eğ�t�m� Hareket�’yle 
�l�şk�lend�rd�ğ� sanat eğ�t�m� 
anlayışını kuramlaştırmış ve 
özell�kle Köy Enst�tüler� �le Gaz� 
Eğ�t�m Enst�tüsü Res�m-İş Bölü-
münde uygulamaya aktarmıştır. 
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 Köy Enst�tüler�nde oluşturulan 
eğ�t�m�n n�tel�ğ�nde, sanat 
yoluyla eğ�t�m �lkes�n�n payı 
büyüktür (Kurtuluş, 2002). 
Aynı yazar, KE’de sanat eğ�t�m� 
�le �lg�l� k�tabında, “KE’nde 
öğret�m programlarında sanat 
eğ�t�m�, çeş�tl� derslere ve ders 
dışı çalışmalara yayılmaktadır” 
d�ye yazmaktadır (Kurtuluş, 
2001, s. 75). Y�ğ�t’e göre (1990, 
s. 76), “eğ�t�m ve öğret�m faal�-
yetler�n�n düzenlenmes�nde 
esas alınan �lke veya özell�kler 
özetle şöyled�r: (1) çevreye 
uygunluk, (2) kend� kend�n� 
�dare edeb�lme, (3) �ş �ç�nde ve 
kend� kend�ne gel�şme”d�r. 
KE’de sanat eğ�t�m� edeb�yatıy-
la, müz�k çalışmalarıyla, okuma 
saatler�yle, res�m – �ş çalışmala-
rıyla b�r bütün olarak ele 
alınmıştır.• 
 Buradak� amaç, duyu 
organlarını �y� kullanab�len, 
�zlen�mler yapab�len, olay ve 
olgular arasında bağlantılar 
kuran ve bunları yaşamından, 
doğadan ve sanattan aldığı 
zevklere göre değerlend�reb�len 
ve en öneml�s� bunları yet�şt�re-
ceğ� kuşaklara aşılayab�len 
öğretmenler yet�şt�rmekt�r” 
(Yıldız, 2005, s. 71).
 Türk�ye’de KE deney�-
m� yaşanırken, dünya g�derek 
yayılan savaş ortamına �lerle-
mekteyd�. Batıda gençler ülke-
ler�n� korumak �ç�n savaş 
cephes�nde ölürlerken, Anado-
lu’da gençler ülkeler�n�n 
kalkınması ve aydınlanması 
�ç�n “eğ�t�m savaşçıları” oluyor-
lardı. Batıda �nsancıllığın g�de-
rek önem� sorgulanırken, bu 
dönemde Türk�ye’de �kt�darın 
katkısıyla Batı uygarlığının 
temel�ndek� �nsancıllığı 

anlamak �ç�n çev�r� faal�yetle-
r�yle k�taplar çevr�l�yor, Yunan-
ca ve Lat�nce eğ�t�me katılıyor-
du. KE belk� b�r ütopyaydı. 
Ama genç öğretmenler yoluyla 
ülken�n kalkındırılması, aydın-
lanması savaşı büyük etk�ler 
bırakmıştır. Kend� emek ve 
güçler�yle kurdukları eğ�t�m 
kurumları, yatakhaneler, vd. 
yanında f�danlıklar ve çevrey� 
güzelleşt�rme çabaları, acaba 
dönem�n savaş ortamına b�r 
yanıt mıdır? Kanlı savaş pek 
çok ülkede yıkıcı / yok ed�c� 
etk�ler�n� gösterd�ğ�, umutların 
savaş sonrasına ertelenmes�ne 
rağmen Türk�ye’de eğ�t�m 
alanındak� savaşımın nasıl b�r 
başarı kazandığı b�l�nmekted�r. 
Gençler� ölüme göndererek 
başarı kazanmanın yanında 
böyles� b�r başarının değer� 
nasıl ölçüleb�l�r? 
 KE’n�n kültürel m�rası 
yeter�nce korunamamıştır. Son 
yıllarda korumaya yönel�k 
tedb�r ve uygulamalar bu 
kurumların yalnızca b�rer 
eğ�t�m kurumu olmayıp, gençle-
r�n hayatında oynadığı rolü 
bel�rg�nleşt�rmes� açısından da 
değer�n� ortaya koyacaktır. 
KE’de eğ�t�m-öğret�m görenler 
öncel�kle öğretmen, yazar, 
ressam ve d�ğer mesleklere 
sah�p pek çok k�ş�, kültür haya-
tında öneml� roller üstlenm�ş-
lerd�r.
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MÜJDAT 
GEZEN
 29 Ek�m 1943 yılında İstanbul Fat�h'de 
doğdu. Sahneye �lk kez 1953 yılında Hırka-� Şer�f 
İlköğret�m Okulu'nda �lk p�yes�nde çıktı. Aynı yıl 
Doğan Kardeş çocuk derg�s�nde ş��rler� yayımlandı. 
Y�ne bu yıllarda İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde 
m�krofonla tanıştı. 1956-57 yıllarında çeş�tl� amatör 
t�yatro topluluklarında rol aldı ve 1960 yılında İstan-
bul Beled�yes� Şeh�r T�yatroları' nda profesyonel oldu. 
Aynı yıl Vefa L�ses�'n� b�t�rd�. 1961 yılında İstanbul 
Beled�yes� Konservatuvarları T�yatro Bölümü'ne g�rd�. 
1962 yılında �lk f�lm�n� çev�rd�.
 Gezen, 1963 yılında �lk özel t�yatro çalışması-
nı yaptı. 1963-64 yıllarında sanat derg�ler�nde ş��rler� 
çıktı.  1967 yılında arkadaşlarıyla b�rl�kte Halk Oyun-
cuları'nı kurdu. 1968 yılında �lk kez kend� özel t�yatro-
sunu açtı ve aynı sezon İstanbul T�yatrosu'nda çalıştı. 
1970 yılında sahne çalışmaları ve f�lm çalışmalarında 
ve aynı zamanda TV çalışmalarında bulundu. Gazete 

ve derg�lerde yazdı. 1975 yılında �lk k�tabı yayımlandı. 
1999 yılı �t�bar�yle 28 yayımlanmış k�tabı vardır. Y�ne 
aynı yıl İstanbul Beled�ye Konservatuvarı ve sonradan 
İ.Ü. Devlet Konservatuvarı'nda Türk T�yatrosu öğret-
menl�ğ� yaptı. Aynı yıl, yazar arkadaşı Kandem�r 
Konduk'la b�rl�kte "Güldürü Üret�m Merkez�"'n� kurdu 
ve büyük gazetelerde m�zah sayfası yönett�. 1991 
yılında MSM'y� kurdu. 1992 yılında "MSM Ormanı"'nı 
kurdu. 1995 yılında Hamlet Efend� adlı oyunu ödül 
aldı ve Devlet T�yatroları'nda oynandı. 1996-1998 
yılları arasında Cumhur�yet gazetes�nde yazdı. 1997 
Devlet T�yatroları'nda oyun yönett�. Aynı yıl Babam 
adlı oyunu ödül aldı. 1998 yılında �lk kez adını taşıyan 
t�yatrosunu kurdu. Yüz c�varında f�lmde, ell� c�varında 
oyunda, b�nden fazla radyo ve TV Skec�nde rol aldı, 
bunların b�r bölümünü yazdı ve yönett�.

RÖPORTAJ: DİLEK YURDUGÜL
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Tüm yaşamını sanata adamış b�r sanatçı Müjdat 
Gezen. Belk� de bu yüzden hem ruhen, hem bede-
nen hâlâ genç ve enerj� dolu. Onun gözler�ne 
bakmak b�le �nsanın harekete geçmes� �ç�n yeterl� 
olan ışığı görmem�z� sağlayab�l�r.

Sanat �ç�n bunca yıldır yaptıklarını �nceled�ğ�m�z-
de hayrete düşeb�l�r�z… Okul, d�z�, reklam, t�yat-
ro, s�nema ve d�ğerler�... Sanatta başarılı olmayı 
“yetenek, eğ�t�m ve doğru düzgün çalışmak, tab�� 
b�r de sevg�. Bu �şte de, her �şte de sevg� çok 
öneml�. Sevg�yle yapılan b�r çöpçülüğü, sevg�s�z 
yapılan b�r doktorluğa terc�h eder�m. Çünkü 
sevg�yle yapılan �şler �y� olur” d�yerek �fade eden 
sanatçımızın n�ce güzel eserle hayatımızın ve 
sanatın �ç�nde daha uzun yıllar boyu var olması 
d�leğ�yle Eğ�t�m-�ş olarak sahneye sevdalı gençle-
r�n parasız eğ�t�m alab�lmeler� �ç�n açtığı Müjdat 
Gezen Sanat Merkez�n�n 25. Yılını kutluyoruz.

Türk�ye’de sanat eğ�t�m�n� nasıl değerlend�r�yor-
sunuz? Sanatla buluşmanız nasıl gerçekleşt�?

Oyunculuğa 10 yaşında, öğretmen�m�n zoruyla, 
b�r okul p�yes�nde başladım. Aslında bu sahneye 
çıkmak değ�l de �t�lmek oldu; çünkü b�l�nçl� değ�l-
d�m. Ortaokulu Karabük’te Karabük Ortaokulun-
da okurken �k� sene üst üste p�yes koydum. 1961 
yılında İstanbul Beled�ye Konservatuarı T�yatro 
bölümünü kazanarak tanıştım t�yatro eğ�t�m�n�n 
somut hal�yle. O zamanlar Devlet Konservatuarı 
Ankara’da, Beled�ye Konservatuarı İstanbul’day-
dı.’Bütün Türk�ye’de sadece �k� okulda eğ�t�m 
ver�l�yordu, t�yatro konusunda. G�derek bunlar 
arttı. Vakıf Ün�vers�teler�yle b�rl�kte daha da arttı. 
İlk özel ve ücrets�z konservatuarı da dünyada �lk 
olarak ben açtım ve Müjdat Gezen Sanat Merkez� 
25. Yılını kutladı bu sene. Ben�m bu yaşadıkla-
rımdan öğrend�ğ�m, görerek yaşayarak öğrend�-
ğ�m b�r şey var, eğer s�steml� b�r eğ�t�m ver�l�rse 
Türk�ye h�çb�r konuda, h�çb�r ülkeden daha ger�de 
değ�ld�r. Ama bu b�r s�stem meseles�d�r, eğ�t�me 
bakış meseles�d�r. Onun �ç�n Türk�ye Cumhur�yet� 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın sanata, genel ve s�ste-
mat�k olarak nasıl baktığıdır öneml� olan. Bütün 
okulları �mam hat�pleşt�rd�ğ�n�z, bütün s�steme 
t�yatro günahtır d�ye baktığınız zaman zaten 
h�çb�r şey yapamazsınız. Özel t�yatrolara yardıma 

kadar gerekl� t�yatroları kapamanın Devlet Opera 
ve Bales�n� kapamanın yollarını ararsanız b�r 
adım �ler� g�demezs�n�z. Bence Türk�ye Cumhur�-
yet�n�n günümüzde genel olarak sanata ve sanat 
eğ�t�m�ne bakışı budur. 
B�r ülkede b�r ün�tey� d�ğerler�nden soyutlamak 
bana çok doğru gelm�yor. Yan� b�r ülke tarımda, 
tıpta, ekonom�de, f�z�kte, endüstr�de, sporda nere-
lerdeyse sanat alanında da oralardadır d�ye düşün-
mek gerek�r bence. T�yatro da s�nema da d�ğerle-
r�n�n bulunduğu yerde. Bunun b�r sanatçıyı tatm�n 
ed�p etmemes� çok öneml� değ�ld�r. O ülkede 
yaşayan �nsanları yada dünyadak� �nsanları ne 
kadar tatm�n ett�ğ�, onlara ne kattığı öneml�d�r.

Son 13 yılda AKP �kt�darıyla b�rl�kte sanatın 
�ç�nde bulunduğu durum ortada, Mehmet 
Aksoy’un heykel�n�n ucube olarak değerlend�r�l-
mes�nden sonra da �kt�dara yönel�k sanat eserler� 
serg�lenmeye başlandı. Ne yazık k� T�yatro eserle-
r�nde b�le bunları görmeye başladık. Bu konuda 
neler söyleyeceks�n�z? 

Sanatın �ç�nde bulunduğu durumu, sanatın �ç�ne 
tüküren z�hn�yette sanat eserler�n� ucube d�yen … 
belgesel�n� çekt�m ve Mehmet Aksoy’a �thaf 
ett�m. Türk�ye’de böyle şeyler oluyor ama böyle 
şeyler� yabancılara anlattığınız zaman masal 
d�nl�yor g�b� “Andersen’den masal anlatıyorsu-
nuz, Gr�mm kardeşlerden söz ed�yorsunuz b�ze” 
d�yorlar. “Dünyada böyle b�r şey yok, bunlar 
olamaz” d�yorlar. Heykel yıkılacak, b�r sanat 
eser�ne, �ç�ne tükürürüm denecek böyle b�r şey�n 
dünyada örneğ� yok. Görmed�n�z m� adamlar 
heykeller�, ant�k eserler� baltalarla parçaladılar. 
Bu z�hn�yet�n devamıdır bu. Buna ben şaşırmıyo-
rum. Bu z�hn�yet başımızdan g�tmed�kçe k� 
g�tmemek �ç�n her şey� yapıyorlar, bu �şten kurtu-
luşumuz yok. 

Ben de t�yatro sevdalısı b�r öğretmen�m, çalıştı-
ğım okullarda çocuklara t�yatroyu sevd�reb�lmek 
�ç�n oyunlar sahneled�k, kend� çapımızda. Fakat 
bu okullarda çalışan öğretmenler�n �steğ�yle, 
gönüllü ve amatörce oluyor. Hem yeters�z hem de 
el yordamıyla oluyor. Ne tür dersler olmalı k� 
t�yatroyu, sahne sanatlarını çocuklarımız daha 
çok sevs�n? 
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Müjdat Gezen Sanat Merkez�’ne 
ulaşmak �steyen Ekenek okurları �ç�n 
�let�ş�m adres�: 
Müjdat Gezen Sanat Merkez� 
Z�verbey Durağı No:48 Kadıköy/İstanbul

Öncel�kle bunların heps� mecbur� ders olmalı. Esk�den 
mecbur� derst�. Res�m de, beden eğ�t�m� de, müz�k de 
mecbur� derst�. Drama g�b� heps�n�n müfredatın �ç�nde 
mecbur� ders olarak yer alması ve tatb�k� olarak da 
yapılması gerek�r. Bugün İng�ltere de sanat n�ye bu 
kadar �ler� den�yor. B�r İng�l�z vatandaşı hayatı boyun-
ca en kötü �ht�malle �k� kez sahneye çıkmıştır. Herhan-
g� b�r İng�l�z vatandaşı ya �lkokulda, ya ortaokulda ya 
l�sede, ya ün�vers�tede ama mutlaka en kötü �ht�malle 
b�r kez de olsa sahneye çıkmıştır. Sonra d�yorsunuz k� 
ya Sheakspear’ler bu ülkede, Oscar W�lde’lar, Bernard 
Shaw’lar yet�şm�ş. B�zde neden yok. Ded�ğ�n�z g�b� 
b�zde t�yatroyla gönüllü öğretmenler sayes�nde tanışı-
yor öğrenc�ler, ancak orada s�stem böyle. B�zdek� 
s�stem zaten bunu uzun yıllar günah saymış. Deveye 
sormuşlar neden boynun eğr� d�ye, deve dem�ş ben�m 
nerem doğru k�. Türk�ye’dek� M�ll� Eğ�t�m s�stem�n� 
tartışab�l�r m�y�z, tartışılacak yanı mı var? Dershaneler 
meseles�n� alın ele. Anayasa Mahkemes�’n� d�nleme-
yen b�r s�stemle karşı karşıyasınız. Anayasa Mahkeme-
s� onların leh�ne b�r karar verm�şse boynumuz kıldan 
�nce, aleyh�ne karar verm�şse k�m d�nler orayı. Böyle 
b�r şey olab�l�r m�? 

25 yıldır çok öneml� b�r h�zmet ver�yorsunuz. Gerçek-
ten öğrenc�ler�m�z t�yatro eğ�t�m� almak �sted�kler�nde 
�lk akla gelen �s�ms�n�z. Okulunuz bu konuda çok 
değerl� sanatçılar yet�şt�r�yor, oyunlar sahnel�yor. 
Okulunuzun şu andak� durumu ned�r? Herhang� b�r 
devlet desteğ� alıyor musunuz? 

Hayır, hayır. B�z h�çb�r zaman devlet desteğ� almadık, 
almayacağız. B�z her zaman kend� yağımızla kavrula-
cağız ben bunlara köy okulları projes� d�yorum. Kadı-
köy’de, Karaköy’de ve Bakırköy’de üç okulumuz var. 
İzm�r’de, Bursa’da ve Ankara’da var. Bursa’dak�n� 
AKP yüzünden kapatmak zorunda kaldık. İzm�r’dek�n� 
zaten AKP b�z� dava ederek kapattı. Onlar bu t�p 
eğ�t�mlere karşılar. Ş�md� Karaköy’dek� okulumuzu 
kapatmaya çalışıyorlar. Güçler� yett�ğ� anda hemen 
okul kapatmak pol�t�kasını güdüyorlar. Ama b�z 
bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğ�z. Bugüne 
kadar ett�k. Türk�ye’de demokras�den söz edenler�n 
önce kend�ler�n�n demokrat olması lazım. Öyle d�kta-
tör g�b� faş�zan baskılarla bu �şler yürümez. Ama 
maalesef Türk�ye son yıllarda bu acı kader� yaşıyor. 
Bunun neres�nden tutacağını şaşırıyor �nsan. 

Yarım asırdır türk t�yatrosuna emek 
veren Müjdat Gezen, Sanat Merke-
z�nde yen� oyunlar çıkarmakta, yen� 
oyuncular yet�şt�rmekted�r.
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(Müjdat Gezen �le Ekenek okurlarının buluşmasında katkı sağlayan Eğ�t�m-�ş İstanbul 2 No’lu şube 
yönet�c�m�z Sayın Ahmet Güngör’e teşekkür eder�z.)

Mücadelem�z ortak, d�ktatörlüğe karşı s�z aydın 
sanatçılarla b�rl�kte mücadele ed�yoruz. Özell�kle 
çağdaş eğ�t�mle �lg�l� ülken�n çağdaşlaşmasıyla �lg�l� 
mücadelem�z ortaktır. B�z de bu konuda, başta öğret-
menler ve Eğ�t�m-�ş olmak üzere gerekl� gayret� 
göstermeye çalışıyoruz. 

Bu konuda en cevval, en hayatını verm�ş kadını tutuk-
lamak �ç�n, �çer� atmak �ç�n çırpındılar. Türkan Saylan. 
Bu düşüncen�n bu f�kr�n �ler tutar yanı yoktur. Ne 
zaman k� bu düşünce s�l�n�p g�der o zaman Türk�ye 
Cumhur�yet� ve bu toplumdak� halk nefes alır. Çünkü 
�ç�nde bulunduğumuz durumu ben h�ç de �y� görmü-
yorum. Kaldı k� ben gem�n�n g�tt�ğ� �st�kamete bakan 
b�r �y�mser�md�r, pes�m�st değ�l�md�r. H�çb�r şeye 
kötümser bakmak �stemem. Ama �ç�nde bulunduğu-
muz duruma kötümser bakmıyorum ben. Çünkü zaten 
kötü. 

Sanatın bu kadar kötü durumda olmasını, tüm sanat 
dalları �ç�n söylüyorum, değer ver�lmemes�, ötelenme-
s�n�, �telenmes�nde; sanatçıların toplumu, s�yas� 
gündem� sorgulamasının da etk�s� vardır. Çünkü daha 
farklı bakarlar, daha sorgulayıcıdırlar. Sanatın 
eğ�t�mde de �k�nc� plana atılmasında bu sorgulayıcılık 
korkusu mu söz konusu?

S�stemat�kt�r. Tamamen b�l�nçl� olarak yapılmaktadır. 
Çünkü Atatürk’ün ded�ğ� g�b� sanatçı ışığı alnında �lk 
h�sseden k�ş�d�r. Ş�md� bu değ�şt� sanatkâr ampulü 
alnında �lk h�sseden adam olmaya başladı.

Uzun yıllar üretmeye devam etmen�z d�leğ�yle teşek-
kür eder�m.

Sanattan kazandığını y�ne sanata 
yatıran büyük usta Müjdat Gezen, 

Türk�ye’n�n çağdaşlaşma serüven�ne
en büyük ve en �nce 

emeğ� geçenlerdend�r.
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 Yüzyılımızın en bel�r-
g�n özell�kler�nden b�r�, hızlı ve 
sürekl� b�r değ�ş�m sürec�ne 
sahne olmasıdır.  Küreselleşme 
�le b�rl�kte hızla değ�şen b�r 
dünyada madd� ve manev� 
olarak devamlı tüketmeye 
mey�ll� �nsanoğlunun yaşamı da 
bu hıza ayak uydurmak zorunda 
kaldı. Sürekl� olarak değ�şen 
teknoloj�k, sosyal, ekonom�k ve 
s�yasal yapılar; sadece yaşam 
tarzımızı ve standartlarımızı 
değ�l, aynı zamanda yaşam 
ç�zg�m�z� de etk�led�. B�reyler�n 
yaşamını ruh sağlıklarından 
toplumdak� statüler�ne kadar 
pek çok boyutta olumlu ya da 
olumsuz etk�leyeb�lecek olan 
eğ�t�m s�stem�m�z �ç�nde sanat 
eğ�t�m� çok öneml� hale geld�. 
 Mak�neleşen ve tekno-
loj� �le �let�ş�m�n çok kolay hale 
geld�ğ� dünyamızda yalnızlaşan 
�nsanın tutunab�leleceğ� ve 
�nsan� değerler�n� y�t�rmeden 
yaşayab�leceğ� tek sığınma alanı 
olarak sanat  kaldı .Herbert 
Read, “Sanatın Anlamı” adlı 
k�tabında sanat eğ�t�m�n�n 
amacının “�y� sanat eser� yaratıl-
ması değ�l, daha �y� �nsanlar ve 
toplumlar yaratılması” olması 
gerekt�ğ�n� vurgular (Read, 
1994:24).
 Sanat, b�rey�n yaşamı-
nın hemen hemen her anında 
onun ayrılmaz b�r parçasıdır 

den�leb�l�r. Çünkü “�nsanlar her 
nereye bakarlarsa baksınlar 
sanat ve tasarım çalışmalarını 
göreb�l�rler. Sanat b�ç�mler� ve 
tasarım ürünler� hemen her gün 
�nsanlara, kullandıkları b�r 
sabah kahvaltısı tabağında, 
elb�seler�nde, mob�lyalarında, 
sofra takımlarında görünür” 
(Brommer&Horn, 1985:8).
 Sanat; en genel 
anlamıyla hayal gücünün �fade-
s�d�r. Tar�h boyunca ney�n sanat 
olarak adlandırılacağına da�r 
f�k�rler sürekl� değ�şm�ş, zaman 
�ç�nde değ�ş�kl�klerle yen� 
tanımlar yaratılmıştır. Bugün 
sanat ter�m� b�rçok k�ş� tarafın-
dan hala tartışmalı b�r kavram 
olarak varlığını sürdürmekted�r. 
Açık olan nokta �se sanatın 
�nsanoğlunun yeryüzünde yaşa-
maya başladığı zamandan ber� 
var olduğu, evrensel b�r değer� 
olduğu ve her kültürde farklı 
olarak dışavurduğudur.
* Sanat toplumsal varlık-
tır. B�reyler�n ve ortak yaşamın 
özünden kaynaklanan, �ç�nden 
gelen gerçek yaşam duygusu-
dur.
* Sanat b�r d�ld�r. İnsanla-
rı, m�lletler� ve çağları sanat 
eser� tanıtır. Taş Devr�nden bu 
yana b�nlerce yıldan ber� sanat, 
anlatım aracı olarak kullanıl-
mıştır.
* İnsan yaşamında sana-

tın b�rçok görevler� vardır. Sanat 
olmazsa yaşamın değer� olmaz. 
Çünkü güzel�, �y�y� tanıtmak 
�ç�n sanat gerekl�d�r. Bütün 
dünya �nsanları arasında yakın-
laşma, bütünleşme, ortak 
duyguları paylaşma ve zevk 
almak �ç�n sanat öneml� b�r 
köprüdür.
* Sanatta estet�k değerle-
r�n yanısıra toplumun özbenl�ğ� 
vardır. Bu benl�k �se; sanatın 
estet�ğ�n� ortaya koyan �nsanın 
�ç�nde yaşadığı m�llet�n zekası 
hayat felsefes�, ahlak, n�zam, 
madd� manev� duygu ve �stekle-
r�d�r.
* Sanat, toplumun öz 
değerler�nden doğar ve gel�ş�r.  
* Sanatkâr, yaratıcı 
yetenek ve kudret�n yanısıra, 
�ç�nde yet�ş�p geld�ğ� toplunum 
d�n, d�l, örf ve adet g�b� öz 
değerler�nden alır.
  O zaman sanat eser� b�r 
m�zacın �fades� olduğu kadar, 
b�r toplumun da eser� olarak 
ortaya çıkar.Toplumsal yaşam 
sanatçıyı ve toplumu, sanat 
eser�n�, sanat eser� de toplumu 
etk�lemekted�r. Sanatçı, yaşadı-
ğı çağın özell�kler�nden, toplu-
munun d�l�, �nançları, d�l ve 
edeb�yat b�r�k�m�, yaşama 
b�ç�mler� ve coğrafyasından 
beslen�r ve etk�len�r, ortaya 
koyduğu eserlerle toplumu 
etk�ler. 

Türk M�llet�n�n en bar�z vasıflarından b�r� de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmekt�r.     
 Mustafa Kemal Atatürk

SANATIN 
GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE

Doç.Dr. Zuhal Arda
Selçuk Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Öğret�m Üyes�
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 Sanat eser� yapıldığı 
dönem�n kültürel, teknoloj�k, 
toplumsal, m�mar� özell�kler�n� 
taşır. Eğ�t�m�n �ç�nde sanat 
eğ�t�m�n�n, �nsanın toplumsal 
ve b�reysel yaşamında daha 
duyarlı, problemlere çözüm 
üreteb�len ve en öneml�s� de 
sorgulayan b�r b�rey olarak 
yet�şmek açısından hayat� eğer 
taşıdığı artık yadsınamaz b�r 
gerçekt�r. 
 Yaratıma dayanan b�r 
eğ�t�m vermek, çocuğu ölçmek, 
yönlend�rmek, çok duyarlıklar 
ve �t�na gerekt�ren c�dd� b�r �ş 
d�ye düşünüyorum. Çünkü 
çocuğun dünyasında yaptığımız 
gez�nt� b�z�mk�ne çok benzeme-
mekted�r. Büyükler�n dünyasın-
dak� gerçekl�k ve kurallar 
yığını, çocuğun hayal dünyasını 
zedeleyeb�l�r. Çocuklarda tama-
men renkl� hayallerle dolu sınır 
tanımayan yaratım gücünü 
keşfetmek ve hataların da başa-
rılar kadar bu dünyaya ve 
�nsana a�t olduğunu fark etmes�-
n� sağlamak, yaşamı sevmes� ve 
poz�t�f bakmasını sağlamak 
sanat eğ�t�m�n�n en öneml� 
amacı olmalıdır.  Çocuğun 
dünyasından �çer� baktığımızda 
hatalar, hayaller, oyunlar, abar-
tılar, �syanlar, olduğundan farklı 
görmeler, alab�ld�ğ�ne özgür-
lükler, korku ve korkusuzluk 
duygularını �fade eder ve tanım-
larlar. Çocukların hayata bakışı 
yet�şk�nlerden farklıdır ve 
oyuna dayalı hayal dünyaların-
da gelecekle �lg�l� yaşamının 
oluşmasında küçük �pucları b�r 
sanat eğ�t�mc�s�n�n gözlem�n-
den kaçmamalıdır. Çocukların 
kl�şe ve şablonlarla değ�l de 
kend� özgün dünyalarını keşfet-
meler� sağlanırsa hayattak� 
başarılarının sağlam temellere 
oturması sağlanab�l�r. Sevecek-

ler� �şle uğraşmaları ve yetenek-
ler� doğrultusunda yet�şt�r�lme-
ler� sağlandığında her çocuk 
başarıyı yakalayab�l�r. Ezbere 
dayalı eğ�t�m çocuğun yaratıcı-
lığını önlemekted�r.
 Bunun yer�ne hayal 
gücünü besleyecek özgürlükler 
sunarsak; dünyaya korkuyla 
değ�l de umutla bakmalarını 
sağlarız. Onların bu har�ka 
dünyasından b�z�m de alacağı-
mız çok örnekler vardır. Bıraka-
lım çocuklar sınırlarını kend�le-
r� ç�zs�nler. Nasıl �fade edeceğ� 
çocuğun kend�s�ne bırakılmalı-
dır. Yolda yürürken, p�kn�ğe 
g�tt�ğ�m�zde, oyun oynarken 
çevres�n�n şekl�ne ve reng�ne 
d�kkat etmeler�n� ve renkler� 
fark etmeler�n� sağlamalıyız. 
Böylel�kle çocuğun b�ç�msel 
dünyasını sığlıktan kurtaracak 
ve yaratıcı zekâsını ortaya 
çıkarmış oluruz. Çevredek� 
canlı ve cansız varlıkların 
esk�zler�n� yapmalarını sağlaya-
rak el-göz koord�nasyonunu 
sağlarız. Oran-orantı sağlamak 
�ç�n de uzaktak� evler� ve �nsan-
ları b�r b�rler�yle kıyaslarız. 
Kompoz�syon oluşturmak �ç�n 
�se oran – orantı, r�t�m, ç�zg�, 
leke, �fade, zaman ve mekân 
duygusunun çocuklara gel�ş�m 
basamakları d�kkate alınarak 
ver�lmel�d�r. Görsel sanatlar 
çocuğu duygu ve z�h�nsel 
anlamda gel�ş�m�n� sağlar. B�r� 
eks�k olduğunda �let�ş�m ve 
uyum bozuklukları görülür.
 Bu yüzden de çocukla-
rımızın tam anlamıyla gel�ş�m-
ler�n� tamamlaması, gözlem 
yapıp senteze varması problem 
çözmes�n� sağlar. Bu sonuç 
çocuğu küçük deney�mlerle 
yaşama hazırlar. Eğ�t�m s�ste-
m�m�zde b�lerek veya b�lmeye-
rek görsel sanatların çocuk 

gel�ş�m� üzer�ndek� etk�s� göz 
ardı ed�lm�ş g�b�d�r. Okulları-
mızda haftada b�r saatl�k görsel 
sanatlar eğ�t�m� ver�lmekted�r. 
Bu b�r saatl�k eğ�t�m�n yukarıda 
bel�rtt�ğ�m�z faydayı sağlayaca-
ğını beklemek yers�z olur. 
 Öğretmen yet�şt�ren 
Eğ�t�m Fakülteler�nde yapılan 
son değ�ş�kl�k �le uygulamanın 
neredeyse sıfır noktasına �nd�r-
generek salt teor�ye yer ver�l-
mes� c�dd� sorunlar yaratmıştır. 
Hep�m�z de b�l�r�z k� yaparak 
yaşayarak öğrenme en öneml� 
öğrenme b�ç�m�d�r. Uygulama 
ders� esnasında öğren�lecekler, 
teor� ders�nde öğren�lecekler 
kadar öneml�d�r. Çünkü öğret-
men adayı da aynı yöntemle 
öğrenc�ler�ne h�tap edecekt�r. 
Ancak atölye bulab�l�rse. Her 
şeyde denge öneml�d�r.  Tab�� k� 
kültürlü ve nasıl öğretmes� 
gerekt�ğ�n� b�len, farklı yöntem-
lerle öğret�m yapan öğretmen 
öneml�d�r Öğrenc�n�n model� 
öğretmend�r çünkü. Öğrenc�n�n 
kafasını b�lg�yle ya da ç�zg�yle 
doldurmanız öneml� değ�ld�r. 
Öneml� olan ayıklamaktır. 
Öğrenc�y� kend� k�ş�l�ğ�, kend� 
alanı çerçeves�nde zeng�nleşt�r-
mek yer�ne öğrenc� b�reysell�ğ�-
n� yok etmek yarar değ�l zarar 
vermekten başka �şe yaramaya-
caktır.
 Burada öneml� olan bu 
enerj�n�n doğru alana kanal�ze 
ed�lmes�d�r. İşte genelleme 
yapacak olursak B�l�m Eğ�t�m�-
n�n yanında Sanat Eğ�t�m� de bu 
nedenle gerekl�d�r. İ. San �se 
(2004) “Sanat Eğ�t�m� k�ş�l�ğ�n 
uyumlu b�r bütün olarak gel�ş�-
m� sürec�nde b�reydek� yaratıcı 
ve üret�c� güçler�n gözet�l�p 
gel�şt�r�lmes�n� amaçlar” 
demekted�r. Bu anlamda yakla-
şımlar ve yöntemler öneml�d�r. 
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N�tek�m h�çb�r zaman öğret�m 
yöntem� tek değ�ld�r. Hele söz 
konusu Sanat Eğ�t�m�yse. 
Çünkü bu eğ�t�m�n, b�reysel 
ayrıcalıklara göre yapılması 
gerekl�d�r. Yan� yöntem tahtaya 
ç�z�len şablonun y�nelenmes� 
değ�ld�r. Seç�len malzeme yara-
tıcılığa atılan adımlardan 
b�r�d�r.  Bu nedenle öner�len tek 
t�p malzeme öğrenc�n�n yaratı-
cılığına, beklent�s�ne h�tap 
etmeyeb�l�r. Bu yüzden öğren-
c�n�n terc�h ett�ğ� alanla �lg�l� 
malzeme küçümsenmemel�d�r. 
Tam ters� yaratıcılık bağlamın-
da b�r alanda öğret�lenler�n 
d�ğer alanlarla �l�şk�lend�r�lme-
s� öğrenc�ye zeng�nl�k katacak-
tır.
 Yaratıcılık her alanda 
b�l�nmeyen� bulma, özgün 
olma, her yen� karşılaşmaya, 
probleme farklı çözümleme 
uğraşısıdır. Yaratıcılık b�r tür 
meydan okumadır hayata.  
Bunları yaparken başka 
alanlardan beslenmek gerek�r. 
Tüm bunların yer�n� bulması ve 
değerlend�r�lmes� de öğrenc�y� 
araştırmaya yöneltmek ve daha 
çok seçenek sunmalarını sağla-
makla olur. Çok konu yer�ne 
yeterl� konu ve bu yeterl� konu-
nun araştırılması, fazla olasılık 
ve seçenekler�n olmasına 
d�kkat ed�lmes�, yönlend�r�lme-
s� söz konusudur; müdahale 
ed�lmes� değ�l. Sınırları zorla-
mak alışkanlıkları sorgula-
mak... İşte Sanat Eğ�t�m� budur 
b�r anlamda. 
 Sanat Eğ�t�m� b�r d�s�p-
l�n eğ�t�m�d�r. Öğrenc�y� çalış-
ma tarzında özgür bırakmak 
ama çalışmasında d�s�pl�n 
�stemek. Ancak bu d�s�pl�nle, 
düşünsel der�nl�k ve estet�k 

problemlerde tasarımlar yaratı-
lab�l�r. Yaratıcılık d�s�pl�nle 
örtüşür. Yaratıcı b�reyler özgür-
lüğüne düşkündür, yet�ler�n� 
alışılmadık b�ç�mde deney�mle-
yerek farklı şek�lde aktarırlar. 
Yaratıcı b�rey b�lg�yle donatıl-
malıdır. Fazla kaynaktan yarar-
lanan  ve araştıma yapan 
k�ş�n�n daha yaratıcı olduğu 
b�l�nmekted�r.. Sentezleme ve 
anal�z� çok �y� kotaranlar daha 
yaratıcı b�reylerd�r. Yaratıcılar, 
olanakları zorlar. Özünde 
farklılık yatar. Önceden b�rb�-
r�yle �l�şk�s� olmayan kavram 
ve görsel unsurlar arasında 
bağlantılar kurma yeteneğ�d�r 
yaratıcılık. Tab�� hayal gücü 
olmadan da düşünce üret�le-
mez. Yaratıcı �nsan okuyan, 
gözlemleyen, d�nleyen ve 
araştıran b�reyd�r. 
 Yaratıcı yöntemler; 
Bey�n Fırtınası, b�r konu 
üzer�nde yoğunlaşma, not alma 
yöntem�,   sentez, görsel �ncele-
meler (bazen aykırı unsurlar-
dan b�r uyum yaratılab�leceğ� 
g�b�…) 
İlet�ş�m, yaşantımızı etk�leyen 
en öneml� özell�kt�r. Sanat da 
b�r şek�lde �let�ş�m serüven�n�n 
�ç�nde yer alır. Eğ�t�m�n bu 
bağlamda payı çok büyüktür ve 
sanatla eğ�t�m arasında b�r �l�şk� 
vardır. Sanatı kavramak, sanat 
eser�nde �let�lmek, duygu ve 
düşüncey� anlatmak da b�r 
sanat kültürünü gerekt�r�r. 
Sanat �nsanın özsel güçler�n�n 
dışa vurumudur ve gel�şmey� 
sağlar. İnsanın en öneml� 
özell�ğ� öğrenmek ve bunu 
deney�mler�nde kullanarak 
gel�şmekt�r. 
 “Tasarım eğ�t�m�nde, 
b�l�nçaltı ve b�l�nçüstü düşün-

me olgusu ve duyusunu kend�-
ne özgü b�r bütün hal�ne get�r-
me amaçlanmalıdır. Bu 
bağlamda algı eğ�t�m� de yapıl-
malıdır.”  Yetenek kalıtımsal 
olab�l�r ancak yaratıcılık öğret�-
l�r ve gel�şt�r�leb�l�r. Yaratıcı 
yet�ler entelektüel b�r�k�m ve 
becer�lerden kaynaklanır. Bu da 
eğ�t�mle gel�şeb�leceğ�n�n b�r 
gösterges�d�r. Tab�� bunda 
araştırmanın önem� çok büyük-
tür. Çünkü daha çok araştırma 
yapanların, daha az araştırma 
yapanlara göre yaratıcılıkları 
daha çok gel�ş�r. Burada öğret-
mene düşen görevlerden b�r� de 
öğrenc�ye kend�n� eğ�tme 
olanağı tanımak, oto kontrolü-
nü sağlamasına fırsat vermek-
t�r. Öğrenc�ye eğ�t�mde kazan-
dırılacak yaratıcılık, yaşantısı 
boyunca her alanda kullanacak-
ları b�r süreç, b�r düşünü tavrı 
olacaktır.
 Bu arada sanat kadar 
b�l�mle, b�l�m kadar sanatla da 
�lg�lenmek b�lmek-h�ssetmek, 
mantık-sezg� arasında g�d�p 
gelmeler yaşamı daha da hare-
ketlend�recek ve zeng�nleşt�re-
cekt�r. Yaratıcılığı gel�şt�r�lm�ş 
�nsan d�ğerler�nden farklıdır 
her anlamda beklent�ler�, 
yaptıkları ve düşünü s�stem�yle. 
Bu nedenle eğ�t�m�n �ç�nde 
önemle yer alması güzel b�r 
dünyanın temel� olması açısın-
dan öneml�d�r. Çünkü  �nsanın 
doğasında seçmek, beğenme-
mek, daha �y�y� �stemek vardır. 
Eğ�t�mle bunlar b�l�nçlenecek 
ve yükselecekt�r. Bazı alışkan-
lıkların değ�ş�m� böyle gerçek-
leşt�r�l�r. Bu nedenle öğrenc�ler 
cesaretlend�r�lmel�d�r. Yaratıcı-
lığın reçetes� yoktur, b�reye 
göre değ�ş�r. 
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 Ama bu, öncel�kle 
öğrenc�y� ayrı b�r k�ş�l�k olarak 
kabul etmekle olur. 
“Sanat Eğ�t�m� öğrenc�n�n algı 
alanının gen�şlemes�ne, sözlü 
�let�ş�m�n yanında sanatsal 
bağlamda farklı b�r alanda 
�let�ş�m�n gerçekleşmes�ne, 
k�ş�sel gerg�nl�kler�n azalması-
na, �lg� ve merakın yoğunlaş-
masına ve tekn�k becer�n�n 
gel�şmes�ne neden olur” 
Öneml� olan öğrenc�n�n çevrey� 
gözlemley�p tepk� göstermes�, 
ayırt etmey� ve yargılanmayı 
öğrenmes�d�r. Bunlar öğrenc�-
n�n görsel, sessel, dev�n�msel 
�fade gücünü artıracaktır. 
 “Görsel d�l�n gel�şme-
s�, görsel düşüncen�n de gel�ş-
mes�n� beraber�nde get�recek-
t�r.”Öğrenme tarzı; z�h�nsel yet� 
ve duyuşsal alandak� �lg�, 
becer� ve değerlere �l�şk�n 
davranışları değ�şt�recek ve 
dengel� b�r şek�lde gel�şt�recek-
t�r. CBaşlamak gözlemlemekle 
olur ve uygulama, anal�z, 
sentez, değerlend�rme sanat 
eğ�t�m�n�n b�leşenler�d�r. Yarat-
ma; gözlem, b�lg�, �lke, deney, 
merak, araştırmayla gerçekleş-
t�r�l�r. Bu bağlamda parçaları 
b�rleşt�rerek bütün oluşturmak 
böylece bütünlük �ç�nde çeş�tl�-
l�k sağlamaktır.  
İnsan; z�hn�n�, duyularını, 
duygularını kullandığı sürece 
vardır. Temel Tasarım bu �şlev-
sell�k neden�yle gerçekleşt�r�l�r. 
Not almayı öğrenmek -ç�zerek 
ya da yazarak-; yıllarca soru 
sormayan, tek boyutlu, tek 
çözümlü da�ma öğretmen�n 
�stekler� doğrultusunda görme-
ye alıştırılmış öğrenc�lere, 
kazandırılacakların başında 
gelmel�d�r. Araştırma, bulma, 

değ�şt�rme, ekleme, çıkartma, 
yer�ne koyma, yen�den düzen-
leme, ters�ne çev�rme, b�rleşt�r-
me; bey�n fırtınası üzer�ne 
çalışmaların püf noktalarını 
oluşturur.
 Bu arada duygular 
eğ�t�l�rken z�hne dayalı yet�ler 
de gel�ş�r. Bu da bu alanda 
ed�nd�kler�m�z�n başka alanlar-
da da kullanılab�leceğ�n� göste-
r�r. Sanat eğ�t�m�; b�rey�n 
duygu, düşünce ve �zlen�mler�-
n� anlatab�lme, yetenek ve 
yaratıcılığını estet�k b�r düzeye 
ulaştırma amacıyla yapılan b�r 
etk�nl�kt�r. B�r kültürel yoğun-
luktur. Ama şunu da h�çb�r 
zaman unutmamak gerek�r; 
Sanat Eğ�t�m� b�reyseld�r. B�re-
y�n yaratıcı güç ve yet�s�n� 
eğ�tmek, yaşamına aktarmasına 
olanak tanımak �ç�n vardır. 
Seçmek, paylaşmak, gel�şmek 
�ç�n Sanat Eğ�t�m� vardır. Sanat 
Eğ�t�m� anal�z ve sentez� öğre-
terek yaratıcılığı gel�şt�r�r. 
Öğrenc�n�n yaşamı sorgulama-
sını ve toplumda b�rey olarak 
yer�n� almasını sağlar.
 Hayal gücünü çalıştı-
rır; �çsel güç, enerj�, duygu, 
duyum ve algının yaratıcı 
çabayla dışa çıkmasını, terc�h

ed�len malzemeyle şek�llend�r-
meler�ne nedend�r. Sanatın 
sosyo-kültürel, ps�koloj�k 
amaçları vardır. 
 Sanat Eğ�t�m�n�n 
amacı; sanatın özü �le bütünle-
ş�p gel�şmes�d�r; b�rey�n ps�ko-
loj�k farklılıklarını da gözete-
rek, ruhsal gereks�nmeler�n�n 
doyurulmasıdır ve ruh sağlığı 
bakımından dengel� b�r b�rey 
yaratma cabasıdır.” 
 B�l�nd�ğ� g�b� Sanat 
eğ�t�m�n�n amaçlarının başında 
“sanatın evrensel d�l�n� kulla-
nab�lme” öneml� b�r alır. 
İnsanın, sanatsal düşünce 
yoluyla dışa vurumu öneml� 
olup, ancak bu yolla kazanılan 
deney�mler, k�ş�n�n kend�n� 
anlatmada öneml� b�r araç 
olab�l�r ve k�ş�y� özgünleşt�r-
meye başlayab�l�r. Özgün 
anlatım çabası, özgün düşün-
men�n temel�n� oluşturan eleşt�-
rel düşünmey� ve sentez-yorum 
yapmayı b�rl�kte get�rmekted�r 
(Alakuş, 2007:14-20). B�reye 
eğ�t�m� �ç�n gerekl� b�lg�ler� 
vermek lazımdır ama bunların, 
yaşamsal özell�k taşıması da 
gerekl�d�r. 
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Nasıl endüstr�,  Bauhaus g�b� b�r 
okulu beraber�nde get�rd�yse 
modern yaşam da Sanat Eğ�t�-
m�n� B�l�m Eğ�t�m� yanında 
gerekl� kılmış,  ayrıca uygula-
maya yönel�k yöntemler�nde 
çağa uygunluk gerekt�rm�şt�r. 
Sanat eğ�t�m�; b�lg� verme, 
görme ve d�ğer yet�ler� gel�şt�r-
me, duyguya yaşam verme ve 
hayal dünyasının eylem�n� 
gerçekleşt�rmed�r. Kısaca Sanat 
Eğ�t�m� başkalarıyla buluşma 
köprüsüdür.
 Ayrıca d�s�pl�nler arası 
çalışmalar da yaptırılmalıdır. 
Ancak bu, öğrenc�ye, onun 
k�ş�l�ğ�n� yok edecek ve onu 
dolduracak şek�lde değ�l besle-
yecek, ayıklayacak n�tel�kte 
yaptırılmalıdır. Bunda öğrenc�-
n�n alt yapısı gözet�lmel�, k�tle 
eğ�t�m�nden kaçınılmalıdır. 
Başka alanlardan besleneceğ� 
b�lg�, uygulama, görgüyü kend� 
alanıyla �l�şk�lend�rmes�ne 
olanak tanıyarak; d�s�pl�nler 
arası etk�leş�m, sağlıklı hale 
get�r�lmel�d�r. Yoksa başka 
yerlerden transfer ed�lenler 
boşlukta kalacak, böyle b�r 
altyapıya sah�p olmayanlar da 
anlam bulmayacaktır. 
 Günümüzün eğ�t�m 
anlayışı, eğ�t�m�n temel değ�ş-
kenler�nden b�r� olan yönlend�r-
me programlarını; b�l�m, tekno-
loj� ve değer yargılarında oluşan 
değ�şkenler doğrultusunda dü- 
zenlemek ve gel�şt�rmek zorun-
luluğunu gündeme taşımıştır. 
Çünkü öğren�m sürec� �ç�nde 
özell�kle bazı öğren�m kademe-
ler�nde öğrenc�ler ders, sosyal 
ve eğ�tsel çalışmalar, kurs, �ş ve 
meslek seç�m� kararlarını 
vermek durumunda kalırlar. Bu 
aşamalarda öğrenc�ler�n etk�l� 

karar vereb�lmeler�, ancak, 
resm� ve özel yönlend�rme 
etk�nl�kler�yle küçük yaşlardan 
�t�baren b�lg� ve farkındalıkları 
artırılarak sağlanab�l�r.

 1. N�ç�n Yönlend�rme?
 “Hayvanlar �nsanlara 
bakıp özenerek, kend�ler�n� 
gel�şt�reb�lecekler� b�r okul 
kurmaya karar ver�rler. Tavşan, 
kuş, balık, s�ncap, ördek d�ğer 
bütün hayvanlar b�r araya 
gelerek b�r hayvanlar kurultayı 
oluştururlar. Hep b�rl�kte b�r 
öğret�m programı hazırlarlar. 
Tavşan programa koşmanın 
konmasını öner�r. Kuş uçmanın, 
s�ncap ağaca tırmanmanın, balık 
yüzmen�n konmasında d�ret�r. 
Böylece öğret�m programına 
hayvanların tümünün önerd�kle-
r� dersler konur. Daha sonra her 
hayvanın tüm derslere katılma-
sını zorunlu kılarlar. Sonunda 
tavşan yokuş yukarı tırmanma-
da en başarılı hayvandır, k�mse 
onu geçemez. Ama tavşandan 
uçması de �sten�nce �ş değ�ş�r. 
Tavşan uçmaya çalışırken düşer 
ayağı kırılır, zavallı hayvan 
koşamaz da artık. Benzer b�r 
durum kuşun başına gel�r. Kuş 
uçma ders�nde çok �y�d�r. 
Havada taklalar atar, türlü 
göster�ler yapar ama öğretmen-
ler bununla yet�nmez, kuşun 
gel�şm�ş çok yönlü hayvan 
olması �ç�n onunda köstebek 
g�b� toprağı kazması ve yer 
altında tünel yapmasını �sterler. 
Kuş toprağı kazmaya uğraşırken 
kanatları ve gagası kırılır ve 
eğ�t�m böylece sürüp g�der. Son 
sınıfa gel�nd�ğ�nde �se zekası 
çok gel�şmem�ş sıradan b�r 
hayvan olan yılan balığı okulu 
b�r�nc�l�kle b�t�r�r. Çünkü herşe-

y� b�raz olsun yapab�lm�şt�r. 
Sonunda yetenekler� yok d�ye-
rek aşağılanan hayvanlar okulu 
bırakır ve kend� yetenekler� 
yönünde yaşamlarına devam 
ederler.”
 Bu kıssa’dan çıkarılma-
sı gereken h�sse, k�ş�l�k, zekâ ve 
yetenek açısından b�rb�r�nden 
farklı olan öğrenc�ler�n, bu 
özell�kler�n� gözardı eden 
standart b�r eğ�t�m sürec�ne 
dah�l ed�lmeler� durumunda 
beklenen başarıyı elde edeme-
yecekler�d�r. Her b�rey�n; �lg�, 
�stek ve yetenekler�ne uygun b�r 
alan ve eğ�t�m programı vardır. 
Bu anlayış b�reysel potans�yel�n 
çeş�tl� yönlerden b�rey ve 
toplum �ç�n en uygun şek�lde 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olup, 
kalkınma, zeng�nleşme, daha 
fazla gel�r, daha �y� �ş sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu da çocukla-
rın ve gençler�n akadem�k başa-
rıları, yetenekler�, �lg�ler�, 
k�ş�l�k özell�kler� doğrultusunda 
çeş�tl� programlara yönelt�lerek 
yet�şt�r�lmeler�yle sağlanab�l�r. 
Bunun �ç�nd�r k�, eğ�t�m s�stem�-
n�n öneml� değ�şkenler�nden 
olan yönlend�rme sürec�n�n 
b�rey ve toplum yaşamındak� 
önem� yadsınamaz.
 Eğ�t�m sürec� boyunca 
okullarda yürütülen yönlend�r-
me çalışmaları, eğ�t�msel 
yönlend�rme ve meslek� yönlen-
d�rme olmak üzere �k� gruba 
ayrılır. Eğ�t�msel sorunlarla 
�lg�l� olarak eğ�t�m s�stem�nde 
b�reye ve b�reylere götürülen 
yardım etk�nl�kler�ne eğ�t�msel 
yönlend�rme, b�reye mesleksel 
terc�hler yapmasında, b�r 
meslek alanına yönelmes�nde, 
bu meslek alanı �ç�nde b�r 
meslek seçmes�nde ve mesleğe 
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çalışmalarına meslekî yönlend�-
retk�nl�kler� �çeren yönlend�rme 
me den�lmekted�r. Bu �k� kavram 
daha detaylı �ncelen�rse; Eğ�t�m-
sel yönlend�rmen�n temel �lkes� 
b�rey� tanımak, onun kend�s�n� 
tanımasına, yetenek, �lg� ve 
�stekler� doğrultusunda başarıya 
ulaşmasına yardımcı olmaktır. 
Bu anlamda da eğ�t�m�n �ç�nde  
hayat� öneme sah�p olan sanat 
eğ�t�m�ne yönlend�rme çok daha 
öneml� görülmekted�r.
 “Meslekî yönlend�rme 
yalnız bell� yaşlardak� öğrenc�le-
re bell� yıllarda götürülen b�r 
yardım olmamalıdır” �lkes�nden 
yola  çıkılarak meslekî yönlen-
d�rme konusunda son yıllarda 
sıkça uygulanan mesleksel gel�ş-
me kavramı üzer�nde durulmalı-
dır. Bu kavram, mesleğe yönel-
me, meslek seç�m�, mesleğe 
g�r�ş, mesleğe uyum, meslekte 
gel�şme ve meslekte emekl� 
oluşu kapsayan b�r kavramdır. 
Bu açıdan ele alındığında 
meslekî yönlend�rme okul 
sürec�n� aşan, b�rey�n kar�yer 
gel�ş�m�n� �zleyen b�r h�zmet 
yelpazes� olarak algılanmalıdır.
 Sonuç olarak, sanat 
eğ�t�m� k�ş�n�n yaşamsal fonks�-
yonlarını yer�ne get�rmes�nde 
ruh sağlığı, uyum ve koord�nas-
yonunda, sorgulamayı öğrenerek 
eleşt�rel düşünce, yaratıcı ve 
üretken olmayı hedefleyen b�r 
ders olarak hayata katkısı yadsı-
namaz. Bu gerçekten hareketle 
hem sanat eğ�t�m� yet�şt�ren 
kurumların öğret�m programları-
nı daha özgürlükçü, eleşt�r�c� 
yöntemlerle gel�şt�rmel�d�r. 
Devlet pol�t�kalarında sanat 
eğ�t�m�ne ver�len önem artırıl-
malı, ders saatler� �ler� ülkelerde-
k� statüler�ne get�r�lmel�, yönlen-

d�rme ve meslek ed�nd�rme de 
yetenek ve �stek göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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2. Dünya Savaşı’nın yoğun ve acımasız 
atmosfer� �çer�s�nde yokluğun, kıtlığın, 
fak�rl�ğ�n hüküm sürdüğü b�r ortamda, 
1943 yılı şubatında T�rebolu (G�resun)’ da 
küçük b�r kasabada dünyaya gözler�m� 
açmışım.
Beş altı yaşlarındayken ş�şeden kesme b�r 
bardakla çay �çt�m. Büyükler�m zeyt�n� üç 
kere ısırıp katık etmem� söylüyorlardı. 
Sek�z yaşından sonrak� İstanbul yaşamım-
da sokak çocukları �le tanıştım. Onların 
arasında farklılığımı kanıtlamak adına 
yumuşak taşlara ç�v�, çakı, cam parçaları 
�le küçük boyda Atatürk büstler� oyuyor 
yerlere res�mler ç�z�yordum. 
1961 yılında yatılı olarak g�rd�ğ�m 
Perşembe Öğretmen Okulu’nda �lk kez 
akadem�k anlamda res�m dersler� almaya 
başladım. Öğretmen�m günümüzün 
değerl� sanatçısı F�kr� Cantürk’tü. Bu 
�stek ve sanat aşkı ben� Ankara’ya Gaz� 
Eğ�t�m Enst�tüsü Res�m Bölümü’ne taşıdı. 
Bu okulda dünya görüşüm ve hayatım 
tamamen değ�şt�, dünyaya daha gen�ş 
açıyla bakar oldum. Hocalarım Kayıhan 
Kesk�nok’tan b�ç�m gramer�, Mustafa 
Tömekçe’den akadem�k desen, Adnan 
Turan�’den eser �nceleme, Nev�de Gökay-
dın’dan ağaç baskı ve Mürş�de İçmel�’den 
bugün de üzer�nde çalıştığım metal gravür 
dersler� aldım. 
Çağdaş anlamda resme bakarak onu 
yorumlamak, sonra da bu duygu ve 
düşünce dünyasını görsellere dönüştür-
mek �sted�m.
Bu bağlamda modern�zm�n genel anlayışı 
olan, sanat eser�ne g�ren elemanları 
resm�n elemanı sayma, onlara yen� 
görevler yükleme, estet�ksel ve kavramsal 
değerler yaratmak �sted�m. Dolayısıyla 
ortaya çıkan eser� b�r varlık, b�r sanat 
objes� sayma bu oluşumları düzenl� ya da 
düzens�zl�k �ç�nde estet�k kalıplara 
dökerek toplumun beğen�s�ne sunmayı 
amaçladım.
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Sanatta soyut ya da somut d�ye b�r 
yapının olmadığı kanaat�n� taşımakta-

yım. Yapılan �ş zaten soyuttur, doğanın 
aynısı değ�ld�r. B�r de yapıta g�ren 

elemanları o yapıtın elemanı sayarsanız 
ve onlarla oynarsanız, görevler� dışında 
kullanırsanız, değ�ş�k r�t�mler, espaslar, 

lekeler, renkler elde edersen�z o eser� 
yen�den yaratıp sanat objes� hal�ne 

get�rm�ş olursunuz. Tıpkı küçük çocuk-
lar g�b� onlarda çevreler�ndek� aletler�, 

objeler� özgürce kend� görevler� dışında 
kullanmıyorlar mı? B�z�m görev�m�z �se 

bu organ�zasyonlara estet�ksel yapı 
kazandırmak yan� onları güzell�kler 
dünyasına taşımak.Gravürler�mde, 

yaşadığım çevren�n b�r balıkçı kasabası-
nın a�leler�n�n günüb�rl�k yaşamını, 

emeğ�n� konu alan eserlere yer verd�m. 
‘Balıkçı Mafyası, Karabataklar, Yason 

Fener�, Den�z, Den�z İnsanları, Balıkçı-
nın Günlüğü vs.’ �s�mlerle adlandırdı-

ğım yapıtlarda daha önce de bel�rtt�ğ�m 
çağdaş ve modern anlamda b�ç�mleme-

lere g�derek yerel olanı evrensell�ğe 
taşımak �sted�m. Yer yer de çevresel 

konulara ağırlık verd�m. Neden gravür 
d�ye soranlar çok oldu. Bu tekn�kle 

koyu-açık-leke (ak-kara) g�b� kontrast 
(zıt) değerler tezat �l�şk�ler daha kolay 

�fade ed�l�yor. Ben�m anlatım b�ç�m�me 
uygun gel�yor. Pentür resm� de yapsam 

sank� gravür g�b� daha az renk daha 
fazla ç�zg� oluşturmak �st�yorum. 

Sanat sanatçı ve toplum �l�şk�ler�nde �se 
sanat toplum �ç�n m� yoksa sanat sanat 
�ç�n m�? Bu konuda çok şey söylemek 
mümkün; çok tartışılan ve sorgulanan 
b�r konu. Elbette sanat toplum �ç�nd�r. 
Sanatçı da toplumun �ç�nden geld�ğ�ne 

göre aks�n� düşünmek yanlış olur ancak 
burada d�kkat ed�lmes� gereken sanatçı-
nın kend� duygu ve düşünceler�ne göre 

hareket etmes�, ona göre eserler�n� 
yorumlamasıdır. 



B�r de sanattan fayda umanlar, para 
�ç�n nüfus �ç�n res�m yaparlar, 
ısmarlama eser üret�rler. Bunlarda 
da aynı durum söz konusudur. 
Faydacılığı öne çıkaranlar eserler�-
n�n satılması �ç�n çevreler�n�n 
beğen� duygularına yen�k düşerler. 
Bazı galer�ler de bu duruma destek 
ver�rler. Burada amaç paradır; sanat 
değ�ld�r. K�ç (k�tsch) eser üretenler 
genelde bu hataya düşenlerd�r. 
Sanatçılar, bu duruma d�kkat etmel�-
d�r. Türk D�l Kurumu’nun tanımıyla 
k�ç; ‘�lkel yollardan duyguları 
harekete geç�rmek �steyen sözde 
sanat eser�’ genell�kle takl�tt�r. 
Konulara kolaycı yaklaşımdır 
b�ç�mden yoksun anlatımlardır.
Sanatçılar her zaman halkın sanatçı-
sı olmalıdır. Zaten halkın beğend�ğ� 
ve yüceltt�ğ� k�ş�lerd�r yan� yaratan 
ve üretenlerd�r. Son zamanlarda 
devlet sanatçılığı d�ye b�r oluşum 
yaratıldı. Oysa ben�m düşünceme 
göre devlet�n sanatçısı olmaz. 
Gerekt�ğ�nde sanatçı, devlet�n 
yanlışları karşısında halkının yanın-
da yer alır, onların yaşam güvence 
ve standartlarını savunur, eserler�yle 
devlet yönet�c�ler�ne karşı durur. 
Devletten menfaat sağlayan sanatçı-
lar �se yönet�c�ler�n baskısı altında 
kalır, eserler�n� güdümlü hale get�r�r. 
Bu da onların gerçek duygu ve 
düşünceler�n� yansıtmasını önler. 
Sanatçı, özgür ortamda duygu ve 
düşünceler�n� eserler�ne yansıtan 
k�ş�d�r.
Ters�, ortaya çıkan yapıt, sanatçının 
değ�l �zleyenler�n olur. Bu durumda 
sanatçı sadece �steğe ve arzuya göre 
res�m yapar k� bu yanlış b�r yoldur.

33



I-
mend�rekte b�r adam genç sesl�
sarhoşluğunu türkülüyor adım adım
d�l�nde uzak memleketten 
şakıyan kuşların göğünü get�rm�ş
dolunayın cömertl�ğ�ne �lg�s�z
kend� yıldızlarıyla konuşuyor �natla
den�zden der�n özlemler� var bell�
yağmurdan duru yalnızlıkları

mend�rekte b�r adam adımları köşel�
yürüdükçe gecey� kucaklıyor sarhoşluğu
gözler�nden Bodrum'un sıcak saatler� kayıyor
karanlık ve aydınlık b�rarada
umursamaz bakışlarında

mend�rekte o gece
dolaştı durdu kalabalık b�r adam

II-
hang� güneş aydınlatır
kuytularına s�s çökmüş b�r ruhu
b�lmek ne çare anlamak ne çare

tutku tutunamadığımız b�r dünyanın düşü mü yoksa
b�le b�le ölümlere adanmak mı

söyled�ğ�m her şey� unutab�l�r�m
sınıfta kaldı sorumluluk duygum
karneler�m� ve takd�rnameler�m� yaktım
�y� çocuktum 
ağır oturur zor kalkardım bakışlarınızdan
teşekkürler�n�ze m�nnet duyar
kanardı kahırlarınızın hançer�yle onurum

b�rgün onurumu da onarmasını öğrend�m
tanrım ben� yoldan çıkardın
orospu ve mağrur b�r şeh�r g�b� sevd�m hayatı
�stanbulu hep �l�kler�mde sakladım
b�r kadını herkes g�b� sev�p başka başka özled�m
herkesle benzer konuşup
başka başka yaktım düşünceler�m�
b�r tutmadım sevenler�m�
zaten sayılıdır yarası yüreğ�n
göz tanıktır buna dudak del�l

ç�rk�n b�r del� olmak �st�yorum b�l�yor musun
kazandım �ğren�lmek ve dışlanmak duygusunu
kend�m� b�l�nc�me bahşett�m
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 İng�l�z “Observer” gaze-
tes�nde eleşt�rmen olarak da 
yayınları olan ünlü müz�k yazarı 
Peter Heyworth’ün  1945 yılı 
Almanya’sındak� durumu özetle-
d�ğ� b�r paragrafla başlayalım: 
“Her total�ter hükümet’te olduğu 
g�b� Naz� rej�m�n�n de sanatlar 
konusunda gen�ş b�r hareket alanı 
vardı. Ancak ne Gör�ng’�n h�ma-
yes�ndek� Bayreuth Fest�val�’n�n 
görkeml� açılışı, ne b�r d�z� 
Strauss �lk seslend�r�şler�, b�r 
zamanlar Avrupa müz�ğ�n�n kalb� 
olan Almanya’nın, b�rkaç ay 
�çer�s�nde b�r çöle dönüşmes�n�n 
önüne geçemem�şt�r.”  
 Ülkem�ze baktığımızda, 
1920’ler ve 30’lu yıllarda f�l�zle-
nen, çağdaş, eleşt�rel düşünce 
akımları �le gel�şen sanat yaşantı-
sı, halkla henüz yen� yen� bütün-
leş�yordu. Ancak ne yazık k�, 
henüz yeterl� olgunluğa ulaşma-
dan, darbeler ve AKP �kt�darı �le 
karşılaşmışlardır. Taks�m’de 
Atatürk Kültür Merkez�’n�n 
tam�rat k�sves�yle, ger�c�l�k ve 
sanat düşmanlığı sonucu kapatıl-
ması ve 2008 yılından günümüze 
kapalı tutulması. Kültür elç�m�z, 
ünlü p�yan�st ve bestec� Fazıl 
Say’ın, 1993 S�vas Katl�amı’nda 
y�t�rd�ğ�m�z şa�r�m�z Met�n Altıok 
anısına besteled�ğ� Oratoryo’nun 
sansürlenmes�yle başlayan, ardın-
dan eserler�n�n programdan çıkar-
tılması �le devam eden, mahkeme 
aracılığı �le baskı altına alınmaya 
çalışılması �le  yen� b�r aşamaya 
ulaşan ve ardından toplumsal ve 
uluslararası baskı üzer�ne ger� 
çek�len saldırılar z�nc�r�n�n hede-

f�nde sanatçıların kontrol altında 
tutulması ve gözdağı ver�lmes� 
vardı. Bu şek�lde otokontrol 
mekan�zması �le muhalefet 
yapmalarının önüne geç�lecekt�. 
Sadece müz�k alanında değ�l, 
plast�k sanatlar alanında da 
ger�c�l�k sahnedeyd�. Heykeltraş 
Mehmet Aksoy’a Kars’tak� deva-
sal eser� “İnsanlık Anıtı” üzer�n-
den düşmanca saldırıyordu… 
Aynı şek�lde bugün Mehmet 
Aksoy’da mahkeme �le uğraşmak 
durumundadır. Sanatçıları, toplu-
ma örnek olacak, önderl�k edecek 
aydınları yıldırmak �ç�nd� bütün 
bunlar. 2002’den günümüze 
ülken�n sanat hayatı, ne duble 
yollar, ne gökdelenler, ne de 
paranın gücü Heyworth’un �fade-
s� �le “çöle dönüşmes�n�n önüne 
geçemem�şt�r”. 
 Müz�k hayata da�rd�r. 
Herşeyde, heryerde vardır. 
Doğa’nın, coğrafyaların, şeh�rle-
r�n, k�tapların, ş��r�n, f�lmler�n, 
�nsanların, hayvanların… aklınıza 
geleb�lecek herşey�n müz�ğ�, 
“tınısı” vardır. Çağdaş b�r müz�k 
eğ�t�m s�stem�, bu yüzden sadece 
müz�k eğ�t�mc�ler�, müz�k-b�l�m 
alanındak� araştırmacıları, öğren-
c�ler� ve a�leler� değ�l, sanatçılar 
da dah�l olmak üzere toplumun 
bütününü kapsayan b�r “sorun”-
dur. K�m� yalın, k�m� karmaşık, 
k�m� yerel, k�m� evrensel, k�m� 
doğal, k�m� elektron�k… B�reyle-
r�n bu “müz�kler�” d�nleyeb�lme-
s�, yan� algılayarak “duyması” 
eğ�t�m s�stem�n�n yan� “ülke”n�n 
konusudur. Bunun �ç�n müz�k 
alanında, evrensel eğ�t�m �lkele-

r�yle, profesyonel ve uzun soluklu 
b�r temel eğ�t�m ver�lmes� duru-
munda ancak toplumu kapsaya-
cak şek�lde b�r “aydınlanma” 
gerçekleşeb�lmekted�r. Ülkem�z-
de bunu 1920’lu yıllardak� müz�k 
alanındak� “devr�m” hareket�nde 
yaşadık. Devlet�n bu alandak� 
sorumluluğunu özel müz�k “kurs” 
veya “okul” veya neye devred�l-
d�yse,  günümüzde toplumun 
müz�k alanında aydınlanması 
açısından yeters�z kaldığını 
gözlemlenmekted�r. Bugünkü 
deney�m�n bu şekl�yle başarısız-
lıkla sonuçlandığı gözlemleneb�-
l�r. Son derece sınırlı kaynaklarla, 
cumhur�yet’�n �lk yıllarında 
uluslararası n�tel�kte sanatçılar 
ard arda yet�şmes�ne rağmen, 
günümüzde karşılaştırıldığında 
olağan üstü madd� �mkanlar 
bulunmasına rağmen, ne yazık k� 
ülkem�z�n uluslararası sanatçı 
yet�şt�reb�lme �mkanı son derece 
kısıtlıdır.
 A�leler, öğrenc�ler, sanat 
öğretmenler� el ele, devlet�n 
1930’lu yıllarda �t�baren rahatlık-
la sunab�ld�ğ� b�r eğ�t�m ortamını, 
bu defa “devlet desteğ� olmadan” 
gençler �ç�n sağlamaya çalışmak-
tadırlar. 
 Yaygın müz�k eğ�t�m�ne 
ve kültürüne ulaşma, b�lg�ye en 
kolay ve üst düzeyde er�ş�leb�len 
21. yüzyıl’da, temel müz�k kültü-
rü ed�nme konusunda yeters�z 
kalmaktadırlar. Öncel�kle toplum-
da yaratıcılığa ver�len değer 
azalmıştır.  

ÇAĞDAŞ MÜZİK EĞİTİMİ 

Can Aksel Akın
Bestec�
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 Öğrenc�ler ve eğ�t�m 
s�stem� �ç�n teknoloj�, b�r araç 
olmaktan çıkmış, adeta amaç 
hal�ne gelm�şt�r. B�rçok alandak� 
olduğu g�b� şek�lc� “modern 
olma” yaklaşımı aşırıya kaçarak 
öğrenc�ler�n kültürel ve yaratıcı 
alanlarla �lg�s�n�n önüne geçm�ş-
t�r. Bu konuda Steve Jobs g�b� 
k�ş�ler�n b�le kend� çocukları �ç�n 
teknoloj�ye kısıtlama get�rd�kle-
r�n�, b�lg�sayar ve teknoloj�k 
aletler�n g�rmes�n�n yasak olduğu 
okullara gönderd�kler�n� hatırla-
yalım.
 Devletler�n müz�k �le 
�lg�l� yadsınamaz sorumlulukları 
vardır. Müz�k, b�rçok devlet�n 
zamanında fark ett�ğ�, evrensel 
sanat kurallarına göre düzenled�-
ğ� b�r alandır. Bunun �ç�n özell�k-
le okullarda c�dd� b�r eğ�t�m 
ver�l�r. Bu eğ�t�m, ulusal yakla-
şımlar �çerse de evrensel �lkelere 
göre düzenlenm�şt�r. Bu şek�lde 
tüm dünyada başarılar elde eden, 
büyük yankı uyandıran müz�k 
eğ�t�m s�stemler� arasında Vene-
zuella’nın ünlü “S�mon Bol�var” 
Gençl�k Orkestrası’nı oluşturan 
El S�stema’yı, ünlü Alman beste-
c� Carl Orff’un “Orff” S�stem� 
örnek göster�leb�l�r�z.   Ayrıca 
ünlü Macar bestec� Zoltan 
Kodaly’den ve dünyaca ünlü 
Japon keman v�rtüözü ve pedago-
gu “Suzuk�”den de bahsetmem�z 
gerek�r. Günümüzde y�ne olduk-
ça yaygınlaşan İng�ltere merkezl� 
ABRSM (Abroad Royal School 
of Mus�c) ve benzer� sert�f�ka 
programları çocukları ve gençler� 
uzaktan öğret�m yöntemler� �le 
müz�k alanında yönlend�rmekte-
d�r.
 Bu s�stemler�n ülkem�ze 
yansımaları da olmuştur. İstan-
bul’da kurulan “Barış �ç�n 
Müz�k” en başta bel�rt�lmel�d�r. 
Ancak tüm s�stemler�n ülkem�z-

dek�, vahş� kap�tal�zm ve p�yasa-
cılık koşulları �çer�s�nde gerçek 
yetenekler�n gel�şmes� konusun-
da k� etk� alanları, madd� güçler� 
�le sınırlıdır. Ülkem�zde eğ�t�m 
�ç�n en gen�ş kaynağa sah�p olan 
devlet �se, konuya b�l�msel ve 
evrensel b�r bakış açısıyla 
eğ�lmemekted�r. Toplumun 
müz�k hayatında topyekün b�r 
başarıya ulaşması beklenmeyen, 
bunu da zaten hedeflemeyen 
eğ�t�m s�stemler�, Cumhur�yet’�n 
�lk yıllarında yoktan vared�len 
kültürel temeller üzer�nde 
yükselmeye çalışmaktadırlar, 
hang� düzeyde yaygınlığa ve 
başarıya ulaşacakları şüphel�d�r.
 Bu nokta da, özell�kle 
yaygın eğ�t�m kurumlarındak� 
temel müz�k eğ�t�m� önem�ne 
tekrar değ�nmek gerek�yor. 
Ancak ülkem�zdek� okul  kavra-
mı, ortaya çıkış anlamından 
uzaklaşmasıyla doğru orantılı 
tuhaf b�r durum söz konusudur. 
İlkokul ve ortaokulda müz�k 
dersler� kaldırılmadan önce 
olab�lecek en düşük ders saat�ne 
�nd�rgenm�ş, l�se’de �se kaldırıl-
mıştır. Bu durum, eğ�t�m 
s�stem�ndek� çöküşü de serg�le-
mekted�r adeta. Uluslararası 
PİSA araştırmasında da ülkem�z, 
müz�k g�b� yaratıcı dersler�n çok 
daha öneml� ve uzun olduğu 
F�nland�ya, Almanya, Japonya, 
Canada g�b� ülkelere göre çok alt 
sıradadır. Ayrıca toplumun farklı 
kes�mler�n�n de �çer�lmes� g�b�, 
toplumsal barış �ç�n çok öneml� 
b�r başlıkta da, Türk�ye y�ne en 
alt sıralardadır.  Eğ�t�m s�stem�-
m�z, çeş�tl� farklı parçalara ayrıl-
mış, b�reyc�l�ğ� önemsemeyen b�r 
eğ�t�m s�stem�d�r. Oysa çağdaş 
eğ�t�m s�stemler�nde b�reyselleş-
me, eğ�t�m s�stem�n�n merkez�ne 
yerleşt�r�lm�şt�r. Okul kavramına 
dönel�m, bu kel�me Yunanca 

“Schola” kel�mes�nden türet�l-
m�şt�r, okunuşu “Skola”dır. 
İng�l�zce “school”dur. İlham, 
sak�nl�k, serbest zaman, bağımsız 
ruhan� uğraş anlamındadır.  
 Ne yazık k� bugün 
ülkem�zdek� “M�ll� Eğ�t�m” 
anlayışının, bunun çok uzağına 
düştüğü konuyla çok az �lg�s� 
olanlar b�le tesp�t edeb�lmekte, 
yaz boz tahtasına çevr�len s�stem 
�çer�s�nde okul yan� ‘schola’  
rahatlık ve sak�nl�kle çağrıştırılan 
b�r yer olmaktan uzaklaşmıştır. 
Gençler sınavdan sınava atılmak-
ta, sınava g�rme yaşı g�tt�kçe 
aşağı çek�lmekte, öğrenc�ler 
g�tt�kçe kend� entellektüel 
gel�ş�mler�ne zaman ayırab�l-
mekten uzaklaşmaktadır. Eğ�t�m 
s�stem� h�ç b�r alanda, öğrenc�le-
r�n ve a�leler�n “ek” olanaklar 
yaratmasına �ht�yaç duymadan 
gerekl� başarıyı gösterememekte, 
Tek part� �kt�darının her alanda 
olduğu g�b� eğ�t�m alanında da 
serbest el� olmasına rağmen, 
ülkem�z eğ�t�m alanında bütünsel 
olarak dünya sıralamasında en alt 
sıralara doğru kaymaktadır.
 Müz�k eğ�t�m�n�n gerek-
l�l�ğ�, müz�k eğ�t�m�n�n yapıldığı 
okulların neden önem taşıdığı, 
devlet�n bu alana neden önem 
vermes� gerekt�ğ� g�b� sorular 
yen� değ�ld�r. Ulus devletler�n 
kurulduğu 20.yüzyıl başlarından 
�t�baren sorulmuş ve cevapları 
araştırılmıştır. Cumhur�yet�m�z�n 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 
de, henüz cumhur�yet kurulma-
dan önce, ülken�n TBMM hükü-
metler� �le yönet�ld�ğ� dönemde 
“15 Temmuz-15 Ağustos 1923 
tar�h�nde “B�r�nc� Heyet-� 
İlm�ye”y� toplayarak, gündem�n� 
“m�ll� hars” (kültür) ve “m�ll� 
müz�k”, �lkokul programlarında 
değ�ş�kl�kler, kız ve erkek öğret-
men okulları tüzük ve  
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programları g�b�, müz�k 
eğ�t�m�yle doğrudan veya dolaylı 
�lg�l� konulara da yer ver�lmes�n� 
sağlamıştır. Kurul’un aldığı 
kararların büyük b�r bölümü 
uygulamaya dönüştürülmüştür.”  
Günümüzün endüstr� ve b�lg� 
toplumlarında müz�k yapma 
olgusunun önem� yadsınamaz. 
Toplumun ve sosyal hayatın, 
müz�k eğ�t�m�nden faydalandığı-
nı kes�n b�r şek�lde b�l�nmel�d�r.
 Müz�k eğ�t�m�, �nsan 
hayatının her sev�yes�nde, her 
düzeyde, her zaman var olmalı-
dır. Kreş, anakolu, �lkokul, 
müz�k kursları, müz�k okulları, 
müz�k l�seler�, konservatuvar ve 
müz�k eğ�t�m fakülteler�nde 
öğrenc�ler bu alanda yet�şt�r�l-
mel�d�r. Amaç topluma yararlı, 
�nsanları seven, özgürlükçü, 
bağımsız ve eleşt�rel düşüneb�-
len müz�k eğ�t�mc�ler; amatör, 
profesyonel müz�kç�ler ve 
müz�ksever b�reyler yet�şt�rmek-
t�r. 
 Endüstr� toplumların-
dan b�lg� toplumuna g�den yolda 
‘Sürekl� Kend�n� Gel�şt�rme’ 
�lkes� doğrultusunda ‘genel 
b�lg�den g�derek uzmanlaşmaya 
g�d�lmes�’ �lkes� �nsan hayatının 
en öneml� bel�rleyenler�ndend�r. 
Müz�k yapan çocukların, gençle-
r�n ve yet�şk�nler�n sadece müz�k 
tüket�c�s� olarak değ�l, okuyucu 
ve �cracı olarak da kend�ler�n� 
�fade edeb�lmeler�, sağlıklı b�r 
toplum �ç�n sağlıklı b�reyler 
olmaları son derece öneml�d�r. 
Sosyal hayatta müz�k etk�nl�kle-
r�n�n yer� yadsınamaz ve gözardı 
ed�lemez. Elbette “kötü” eller�n 
el�ne düşmemel�d�r müz�k. Bu 
durumda tıpkı “H�tler gençl�ğ�”-
n�n �ç�ne düştüğü durum g�b�, 
özgürlükçü, aydınlanmacı şarkı-
ların üzer�ne faş�st sözler yazıla-
rak da ortalığa çıkılab�l�r.

 Müz�k öyle b�r alandır 
k�, uygarlığımızın temel�n� 
dayandırdığımız Ant�k Yunan 
meden�yet�nden ber� eğ�t�m� 
vardır. İnsanları b�rleşt�r�c�, 
ruhlarını “�ncelt�c�” yönü k�mse 
tarafından yadsınamaz. İnsanlar 
hassaslaştıkça, d�nled�kler� 
müz�kler, müz�k zevkler� de 
hassaslaşır. Müz�k toplumları ve 
g�derek �nsanlığı b�rleşt�r�r. 
Özgürlük, barış, kardeşl�k 
ezg�ler�, senfon�ler� evrenseld�r.  
 Müz�k eğ�t�m�ne çok 
daha c�dd� kaynaklar ayrılmalı, 
bunun yanı sıra sanatın, evrensel 
ve b�l�msel �lkeler�ne göre yen� 
b�r düzenleme yapılmalıdır. 
Ancak bunu AKP hükümet�nden 
beklemek �mkansızdır. “Müz�k 
Eğ�t�m�”n�n, eğ�t�m s�stem�nde 
b�l�msel olarak hak ett�ğ� öneme 
karşılık gelen b�r konuma 
yükselmes�, eğ�t�m s�stem�n�n 
ancak şek�lc�l�kten çıkarak, 
yen�den yapılandırılması �le 
mümkün olacak g�b� görünmek-
ted�r. Heyworth’un II. Dünya 
Savaşı sonrası sanat alanında k� 
olağan üstü hızlı gel�şmeler� 
bet�mlerken sak�nce bel�rtt�ğ� 
g�b� “Warten w�r ab” d�l�m�zde 
kısaca “bekleyel�m”. O güzel 
güne kadar öğrenc�ler, a�leler, 
öğretmenler ve toplum elb�rl�ğ� 
�le var olan �mkanlardan, 
mümkün olanın en �y�s�n� 
almaya çalışmalıdırlar. Unutma-
yalım, bugün gerçekleşemeyen, 
�ler�de tüm çeş�tl�l�ğ� ve zeng�n-
l�ğ� �le gerçekleşecek, tıpkı 1945 
sonrası olduğu g�b�.
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 Sanat, �nsanlığın ortak 
d�l�d�r, �nsanlığın ve uygarlığın 
ölçütüdür.
 Sanat, lüks değ�l gerek-
s�n�md�r, zorunlu değ�l, ama 
doğal ve �nsan� gereks�n�m. 
Sanat, b�reysel ve toplumsal 
gel�ş�m �ç�n gerekl�d�r.
 İnsanlar b�nlerce yıllık 
üret�m etk�nl�kler� sürec�nde, 
gereks�n�m duydukları araçları 
yaparken �şlev�n yanı sıra 
güzell�ğ� de düşünmüşlerd�r. 
İnsan ürünü nesneler�n tar�h�, 
sanat ve uygarlığın da tar�h� 
olmuştur. İnsan nesney� güzel-
leşt�rerek mutlu olmuştur. 
İnsanın bu estet�k arayışı onun 
b�yoloj�k ve ps�koloj�k olarak 
aynı zamanda bütünde uyumu 
arayan r�tm�k b�r varlık olduğu-
nu göstermekted�r. İnsan r�tm�k 
b�r varlıktır, karmaşadan ve 
tekdüzel�kten hoşlanmaz. Kalp 
atışlarımızın, yürüyüşümüzün, 
konuşmamızın b�r r�tm� vardır. 
Bu r�tm�n bozukluğu sağlığın 
bozulduğuna �şaret eder. R�t�m-
de denge ve hareket vardır. 
İnsan da yaşamında denge ve 
hareket� arar. Denges�zl�k ve 
harekets�zl�k sağlıksızlığın 
�şaret�d�r.Yaşamın sürdürüleb�l-
mes�n� homeostat�s denge 
sağlamaktadır. Homeostat�s 
denge gereks�n�m� �nsanlarda 
doğuştan vardır. Yaşamak �ç�n 
su, gıda, hava g�b� bel�rl� mad-
deler�n sürekl� alınması gerek-

mekted�r. Bu türden maddeler 
kanda eks�l�p denge bozulursa 
homeostat�s düzen� acıktığımızı 
veya susadığımızı b�ze b�ld�r�r. 
Gerekl� ölçüde alındığını da 
y�ne homeostat�s denge yoluyla 
anlarız. Bu denge olumsuz 
öğrenmelerle bozulab�l�r, kötü 
yeme �çme alışkanlıkları g�b�. 
(Cüceloğlu, 1993, s.238)
 F�zyoloj�k denge 
gereks�n�m�n�n yanı sıra ps�ko-
loj�k olarak da denge gereks�n�-
m� vardır. Ps�koloj�k dengen�n 
bozulması ruh sağlığının bozul-
masıdır. Bunun yanı sıra f�z�k-
sel denges�zl�kler de �nsanı 
rahatsız eder. Telde yürüyen 
cambazı, yürümeye yen� başla-
yan b�r çocuğu, çatıyı onaran 
ustayı seyrederken “düşme” 
korkusu yaşarız. Burada da 
dengen�n bozulması kaygısı 
vardır. İnsan yaşamında denge-
y� arar ancak tekdüzel�k de ona 
sıkıcı gel�r.
 İnsanın aynı zamanda 
harekete de gereks�n�m� vardır, 
ancak bu düzens�z değ�l, bell� 
b�r düzen�, r�tm� olan b�r hare-
kett�r. İnsanların duyusal uyarı-
ma gereks�n�m� olduğu “Duyu-
sal Yalıtım Deney�” �le kanıt-
lanmıştır. Algılanab�lecek 
h�çb�r varlığın bulunmadığı b�r 
ortamda �nsanların denges� 
bozulmuştur. Demek k� �nsanın 
duygusal olarak normal düzey-
de uyarılma gereks�n�m� bulun-

maktadır. (Cüceloğlu, 1993, 
s.248) 
 Harekets�z ortamlar da 
�nsanı rahatsız etmekted�r.
Sanat, toplum �ç�nde doğar ve 
b�ç�mlen�r. Toplumların n�tel�ğ� 
sanatın da n�tel�ğ�n� bel�rler. 
Sanat, b�reysel b�r olgudur; 
ancak toplumsal ve evrensel� 
kapsar. Sanat, her şeyden önce 
düşündüren b�r eylemd�r, sanat-
çı da öncel�kle b�r düşünürdür. 
Sanatçı, �ç ve dış dünyanın 
b�l�nc�ne varan ve estet�k b�r 
nesne yaratan k�ş�d�r. Her 
�nsanın �ç�nde sanatçı b�r öz 
vardır. Herkes düşünür, duyum-
sar, davranır, ancak sanatçı 
bunu Özgün, benzers�z, estet�k 
nesneye dönüştüren �nsandır.-
Sanat, yüzyıllarca salt duygula-
rın anlatımı olarak anlaşılmış, 
akıl ve duygu b�rb�r�nden ayrı 
tutulmuş, aklın duyu organları-
na üstünlüğü kabul ed�lm�şt�r. 
Res�m ve heykel sanatlarını 
“nesnen�n yanılsamacı görüntü-
süne bağımlı olduğu gerekçe-
s�yle” dışlayan �lkçağ düşünürü 
Platon’dan gelen bu yanlış 
görüş b�zde bugün b�le etk�s�n� 
sürdürmekte, matemat�k, fen 
b�l�mler� g�b� akla dayalı dersler 
daha öneml� dersler olarak 
kabul ed�lmekted�r. (Gençay-
dın, 1989, s.32) 
 Y�ne yüzyıllarca sanat 
yetenek �ş� sayılmış, salt 
yetenekl� olanların sanatla �lg�le
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neb�leceğ� düşünces� toplumla-
ra egemen olmuş, böylece 
�nsanlar sanattan ürker korkar 
duruma gelm�şlerd�r. Sanattan 
kopukluklarını da “Ben�m 
yeteneğ�m yok, ben sanattan 
anlamam ” sözüyle d�le get�r-
m�şlerd�r.Bu yanlış anlayışlar 
neden�yle yüzlerce yıl sanat, 
eğ�t�mde b�r görev üstleneme-
m�ş, sanatın eğ�tsel �şlev� olab�-
leceğ� düşünülmem�şt�r.
 Sanatın eğ�t�m boyutu, 
uygarlığın b�l�m ve teknoloj�-
n�n, endüstr�n�n gel�ş�m� �le 
önem kazanır. Sanat eğ�t�m� ya 
da estet�k eğ�t�m �lk kez 19. 
yüzyılın sonlarına doğru 
Almanya’da ortaya çıkar.
 Almanya’da 1887’ler-
de başlayan “Sanat Eğ�t�m� 
Hareket�” genel eğ�t�m s�ste-
m�ndek� b�r reform hareket�d�r. 
Almanya’da endüstr�n�n gel�ş-
mes�yle b�rl�kte, endüstr�n�n  
toplumsal yaşama olumsuz 
etk�ler� de başlamış, �nsan; 
“kültürel çöküş ve kend�ne 
yabancılaşma” tehl�kes� �le 
karşı karşıya gelm�şt�r. Sanat 
Eğ�t�m� Hareket�, bu tehl�keye 
karşı b�r önlemler hareket� 
olarak genel eğ�t�m s�stem�n� 
etk�lem�şt�r. Bu kapsamda en 
başta güzel sanatlar, edeb�yat, 
yaratıcı etk�nl�kler �le estet�k 
zevk�n eğ�t�m�ne önem ver�l-
meye ve tüm bu dalların eğ�t�m 
ve öğret�m�n öz alanı hal�ne 
gelmeye başladığı görülür. 
(San, 1983, s.63-64)
 Böylece sanat, özgün-
lük ve yaratıcılık özell�ğ� �le 
�nsanın mak�neleşmes�, sıra- 
danlaşması sorununa çözüm 
olarak eğ�t�m alanına g�rm�şt�r. 
Sanat eğ�t�m�n�n de temel �lkes� 
olan yaratıcılık, �nsanın ve 
�nsanlığın gel�şmes�n� sağlayan 

öneml� b�r yet�m�zd�r. 
 Sanat eğ�t�m�, sanatla-
rın yasa ve tekn�kler�n� kullana-
rak b�reye estet�k k�ş�l�k kazan-
dırmayı hedefleyen b�r eğ�t�m 
alanıdır. Sanat eğ�t�m� sürec�n-
de; b�lg�lenme, düşünme, tasar-
lama, �fade etme ve eleşt�rme 
davranışları estet�k �lkeler 
doğrultusunda, sanatların d�l� 
kullanılarak ed�n�l�r.   
 Bu kapsamda; res�m, 
müz�k, t�yatro, dans, ş��r, öykü, 
heykel, seram�k, fotoğraf, yara-
tıcı drama, f�lm, v�deo g�b� 
sınırsız sanat evren�nde, b�rey 
kend�ne en uygun d�l� seçme 
şansına sah�p olarak, kend�n� 
�fade olanağına kavuşmuş 
olmaktadır.Günümüzde sanat 
eğ�t�m�n�n en öneml� sorunu, 
sanat eğ�t�m�n�n en az matema-
t�k eğ�t�m� denl� öneml� olduğu-
nu anlatab�lme sorunudur.Geç-
m�şten bugüne gelen duyuların 
ve duyusal algıların önems�z 
olduğuna �l�şk�n yanlış yargılar 
eğ�t�m� olumsuz yönde etk�le-
mekted�r. Eğ�t�m s�stem�m�z 
IQ’ su yüksek olanın başarılı 
olduğu b�r s�stemd�r. Gerçek 
yaşamda başarılı olan değ�l, 
akadem�k b�lg�ler� beyn�ne 
depolayanlar başarılı sayılmak-
tadır. Oysa b�l�m�n bulguları 
zekânın tanımını da değ�şt�r-
m�şt�r. Gardner’�n “Çok Yönlü 
Zekâ Kuramı”na göre zekâ tek 
yönlü değ�ld�r. Gardner zekânın 
en az yed� ayrı alanı olduğunu 
bel�rt�r k�, bu alanlar yaşamın 
tüm alanlarını kapsar. Bu 
kapsamda sanattak� başarılar da 
üstün zeka gösterges� olmakta-
dır.
 Zekânın ölçüsü gerçek 
anlamda başarılı olmaksa, 
başarının anahtarı “yaratıcı 
düşünmede” saklıdır. Uygarlık 

tar�h� boyunca yaşama g�ren, 
yaşamı zeng�nleşt�ren, kolay-
laştıran sanatsal, b�l�msel, 
tekn�k, teknoloj�k her buluş 
�nsan yaratıcılığının ürünüdür.
 Günümüz �nsanı aynı 
zamanda karmaşık ve zor b�r 
dünyada yaşamaktadır. Ps�ko-
loj�k ve sosyal denges�n� koru-
ması, yaşam savaşımında başa-
rılı olması �ç�n yen� seçenekler, 
yollar arayıp bulması, deneme-
s� ve sorunlarını çözmes� gerek-
mekted�r. Bu bağlamda yaratıcı 
düşünme yet�s� önem kazanır. 
İnsanın yaratıcılığı �se b�l�nçl� 
b�r sanat eğ�t�m� �le gel�şt�r�le-
b�l�r.
 İnsan duyguları ve aklı 
�le bütün b�r varlıktır. Bu bütün-
lüğün korunması ve gel�şt�r�l-
mes�; eğ�t�m s�stem�nde b�l�me 
dayalı derslerle (Matemat�k, 
Fen, Tar�h vb.) sanat dersler�n�n 
(Res�m, Müz�k, T�yatro, Dans 
vb.) dengelenmes�yle olasıdır.-
Sanat dersler�n�n yetenek 
gerekt�rd�ğ� yargısı da sanat 
eğ�t�m�n�n d�ğer b�r sorunudur. 
Oysak� sanat eğ�t�m� genel 
eğ�t�m�n b�r parçasıdır, herkes 
�ç�n gerekl�d�r, yetenek gerek-
t�rmez. Öğrenc�ler ne denl� 
matemat�k öğrenme yeteneğ�ne 
sah�pse o denl� sanatsal öğren-
me yeteneğ�ne de sah�p olab�l�r. 
Toplumda her b�rey�n estet�k 
k�ş�l�ğe sah�p olması gerek�r. İ. 
H. Baltacıoğlu k�ş�l�ğ�; beden�, 
ahlak�, meslek�, akl�, estet�k 
k�ş�l�kler bütünü olarak 
görmekte ve “...k�ş�l�ğ�n bütün 
yönler�n� gel�ş�p de estet�k 
k�ş�l�k gel�şmezse çağdaş 
�nsanın k�ş�l�ğ� eks�k kalmış 
olur” demekted�r. (Baltacıoğlu, 
1931, s.24)
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Sanat eğ�t�m�, marangozundan 
terz�s�ne, ev kadınından �şada-
mına, doktorundan mühend�s�-
ne herkes �ç�n gerekl� olduğun-
dan genel eğ�t�m s�stem� �ç�nde 
yer alır. Akıl ve duyguların 
dengelend�ğ�, sanattan anlayan, 
haz alan �nsan yet�şt�rmen�n 
yanı sıra, b�reylere kend� olmayı 
ve kend�n� �fade etmey� öğreten 
uygulamalı b�r eğ�t�m alanıdır.
 Sanat eğ�t�m�n�n  
 eğ�tsel  açıdan üç   
 özell�ğ�  vardır:
 Yaratıcı,eleşt�rel düşün-
me davranışı gel�şt�r�r. B�rey 
olab�lmen�n �lk koşulu başkala-
rından farklı düşüneb�lmekt�r.   
Bu aşama, b�lg� b�r�k�m�n� ve 
araştırmayı gerekt�r�r. Akıl, 
b�lg� ed�nmeden çalışmaz. 
B�l�nenler�n dışında yen� ve 
özgün düşünce üreteb�len 
k�ş�ler, yaratıcı düşünceye sah�p 
ve kend� olab�len k�ş�lerd�r. Bu 
düşünceye ulaşmada sanatlar 
eğ�tsel b�r görev üstlen�r. Sanat-
ların temel �lkes� yaratıcılıktır.  
Sanat eğ�t�m� uygulamaları 
sürec�nde de tüm çabalar bu 
doğrultudadır. Hang� sanat dalı 
olursa olsun (res�m, müz�k, 
drama, ş��r, öykü, vb.) çocuğun 
b�reysell�ğ�n�n öne çıkması 
desteklen�r. Bu bağlamda yen�, 
özgün, farklı, �lg�nç düşünme, 
araştırma, uygulama, eleşt�rme 
ve gel�şt�rme süreçler� yaşanır. 
Bu yolla çocuk, genç, yet�şk�n 
kend�n� tanır ve gel�şt�rmeye 
çalışır.
 Kend�n� anlatab�lme 
davranışını gel�şt�r�r. Sanatlar 
�nsanın tüm özell�kler�n�n, �ç 
dünyasının, düşünceler�n�n dışa 
vurumuna olanak sağlar.  Sanat, 
k�ş�n�n kend�n� anlatmasında, 
dış dünya �le �let�ş�m kurmasın-

da, soyut düşünceler�n somut-
laşmasında kullanab�leceğ� b�r 
d�l, b�r anlatım aracıdır.
 İnsan bedensel, z�h�n-
sel, duygusal, ruhsal ve toplum-
sal özell�kler�yle b�r bütündür. 
Bu bağlamda sanat �nsanın 
bütün özell�kler�yle b�reysell�ğ�-
n� anlatab�lmes�n�n en etk�n, 
sınırsız ve dolaysız yoludur. 
İnsan aynı zamanda b�r enerj� 
deposudur. Özell�kle çocuk ve 
gençler�n harcamaları gereken 
çok yoğun enerj�ler� vardır. Bu 
enerj�n�n b�reysel ve toplumsal 
anlamda yararlı, doğru ve 
estet�k b�r b�ç�mde harcanab�le-
ceğ� en güven�l�r ve eğ�tsel yol 
sanatların yoludur. Sanat eğ�t�-
m� yoluyla çocukluk dönem�nde 
kend�n� anlatab�l-me davranışı 
kazanan k�ş�, gençl�k ve yetk�n-
l�k dönem�nde de bulunduğu 
ortamlarda suskun ve çek�ngen 
kalmayacak, ortama en uygun 
d�l �le kend�n� anlatab�lecekt�r.
 Estet�k bütünlük arama 
davranışı gel�şt�r�r. B�r sanat 
yapıtında sanatçı sanatının 
öğeler�n� estet�k b�r bütünlük 
�ç�nde, özgün, k�ş�sel b�çem� �le 
vermek, �let�s�n� yapının bütün-
lüğü �ç�nde en çarpıcı b�ç�mde 
anlatmak �ster. Sanat yapıtı öyle 
dengel� b�r bütündür k�, ona en 
ufak b�r ekleme ya da çıkarma 
yapılamaz. Sanatsal uğraş bu 
estet�k bütünü oluşturmak 
�ç�nd�r. Bu kaygı sanat eğ�t�m� 
sürec�nde de vardır. Örneğ�n 
res�m yapan çocuk, genç, yaşına 
koşut olarak b�r ölçüde b�l�nçl� 
ya da b�l�nçs�z yaptığı res�mde 
estet�k b�r denge oluşturma 
çabası �ç�nded�r. Bu süreçte 
sanat eğ�t�mc�s� eleşt�r� ve b�lg�-
lend�rme yoluyla çocukta 
doğuştan ve sezg�sel olarak var 

olan estet�k eğ�l�mler� b�l�nç 
düzey�ne get�recek ve gel�şt�re-
cekt�r. Bu estet�k bütünlük 
arayışı, sanat eğ�t�m� yoluyla 
davranışa dönüştüğünde çocuk, 
genç �ler�de, yaşantısının her 
aşamasında, çevres�nde estet�k 
bütünlük, tutarlılık, denge 
arayacaktır. Çevres�ne eleşt�rel 
b�r gözle bakab�lecek, olumsu-
zu olumluya çev�rme çabasına 
g�reb�lecek, sorunlara çözüm 
yolları önereb�lecekt�r.
 Sanatlar bu özell�kle-
r�yle eğ�t�mde çok öneml� b�r 
�şleve sah�pt�r; yaratıcı ve 
eleşt�rel düşüneb�len, kend�n� 
anlatab�len ve hem b�reysel hem 
de toplumsal bağlamda estet�k 
bütünlük arayışı �ç�nde olab�len 
k�ş�l�kte �nsan yet�şt�rmeye 
katkıda bulunurlar. 
 Bu, aynı zamanda 
ulusal gel�şmen�n de yoludur. 
Günümüzde uluslararası b�l�m, 
sanat ve teknoloj� yarışının 
sonuçlarını bel�rleyen en öneml� 
etken, yaratıcı ve düşünen 
bey�nler� yet�şt�ren b�r eğ�t�m 
s�stem�d�r.
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Aylarca yollarını kapasa da, 
Karın beyazını severd� El�f. 
B�r de, evler�n�n penceres�nden 
Her gün seyrett�ğ�
Okula g�den çocukların 
Dantell� yakalarının beyazını 

Oysa on üç yaşında g�yd�ğ� 
Gel�nl�ğ�n beyazını h�ç sevmed� El�f
K�m b�l�r belk� de b�r gün 
Göğsüne bıçak sokacağını h�ssett�ğ�
Duvağını kaldıran eldek�
O beyaz kılları da 

Kardelend�, karı delemed�.
Zayıf geld� beden�, d�renemed�. 
Karın altında kaldı 
Ve beyazdı kefen� 

Kar beyazdı
Dantell� yakalar beyaz. 
Ger�ye kalan her şey k�rlenm�şt� 
K�rlenm�şt� Dünya. 

El�f g�b� d�k duramamıştık 
El�fler�n arkasında. 
Hep�m�z k�rlenm�şt�k El�fler�n öyküler�nde 
Tepeden tırnağa. 

Göğsünde besleyen, doyuran
Kadındı oysa b�z� de doğuran. 
Ş�md� nasıl bakacağız söyley�n 
Göbeğ�m�z�n çukuruna 
İnsanlığımızdan utanmadan.
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 Algısal  yönet�mler�n  saptırılmış  b�lg� sağanağı  
altında  yaşama  sev�nc�m�z�  kaybetmeden , umudumuzu  
günlük  kaygılara feda  etmeden , ruhumuzda  açılan  
v�cdan  yaralarını  arta  kalan  �nsan�  duygularımızla  
sarmalayarak, düşe  kalka  yaşamaya  çalışıyoruz. Azalı-
yoruz. Ama  y�ne  de çoğalmanın  sevdasını  büyük  b�r  
özenle  k�rlenen  hayattan  sakınıyoruz. 
 Y�ne  de  sınıyor  b�z�  ajanslardan  benl�ğ�m�ze  
balyoz  g�b�  �nen ,  yalımları  b�l�nc�m�z�n  en  der�n  
yanlarını  sarsan  haberler. B�r  ölümün dah�  yasını  
tutamadan  başka  ölüm  haberler�  korkunç  anaforlar  g�b�  
akıyor  göğümüze.  Ölümler�n  soğukluğu  kıyılarımıza  
vurdukça  �ç�m�zde  sönmeye  yüz  tutmuş  özgürlük  
ateşler�  daha  b�r  küllen�yor. B�nlerce  yen�lg�den  küçü-
cük de olsa  b�r  zafer  çıkarmanın  muştusuyla  korluyo-
ruz  cılızlaşan  �syan  ateşler�m�z�.
 Gül  ve  toprak kokan gün doğumlarının  turuncu-
nun  b�nlerce  tonuyla  mutluluğu  masmav� den�zlere 
yemyeş�l  ovalara ve  görkeml�  dağlara  cömertçe  savur-
duğu, barışın ve gülüşler�n  ülkes�nde  yaşasaydım  bu  
yazıya Johann  Wolfgang  von  Goethe’n�n  “İnsan her gün 
hoş b�r şarkı d�nlemel�, �y� b�r ş��r okumalı, güzel b�r 
resme bakmalı ve mümkünse aklı başında b�rkaç söz 
söylemel�d�r k�, dünyevî kaygılar, Tanrı’nın �nsan ruhuna 
aşıladığı 'güzel' duygusunu yok etmes�n.” özdey�ş�yle  
başlayacak  ve  meslektaşlarımla  b�reyde  saklı  olan  
güzell�kler� ortaya  çıkarmanın  kaç b�n  yolu  olduğuna  
da�r  düşünceler�m�  paylaşacaktım.  
 Z�hn�mde  kopan  ş�ddetl�  fırtınalara  lal  olmaya  
çalışsam da  kıyılarınıza  savurduklarına  engel  olama-
dım.
 Eğ�t�m  pol�t�kalarındak�  b�nlerce  yanlışa, sosyal- 
s�yasal ve  ekonom�k  alandak�  onca  soruna  rağmen  
öğretmen�n  gel�ş�msel  sorumluluğunu  aldığı  b�reye ve  
dahası  topluma  karşı  model  olma , devr�msel  ve  
dönüşümsel  b�r  tutum  serg�leme,  onlara  yaşamın  en  
karanlık  anlarında  b�le  aydınlığın  yolunu  göstereb�lme  
gücüne  ve  donanımına  sah�p  olmak  g�b�  b�r  ereğ�  
hatta  böyle  b�r  tutkusu  olmalıdır.
 Geçt�ğ�m�z  şubat  ayında  yaşadığımız  ve  belle-
ğ�m�zde  onulmaz  yaralar  açan, Özgecan Aslan  kardeş�-
m�z�  y�t�rd�ğ�m�z  olay , meslek�  anlamda  payımıza  
b�nlerce  soru  ve  sorumluluk  savurmuştur. 

SEVDA  SAĞANAĞIDIR  ÖĞRETMEN

Oğuz GÖL / Öğretmen

Günce

Ahmet Aydın Kaptan
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‘Dokunmak’ s�h�rl�  b�r  sözcüktür. Öğretmen  mekan�k  
olarak  gerçekleşt�rd�ğ�  meslek�  etk�nl�kler�n�n  dışında  
geçt�ğ�  her  mecrada  örselenm�ş  ruhlara  dokunab�lme-

l�d�r.  Zaman  mak�neler�n�n  ütop�k  olarak  anlatıldığı  
b�l�m-kurgu  f�lmler�nde  kahraman  yaşanan  felaket�  

engellemek  �ç�n  zaman  mak�nes�n�  kullanarak  geçm�-
şe  g�der  ve  felakete  neden  olan  �lk  eylem�  ortadan  

kaldırır.  Böylece  yıkımlar  ve  acılar  engellen�r.  
Ne yazık k�  gerçek  yaşamda  şu  an  �ç�n  

böyle  b�r  şey�n  karşılığı  yoktur.  
Öğretmen  yaşadığı, geçt�ğ� ve
 h�ssett�ğ�  andan  sorumludur.

 Dokunma  �ht�mal�  olup da  dokunamadığı  her  
örselenm�ş  ruhun  yol  açtığı  yıkımlardan ve  acılardan  

sorumludur.  Bu gün yüreğ�ne  dokunamadığı  b�rey�n  
gelecekte  ne  tür  felaketlere  yol  açacağını  tasavvur 

etmek  sanırım  yaşadığımız  son  olaylara  bakacak  
olursak  çok  zor  değ�ld�r. B�rey�n  yaşadığı  ps�koloj�k  
travmalardan  kadına  yönel�k  ş�ddete,  töre  c�nayetle-

r�nden  tecavüzlere, terör  eylemler�nden  fa�l�  meçhulle-
re , s�yas�  baskılara , çarpık  kentleşmeden  traf�kte  

yaşanılan  felaketlere  �r�l�  ufaklı  her  toplumsal  olayda  
rol  alan  �nsan  b�r  şek�lde  eğ�t�m  s�stem�n�n de  b�r  

ürünüdür  aslında.N�ce  �deal�ze  ed�lm�ş  eğ�t�m  uygula-
maları, ne yazık k� b�rey�  �nsan�  anlamda  

dönüştüremem�şt�r.  Özgecan  kardeş�m�z�n  babası  
Mehmet  Aslan’ın  basına  verd�ğ�  �nsanların  b�l�nçlen-
d�r�lmes�ne  ve  nefsan�  duygularını  kontrol  edeb�lme-

ler�ne  da�r  sözler�  toplumsal  ders  n�tel�ğ�nded�r.  
Öğretmen , bu güne  değ�n  �nsanlığın  yarattığı  uygarlık  

değerler�n�n  b�reye  aktarımında  ana  damar  görev�n�  
yer�ne  get�rmel�d�r.  Öğretmen�n  felaketler�  önlemek  

�ç�n  geçm�şe  g�deb�leceğ�  b�r  zaman  mak�nes�  yoktur. 
Ama  yüreğ�ne, b�l�nc�ne  dokunamadığı  b�rey�n  �ler�de  

ne  tür  felaketlere  yol  açab�leceğ�n�  görecek  önsez�  
ve  donanıma  sah�p  olma  zorunluluğu  vardır.

               Her  şeye  rağmen  bu  devr�msel  duruşun  
olanakları  yaşamda  mevcuttur. Tek  yapmamız  gereken  

b�l�nc�m�z�  emekle , emeğ�m�z�  görkeml�  
gün  doğumlarıyla  taçlandırmaktır. 

              Toplumun  çölleşmeye  yüz  tutmuş  b�l�nc�ne 
ve yaşama  sevda  sağanağı  g�b�  düşmel�d�r  öğretmen. 

B�rey�n ve toplumun  ulaşab�ld�ğ�  her  sayrılı  düşünü  
ve  düşüşünü  estet�k  b�r  duyarlılıkla  dönüştüreb�lmel�-

d�r. Böylece  dönüştüreb�ld�ğ�  her  b�rey  çölleşmeye  
yüz  tutan  toplumsal  b�l�nc�m�zde  

b�r  vahanın  müjdec�s�  olacaktır.

Ahmet Aydın Kaptan
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 Anam, kıvır kıvır saçları d�zler�ne kadar 
uzanan 14 yaşında daha oyuna doymadan evlen-
d�r�len b�r Türkmen güzel�. 1939’da 15 yaşında 
ben� doğuruyor. Ben, �lk çocuğum. Kardeşler�m-
den �k�s� öldü. Ş�md� yed� erkek kardeş�z. 
Babam, Fransız �şgal� sırasında Hatay’da yol 
�sç�l�ğ� yapmış, sonra gard�yanlık, mahkeme 
zab�t kat�pl�ğ�, son olarak da gümrük memurlu-
ğu… Anam çok yetenekl�, çok becer�kl� b�r 
kadındır. Kasabada üstüne terz� yoktur. B�r 
zamanlar ev�m�z okul g�b�yd�. B�çk�, d�k�ş, kana-
v�çe öğrenmek �steyen genç kızlarla dolup taşar-
dı. Renk üstüne, mot�f üstüne tartışmalarını hâlâ 
hatırlarım. İlkokul b�r�nc� sınıfta yaptığım �lk 
res�m b�r tarla kuşuydu. Hoca Hanım resm�m 
el�nde, ben� sınıf sınıf dolaştırarak, bütün okula, 
hocalara gösterm�şt�. Bu hocanın hayatımda 
öneml� yer� vardır. Bende �lk sanat b�l�nc�n� ve 
heves�n� uyandıran, ben� sanata yönlend�ren, 
ben� köy enst�tüsüne değ�l de l�seye, oradan 
Akadem�’ye göndermes� �ç�n babamı �kna eden 
O’dur.
 Kasabamızda ortaokul, l�se yoktu. 
Böylece 13 yaşında gurbete çıktım. L�sede 
çocukların ev ödevler�n� ve portreler�n� yaparak 
para kazanıyordum. Hatta 8. sınıfta b�t�rme res�m 
sınavı sırasında d�ğerler�n�n res�mler�n� yapıp 
kend�m�nk�n� yet�şt�remey�nce res�mden �kmale 
kalmıştım. Bu yıllarda Akadem�’ye g�reb�lme 
arzusu önüne geç�lemez b�r tutku hal�ne gelm�şt� 
bende. İst�yordum k� her şey b�r an evvel olsun 

b�ts�n. L�sey� önüme konan b�r formal�te, b�r 
angarya olarak görüyordum.
 Damlaya damlaya taş, vura vura 
 heykel olur  
 N�hayet o gün geld� çattı. Sek�z sözlem�, 
sek�z senen�n heyecanı…
 Akadem�ye g�r�ş sınavında ayaklarım 
t�tred�ğ�nden �lk 15 dak�ka h�çb�r şey yapama-
dım. “Ya başaramazsam?” d�ye düşünüyordum. 
Sınav saat� b�tt�ğ�nde, as�stanlar zorla aldılar 
kâğıdı el�mden. Zeus’un başının ç�z�m�n� 
tamamlayamamıştım. Zeus tek gözlü kalmıştı. 
“İy�d�r, korkma.” d�yorlardı. Bense, �nanamıyor-
dum b�r türlü... 
 Akadem�ye g�rd�ğ�mde heykeltıraş 
olacağımı h�ç düşünmüyordum. Hep ressam 
olmak vardı kafamda. Taa k� modelaj ders�nde 
Prof. Sad� Çalık yaptığım büstü görünce “Boş 
ver resm�, sen heykeltıraş olmalısın” d�yene 
kadar. Öyle de oldum sonunda. Öğrenc�l�ğ�m 
parasal zorluklar �ç�nde geçt�. Kalor�fer döşeme 
�şç�l�ğ�, konfeks�yonculuk, seyyar satıcılık, 
b�bloculuk, tabelacılık... Yapmadığım �ş kalma-
dı. En sonunda bakır tabaklara yaptığım kazıma 
portreler, cam� res�mler� kurtardı b�z�. En çok da 
Amer�kalı askerler yaptırıyordu. Amer�kalı 
askerler de nerden çıktı d�yeceks�n�z. Anlata-
yım…B�l�yorsunuz 1952’de Türk�ye NATO’ya 
g�rd�. O günden bugüne Türk�ye’n�n dört b�r yanı 
Amer�kan üsler�yle dolduruldu. 

Zamanın ve Mekanın Suretler�
Doğa, Masal, Hayal

MEHMET AKSOY
Heykeltraş 



45

 Kend� generaller�m�z b�le g�remez bu 
üslere. Türk�ye halkı �ç�n ölüm tuzakları g�b� 
dururdu üstler. Neyse, bu konuda çok laf edeb�l�-
r�m ama kesel�m. İşte bu üsler�n Amer�kan asker-
ler�yd� bunlar. Eşler�ne, dostlarına or�j�nal oryan-
tal el �şlemel� hed�yeler gönder�yorlardı ucuzun-
dan. B�z de yapıyorduk geç�m derd�ne. 1967’de 
Akadem�’y�, 1969’da askerl�ğ� b�t�rd�m. Ardın-
dan Akadem�’n�n Heykel Bölümü’nde as�stan 
olarak çalıştım.
 Taş eğ�lmez kırılır. 
 1970 yaz sonu devlet bursuyla Lond-
ra’ya g�tt�m ve �lk kez formal�st sanat hastalıkla-
rıyla karşılaştım. Büyük b�r kültür şoku yaşadım. 
Ne yapacağını b�lememe, heykel� bırakma 
düşünceler� sardı beyn�m�. Bende, İng�ltere’den 
arta kalan şey müzelerd�r. Gen�ş yeş�l parklar ve 
b�raz İng�l�zced�r. Müzeler; bu İng�l�z sömürgec�-
l�ğ�n�n talanı ve gan�metler�yle hınca hınç dolu 
müzeler� �zleyeb�lme fırsatı, bana dünya sanat 
kültürünü tanıttı. Orada gerçekten Mısır heykel� 
neym�ş; Asur, Sümer, H�nt, Afr�ka sanatı neym�ş 
anladım. Sank� bunları yen�den keşfett�m, yen�-
den sevd�m. Ve Türk�ye’de Güzel Sanatlar 
Akadem�s�’ndek� eğ�t�m eks�kl�ğ�n�, Türk�yel� 
olmanın ez�kl�ğ�n� der�nlemes�ne duydum. 
Akadem�’de heykele Yunan’dan; resme Fran-
sa’dan, empresyon�zmden başlanır. Üstünde 
yasadığımız Anadolu’nun 3000 yıllık kültürü 
ekstradan salata g�b� ver�l�r. Yan� yok sayılır. El 
yordamıyla bulursunuz her şey�. Tesadüfler ve 
kend� gayret�n�z kurtarır s�z�. İşte böyle ben�m 
g�b� Asur, Mısır, hatta İslam sanatını İng�ltere’de 
keşfeders�n�z �lk kez. İng�ltere’den Batı Berl�n’e 
g�tme fırsatı çıkınca tereddütsüz kararımı 
verd�m: g�decekt�m. Batı Berl�n’de b�r sene 
heykel yapmadım. Nereden nasıl başlayacağımın 
araştırması ve telaşı �ç�ndeyd�m. Batı Berl�n’dek� 
pol�t�k, kültürel yaşamın hareketl�l�ğ� ve çek�c�l�-
ğ� bunun �ç�nde akt�f yer almam, yaşamla sanat 
arasındak� bağlantıyı kurmama ve toplumcu 
gerçekç�l�ğ� ben�msememe yardımcı oldu. Bu 
dönemde yaptığım “Dur böyle gelm�ş, böyle 
g�tmez.” heykel� kend�mle b�r hesaplaşma, 
üstümdek� formal�st kalıntıları atma, sürec�n�n 
�zler�n� taşır.
 Ş�md� çıkmaz b�r yolda olmadığımın 
b�l�nc�nde ve güvenc�ndey�m. Gerçekç�l�ğ�n, 

yaşam kadar zeng�n, yaşam kadar çeş�tl�, yaşam 
kadar perspekt�fl� ve açık yolundayım. Bu 
bağlamda ne sanat ne de dünya ben�m �ç�n b�r sır 
değ�ld�r. Anlaşılmazlığı savunmuyorum ben�m 
derd�m tam ters�ne anlaşılab�lmek. Sanat yaşam-
dan kaynaklanmalı ve anlaşılmalı bence. Bunun 
�ç�n tüm hüner�m�, tüm ustalığımı, konuyu 
anlatırken, konunun özüne uygun her türlü sanat-
sal öğey� kullanmaktan çek�nmem. Bu konuda 
sınır tanımıyorum. Kend�m� �nsanlık sanat kültü-
rünün bu anlamda zeng�n b�r m�rasçısı olarak 
görüyorum. İy�y�, güzel�, gerçeğ� anlatmakta ne 
varsa b�z�md�r d�yorum.
 Mağara res�mler�ne; m�nyatürlere; �kon-
lara; Japon estamplarına; H�nt, Ç�n heykel�ne; 
H�t�t, Mezopotamya, Mısır, Afr�ka, Meks�ka, 
Aztek sanatına; Rönesans, 20.yüzyıl sanat akım-
larına da böyle bakıyorum. B�z, sanatımızı 
yaparken bu zeng�n m�rasın en �nsan�, en güzel, 
en faydalı yanlarını kend� sanat b�l�nc�m�zle 
yoğurup, günümüz toplumsal �çer�ğ�ne en uygun 
en yen� b�ç�mlerde vereb�lmel�y�z. Bunun �ç�n 
her şeyden faydalanılab�l�r. Yen� malzeme, yen� 
tekn�kler b�ze toplumsal özü kavrayacak formu 
daha değ�ş�k daha çeş�tl� daha uygun vermede 
h�zmet etmel�d�r. Burada yer� gelm�şken gelenek, 
kültür m�rası ve İslam d�n�n�n Türk�ye heykelc�l�-
ğ�ne etk�s� üstüne b�rkaç söz edel�m… 
 İslam d�n�yle aslında heykele tapmak 
yasaklanmıştır. Ama g�derek bu, b�r sanat dalı 
olarak heykel�n toplumsal �şlev�n� y�t�rmes�ne, 
kullanılmamasına yol açmıştır. Yüzyıllar süren 
bu durum, arada büyük b�r kopukluk yaratmış, 
Anadolu toprağı üstünde H�t�tler, Urartular, 
Asurlulardan ber� sürdürülen heykel geleneğ� 
sönmüş, heykel atölyeler� dağılmış ya da başka 
b�ç�mlere dönüştürülmüştür. Heykel g�derek 
dekorat�f b�r öze oturtulmuştur. Cam�lerde, med-
reselerde, saraylarda görülen taş ve ahşap �şleme-
c�l�ğ� buna örnek göster�leb�l�r. Yalnız b�r yerde, 
mezar taşlarında bence heykel kısıtlı b�r alanda 
da olsa d�renerek devam etm�şt�r.  
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 Soyutlanmış st�l�ze, sembol�k formlarla 
ölen�n erkek m�, kadın mı, genç m�, �ht�yar mı, 
çocuk mu olduğu, ne �ş yaptığı ya da toplumsal 
konumu mezar taşlarından anlaşılab�l�r. Bunlar 
�ç�n ustasına ve dönem�ne ayrıca bölges�ne göre 
değ�şen plast�k değer� çok yüksek sembol�k form-
lar bulunmuştur. Ama tab�� yukarıda da ded�ğ�m 
g�b� bu çok kısıtlı b�r alandır ve Türk�ye heykel 
sanatının d�n� yasakla boşaltılan �çer�ğ�n� doldur-
maz. En azından 700 yıllık b�r kopukluk olmuştur 
heykel sanatında ve halen halkla heykel arasında 
organ�k b�r �let�ş�m kurulamamıştır. Bu �let�ş�m 
her yere “korkuluk” g�b� konan ütülü pantolonlu 
(batılı ve çağdaş anlamına gel�r) Atatürk heykel-
ler� ve olur olmaz yerlerdek� Atatürk büstler�yle 
hele h�ç sağlanamayacaktır. 
 Toplumsal �lerlemeye paralel olarak 
gel�şen �ler�c� demokrat�k sanat ve kültürün 
yaygınlaşması sonucu bu �let�ş�m sağlanab�l�r. 
Türk�ye Cumhur�yet� dönem� heykelc�l�ğ�ne 
gel�nce… Cumhur�yet�n �lk yıllarında Türk�ye’de 
yukarıda anlattığım kopukluktan dolayı büyük 
anıt yapacak yet�şk�n heykeltıraş yoktu. Kurtuluş 
Savaşı sonucu h�lafet kalkmış, 1923’te cumhur�-
yet kurulmuştu. Sosyal ve ekonom�k temel� hazır-
lamadan, k�m�s� yüzeysel reformlar b�rb�r� ardına 
yapılıyordu: şapka devr�m�, kılık kıyafet devr�m�, 
harf devr�m�… 
 1883’te açılan Güzel Sanatlar Akadem�-
s�’nden henüz anıt heykelc�l�ğ�n� uygulayacak 
yet�şk�n tecrübel� heykeltıraş da çıkmamıştı. 
Dışarıdan heykeltıraşlar get�r�ld�, Türk�ye’n�n 

bütün büyük şeh�rler�ne Atatürk anıtları d�k�ld�. 
1935’ten sonra Türk heykeltıraşları g�rd� devreye. 
Türk�ye’n�n h�çb�r şehr�, kasabası yoktur k� 
Atatürk heykeller� olmasın. Türk�ye’de heykel 
eş�tt�r Atatürk; Atatürk eş�tt�r devlet. Heykelle 
Atatürk özdeşleşm�şt�r. Öyle k�, �nsanlar başka 
b�r şey�n heykel olab�leceğ�ne �nanmaz olmuşlar-
dır. Dışarıdan get�r�len heykeltıraşların yaptıkları 
Atatürk heykeller�n� ayrı b�r kategor�de değerlen-
d�rmek gerek�r. Bu heykeller�n büyük b�r kısmı 
ekspres�f ve agres�f formlarla örülerek �deal�ze 
ed�lm�ş f�gürlerden oluşmaktadır. T�plemeler�, 
Anadolu �nsanı �ç�n karakter�st�k değ�ld�r. 
1910–1935 arasındak� V�yana ve Berl�n okulları 
etk�s�nde, Naz� heykelc�l�ğ� �le akrabalığı olan 
heykellerd�r. Her b�r� sanat şaheser� cam�ler, 
çeşmeler, taç kapılar, güzel�m m�nyatürler, mezar 
taşları üreten böyle b�r ülkede; nasıl olur da 
heykeller�n yüzde 70’� onu yapan heykeltıraşı 
b�le utandıracak kadar kötü olab�l�r? 
 Anlatayım. Devlet�n sanat ve kültür 
pol�t�kasının, gelen hükümetler�n ger�c�l�ğ� 
oranında değ�şse de, devlet�n gücünü göstermek, 
devlet �deoloj�s�n� sürdürmey� sağlamak �ç�n 
sanatı b�r araç olarak kullanmasından dolayı. Her 
yere d�k�len Atatürk heykeller� �şte bu amaca 
h�zmet etmekted�r. Bu heykeller�n t�p�n�, b�ç�m�n� 
zamanın hükümetler�n�n sanat kültüründen 
yoksun bürokratları b�rtakım kurumların yüksek 
memurları bel�rlemekted�r.
 Bell� b�r t�pten heykel yapılacaktır. Bu 
t�p�, yarışmaya g�ren heykeltıraş da artık b�lmek-
ted�r. Kend�s�n�n değ�l de başkalarının kafasında-
k� bu heykel t�p�n� yapmaya çalışacaktır. Yan� bu 
konuda serbest yaratı, sanatçının serbest yorumu 
yoktur. Sanatı da her sanatçının k�ş�sel yorumu 
olarak kabul ett�ğ�m�ze göre başka b�r türlü sanat 
anlayışı çıkıyor ortaya: d�kte sanat. Tab�� d�kte 
ett�ren sanatçı olsa ya da sanattan anlasa belk� 
ortaya çıkan şey b�r şeye benzeyeb�l�r. O da olma-
dığına göre, ortaya garabet şeyler çıkmaktadır.  
S�ze örnek olarak 1979’da Ankara parlamento 
b�nası üzer�ne konmak üzere açılan, ben�m de 
katıldığım Atatürk anıtı yarışması jür�s�n�n �k� 
üyes�n� sayayım: B�r� Kenan Evren, (Genel 
Kurmay Başkanı ve bugünkü ger�c� asker� cunta-
nın başı) d�ğer� Cah�t Karakaş (o dönem�n Türk�-
ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanı) Senelerd�r bu 
durum böyle devam etmekted�r. 
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 Ve Devlet Güzel Sanatlar Akadem�s� heykel 
bölümü hocaları oportün�stçe bu durumu kabul-
lenm�şler daha da kötüsü kullanılmışlar, para 
get�ren b�r �ş olarak görmüşlerd�r. Hele 
Atatürk’ün 100. doğum yılı neden�yle Boğaz’da-
k� balık furyası g�b� Atatürk heykeller� furyası 
vardı. Kend� dey�mler�yle “�y� �ş” yaptılar, 
kepçeler�ne bol balık takıldı. Devlet�n ç�zd�ğ� Ata 
t�p�n�n en �y� uygulayıcısıdırlar kend�ler�. Atatürk 
heykel�n�n dışında h�çb�r şey yapamaz duruma 
gelm�şlerd�r. Akadem�dek� heykel bölümü profe-
sörler�n�n b�r� dışında h�ç b�r�n�n k�ş�sel serg� 
açtığını görmed�m. Hep b�rb�rler�ne benzeyen 
ütülü pantolonlu, elb�sel�, manken görünümünde 
ya da mareşal elb�seler� �ç�nde, peler�nl�, çoğu 
zaman �şaret parmağıyla �ler�y� gösteren, atlı ya 
da atsız heykeller�… 
 Bunları yaparak, heykeltıraş olarak 
ayakta kalma ve kaybolmama, heykelden para 
kazanma, sanatçı duyarlılığıyla �sted�kler� heyke-
l� yapma şansları tüm yetenekler�ne rağmen yok 
denecek kadar azdır. Yan b�r �şte çalışmak zorun-
dadırlar. İk�s�n� aynı anda sürdürmek �se heykel-
tıraşlar �ç�n çok zordur. Çünkü heykeltıraşlık yer 
�steyen ve malzemeye bağımlı olan b�r �şt�r. 
Yatak odasında heykel yapmak �se sanatçının 
eş�nden boşanması demekt�r. Yan� sonuç olarak 
heykeltıraş olarak yaşamanın madd� şartları 
yoktur Türk�ye’de. Her şeye rağmen heykeltıraş 
olarak ölenler�m�z oldu, sonuna kadar d�rett�ler 
b�z de d�ret�yoruz. Buna, sanatın �nsanlar arası 
�l�şk�ler� düzenleyen özel b�r d�l olarak etk�n 
olması, b�r �let�ş�m aracı olarak �şlev�n� sürdür-
mes�, yan� toplumsal fonks�yonuna kavuşması 
�ç�n gerekl� sosyal yapının hazırlanması, değ�ş�k-
l�ğe uğraması kavgasının d�ren�ş� de d�yeb�l�r�z. 
 Bu, 1940’larda Yen�ler Grubu’nun 
çıkışıyla başlayan, 1975’lerden sonra Görsel 
Sanatlar Derneğ�’n�n devam ett�rd�ğ� kavgadır. 
 Türk�ye’de resme, heykele, şarkıya, 
f�lme, yazıya, t�yatroya yasaklar koyan süngülü 
sansür uygulayan sanat emekç�ler�n� hapse atan 
ger�c� asker� cunta yurtta terör est�r�yor. Oysa 
terörü önlemek bahanes�yle gelm�şlerd�. Terörün 
tüm Türk�ye halkı üstüne uygulayıcısı oldular. 
Anayasa kaldırılmış, mecl�s dağıtılmış, part�ler 
lağved�lm�ş, demokrat�k haklar ve �nsan hakları 
ayaklar altına alınmıştır. 

 
 

 
 “Papyonlu Atatürk kazandı
 kalpaklı Atatürk kaybett�” 
 Mecl�s Önü Anıt Yarışması TBMM 
önüne yapılmak üzere �k� aşamalı b�r yarışma 
açıldı. İsteyen her heykeltıraşın ve m�marın 
g�reb�leceğ� açık b�r yarışmaydı bu. İlk aşama 
f�k�r projes� n�tel�ğ�ndeyd�. İk� yüzden fazla 
projeyle yüksek b�r katılım oldu. Bunlardan yed� 
proje f�nale kaldı. İk�nc� aşamada �se bu yed� 
projen�n sah�pler�, ek�pler oluşturarak kend� 
aralarında açıktan kend� �s�mler�yle yarışacaklar-
dı. Uygulama projeler�n�n maketler� hazırlana-
cak, materyaller seç�lecek, ölçekl� proje detayları 
ver�lecekt�. Altı ay çalıştıktan sonra, b�r hafta 
sabahlamacasına, b�r küçük kamyon maket ve 
projelerle Ankara’ya g�tt�m. 
 Heyecan, hayal ve beklent�ler�mle, 
projeler� TBMM’ye tesl�m ett�m. İstanbul’a 
döndüm. Jür�n�n toplanıp karar vereceğ� günü 
sabırsızlık ve büyük b�r merakla beklemeye 
başladım.  N�hayet o gün geld� çattı. Heye-
candan duramaz oldum… “Bar� balık tutmaya 
g�del�m, oyalanırım” ded�m. Arnavutköy açıkla-
rında şansımıza çapar�lere �stavr�tler kand�l oldu. 
Sah�le döndüğümüzde “Pol�s sen� arıyor.” ded�-
ler. “Allah Allah ne oldu ş�md�? Ne yaptık? 
Devlet Güzel Sanatlar Akadem�s�’nde öğret�m 
görevl�s�y�m. Acaba okulda b�r şey m� oldu?” 
derken karşıdan b�r pol�s göründü ve üstüme 
doğru gelmeye başladı. 
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El�mde balık torbası vardı. Torbayı yere bırak-
tım; end�şel�, şüphel� gözlerle bakıyorum. Pol�s 
geld� geld�, üç metre kala, el�n� öne doğru götüre-
rek b�r hamle yaptı. Ben, b�r adım ger� kaçtım. O, 
“Öpey�m ab�!” d�yerek el�me doğru uzandı. “Ne 
oldu?” ded�m. “Ab� b�r�nc� olmuşsunuz.” ded�. 
İşte o anda her şey koptu. Pol�s� kucakladığım 
g�b� döndürmeye başladım. Arnavutköy sah�l� 
Yeş�lçam’dan b�r kavuşma sahnes� yaşadı. Heye-
can, sev�nç, mutluluk duyguları… Pol�s, “Ab�, 
sen� yarın Ankara’dan bekl�yorlar. Dolmabahçe 
Sarayı’ndan haber geld� s�ze ulaştırmamız �ç�n.” 
Eve nasıl geld�k b�lm�yorum… Sev�nc�m�z 
akşam haberler�ne kadar sürdü. Telev�zyondak� 
sp�ker “Mecl�s önüne yapılacak Atatürk heykel-
ler� projes� sonuçlandı. B�r�nc�…” ded�ğ�nde, hep 
b�rl�kte “Mehmet Aksoy” d�ye bağırdık. Ama 
sp�ker� �kna edemed�k. O, “B�r�nc� Hüsey�n 
Gezer” dey�verd�. İk�nc� de Mehmet Aksoy’muş. 
İç�m karardı, etraf buz kest�. Nasıl olur? Pol�s 
geld� “B�r�nc� oldun.” ded�. Ben�mle dalga 
geçmed�ler. Geçemezler. Saygıdeğer jür� üyele-
r�yle böyle b�r sam�m�yet�m yok. Gece yayınla-
nan son haber bülten�nde de aynı şey söylend�. 
Ertes� gün haber doğrulandı. İk�nc�y�m. Ardından 
geçen on sene boyunca “nasıl �k�nc� oldum gerçe-
ğ�n�” öğrenemed�m. B�r gün, Ankaralı m�marlar 
ve sanatçılarla yemektey�z. Sonradan �çler�nden 
�k� k�ş�n�n mecl�s önündek� yarışmada jür� üyes� 
olduğunu öğrend�m. B�r� tesadüfen yanıma 
oturmuştu. Sohbet döndü dolaştı mecl�s önünde-

k� anıt yarışmasına geld�. Bana “B�l�yor musun 
Mehmet sen yarışmayı nasıl kaybett�n?” d�yerek 
yarışmanın arka planını da anlatmaya başladı: 
“Sabah jür� toplandı sen� oy b�rl�ğ�yle f�re verme-
den b�r�nc� seçt�k. Sonra da net�celer� b�ld�rmek 
ve göstermek �ç�n onur jür�s�n� çağırdık. Genel-
kurmay Başkanı Kenan Evren ve Mecl�s Başkanı 
Karakuş geld�ler. Jür� üyeler� olarak b�zler hep 
beraber, maketler�n ve projeler�n serg�lend�ğ� 
TBMM salonunda �şler� göster�p anlatmaya 
başladık. Sen�n projeye gel�nce, ‘İşte b�r�nc�m�z 
bu.’ den�ld�. Nasıl anlamlı, nasıl değ�ş�k b�r proje 
olduğu anlatılıyordu k� jür� üyeler�nden b�r� 
heyecanlanıp ‘Efend�m bakın şu Atatürk sank� 
Nazım H�kmet’�n Kuvay� M�ll�ye Destanı’ndan 
çıkmış g�b� değ�l m�?’ d�yerek ş��r� okumasın 
mı?”
“… Sarışın b�r kurda benz�yordu 
Ve mav� gözler� çakmak çakmaktı. 
Yürüdü uçurumun başına kadar, 
Eğ�ld�, durdu. 
Bıraksalar İnce, uzun bacakları üstünde yaylana-
rak 
Ve karanlıkta akan b�r yıldız g�b� kayarak 
Kenan Evren, “Anlamıştım zaten bu komün�st 
�ş�. N�tek�m bunlar kalpaklı yapar Atatürk’ü. Bu 
proje kat�yen b�r�nc� olamaz, ben kat�yen yaptır-
mam bunu!” der.
 Jür� b�r daha toplanır, gene ben� seçerler. 
Sonra öğle yemeğ�ne çıkılır. Yemekte jür� üyeler� 
tek tek telk�n ed�l�r ve öğleden sonra jür� b�r daha 
toplanır. B�r�nc� Hüsey�n Gezer seç�l�r. Ben 
�k�nc�...  Ş�md� n�ç�n öğleden önce b�r�nc� öğle-
den sonra �k�nc� olduğumu anlıyorum. 
 Olay şöyle gel�ş�r: Jür�, kararından çok 
em�n olaraktan, TBMM Başkanlığı’na bağlı 
Dolmabahçe Sarayı’na bana haber ets�nler d�ye 
b�ld�r�r. Arnavutköy pol�s� öğleden sonra h�kâye-
n�n başında anlattığım g�b� kararın değ�şt�ğ�nden 
b�haber ben� bulur. Sonuç olarak papyonlu, ütülü 
pantolonlu Atatürk b�r�nc�, Kurtuluş Savaşı’nın 
sembolü Atatürk �k�nc� olur. Kurtuluş Savaşı’nı 
�y�ce anlamak gerek�yor gal�ba…
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 İnsan haller� 
 Günümüzde sanat güncelleşt�. Aktüal�te 
ve moda akımlarıyla karıştı, yen�l�k adına 
sansasyon, şaşırtma, sürpr�z etk�ler� öne çıkarılıp 
sanatın �çer�ğ� boşaltıldı. “Aha! Ohaa! Vay Be!” 
sanatı hal�ne get�r�ld�. Sanatın nesnes�yle öznes� 
yer değ�şt�rd�. Başlar ayak, ayaklar baş oldu. Söz 
öne çıktı. Sözün yaptığı �le el�n yaptığı aynılaştı-
rıldı. Hâlbuk� sanat eyleyerek yapılır, söyleyerek 
değ�l. Sözde tekabül�yet yoktur, söz ac�zd�r. 
 Söyleyemed�ğ�m�z, d�llend�remed�ğ�m�z 
�ç�n heykel yaparız. Heykel söylenmez yaratıcı 
süreçlerden geçerek eylen�r. Formlar anlam 
taşımaya başlar, zaman �ç�nde yen� anlamlar 
kazanır. Sanat yapıtı baktıkça tükenmeyen anlam 
çokluğudur. B�r bakışta tüket�lemez. Zaman, 
mekân �ç�ne yayıldıkça anlam zeng�nleş�r çoğa-
lır, zamansızlaşır. Kavramsal sanat ve “güncel 
sanat”, deneysel sanat akımlarının genç ve 
b�l�nçs�z kafalarda kavram kargaşası yaratması 
sanat ve sanatçı �majının bozulması, ucuz, düz, 
sığ metafor�k olmayan, düz anlamlı �şlerle sanatı 
anlamsızlaştırıyor, sanatı etk�s�zleşt�r�yor. 
B�enallerle �dd�a ed�len�n ters�ne, �şte yapılan 
budur. Sanat küresel olamaz, bugün küresel olan 
dolardır. Evrensel olanla küresel olan b�rb�r�ne 
karıştırılıyor. 
 Dünyanın her yer�nde b�rb�r�ne benze-
yen kurşun askerler yaratılıyor. Küratör güdücü-
lerle pol�t�k olan estet�kleşt�r�ld�. Pol�t�k d�l �se 
metonom�kt�r, düz anlamdır, buradan metafor 
yapılamaz. Sanatsa metafor�kt�r, kavramlarla 
�majlarla yaratılan formlar üstünden konuşur. 
Öykünmelerle, k�ş�l�k �nkarıyla sanatçı olunmaz. 
Hele dünya sanat m�rası �nkârıyla, yaşanılan 
coğrafyanın, toplumsal durumun, ps�koloj�n�n, 
toplumsal refleksler�n �nkârıyla sanatçı h�ç 
olunamaz. Bu k�ş�l�k �nkârı demekt�r. K�ş�l�ğ�n� 
�nkar eden, kend�n� kaybeden, sanatında kend�s� 
olmayan �nsan, başkasına öykünüyor demekt�r. 
Sanatçı �se yalnız kend�ne öykünür, kend� şarkı-
sını kend� söyler. Ben 45 sened�r kend�me sadık 
olmaya çalışıyorum. Sanatımla hayatım, düşün-
celer�m, duygularım, b�reb�r olsun, örtüşsün 
�st�yorum. 
 Dünya sanat m�rasını özümsemeye; 
Mısır, Asur, H�nt, Maya, Afr�ka sanatından el 
almaya çalışıyorum. Sanatın özünü bozmayan 

her türlü yen�l�ğe, tekn�ğe, teknoloj�ye açığım, 
yeter k� sonuç heykel olsun. İç�mdek� sanatçı 
benle �y� geç�nmeye çalışıyorum. Zor beğen�r, 
zoru sever, hep neden olmasın der, hep yen� f�k�r-
lerle rüyama g�rer o kend�ne �hanet ett�rmez, 
neşel� de olsam, üzgün de olsam o hep ordadır. O 
her durumu heykele dönüştürmek �ster. Bana 
acımaz, ben�, f�z�k gücümü, el becer�m�, ustalığı-
mı acımasızca kullanır, yorgunluk tanımaz, 
ayaklarım, d�zler�m tutmasa b�le “Çalış, b�t�r 
şunu!” der. Bana ç�ş�m� unutturur, �nsafsız, zal�m 
b�r� sanatçı egom ben onun heykel hamalıyım, 
heykel havar�s�y�m. İşte böyle geç�n�p g�d�yo-
ruz…

Kum den�ze âşık 
Den�z dağa 
Dağ buluta âşık
 Bulut güneşe 
S�yah beyaza âşık 
Su ateşe 
Ruh bedene… 
Yok etmekle var olmak sarmalında hep, 
Âşıkız. 
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 Bologna Sürec� Ned�r
 Almanya, Fransa, İtalya ve İng�ltere’n�n 
Dış�şler� Bakanlarının 1998’dek� Sorbon B�ld�r�s� 
�le öncülük ett�ğ� Bologna Sürec�, 19 Haz�ran 
1999 yılında İtalya’nın Bologna şehr�nde topla-
nan 29 Avrupa ülkes�n�n yükseköğret�mle �lg�l� 
Bakanlarınca Bologna B�ld�rges�ne �mza atma-
sıyla başlayan b�r süreçt�r. Türk�ye’n�n 2001 
yılında dah�l olduğu bu süreç günümüzde 47 
ülkede uygulanmaktadır. 
 Hedef Avrupa yurttaşlarının hareketl�l�-
ğ�n�, �st�hdam ed�leb�l�rl�ğ�n� ve tüm kıtanın 
gel�ş�m�n� sağlamak �ç�n Avrupa Yükseköğret�m 
Alanı (AYA)’nın oluşturulması, Avrupalılığın 
yalnız avro, banka ve ekonom� olmadığı, kültü-
rel, sosyal, b�l�msel ve teknoloj�k olarak daha 
bütünsel b�r Avrupa olduğunun göster�lmes�d�r. 
B�ld�rgede ülkeler�n yükseköğret�mde yapılacak 
reformları gerçekleşt�rmede kararlı oldukları 
vurgulanmış olup, AYA’nın yaratılması �ç�n çok 
öneml� görülen hedefler öne çıkarılmıştır.  Bu 
hedefler arasında kuşkusuz en öneml�s� Avrupa 
Yükseköğret�m s�stem�n�n uluslararası rekabet 
gücünün artırılmasıdır. Yan� b�rçok gerekçe 
arasında “rekabet” ön plana çıkmaktadır. 
 Bologna Sürec�n�n en kapsamlı amacı 
kulağa oldukça hoş gelen söylemlerd�r. Yan�, 
uluslararası �şb�rl�ğ� ve akadem�k değ�ş�me daya-
nan b�r AYA yaratmanın yanı sıra hem Avrupalı 
öğrenc�ler ve hem de dünyanın d�ğer bölgeler�n-
den gelen öğrenc� ve personele bu alanı caz�p 
kılmaktır. AYA’nın öngörüler� öğrenc�ler�n, 
mezunların ve yükseköğret�m personel�n�n hare-

ketl�l�ğ�n� kolaylaştırmak, gelecektek� kar�yerle-
r�ne ve demokrat�k toplumlarda etk�n yurttaşlar 
olarak yaşama hazırlanmalarını sağlamak ve 
k�ş�sel gel�ş�mler�n� desteklemek, demokrat�k 
�lkelere ve akadem�k özgürlüğe dayanan, yüksek 
kal�tel� yükseköğret�me yaygın b�r er�ş�m tekl�f 
etmekt�r.
 Bu sürece üyel�k hükümetler veya 
devletlerarası herhang� b�r anlaşmaya dayanma-
maktadır. Bologna Sürec� kapsamında yayımla-
nan b�ld�r�ler�n yasal b�r bağlayıcılığı da bulun-
mamaktadır. Süreç tamamen her ülken�n özgür 
�radeler� �le katıldıkları b�r oluşumdur ve ülkeler 
Bologna Sürec�’n�n öngördüğü hedefler� kabul 
ed�p etmeme hakkına sah�pt�rler.Bologna Sürec�-
n�n oluşturmayı hedefled�ğ� AYA �çer�s�nde yer 
alan ülke vatandaşları, yükseköğren�m görme ya 
da çalışma amacıyla Avrupa’da kolayca dolaşab�-
leceklerd�r. Böylece Avrupa, gerek yükseköğre-
t�m ve gerekse �ş olanakları açısından dünyanın 
d�ğer bölgeler�nden k�ş�ler tarafından terc�h ed�l�r 
hale get�r�lecekt�r.

 Bologna Sürec� Ne Get�r�yor?
 Bologna Sürec�n� savunanlar genell�kle 
bu sürec�n ün�vers�teler�n özerkl�ğ�n� ön plana 
çıkardığını, kamuya hesap vereb�l�rl�ğ�n�, fırsat 
eş�tl�ğ�n�, yaşam boyu öğrenmey�, öğrenc� ve 
öğret�m elemanı değ�ş�m� g�b� taraflarını ön plana 
çıkarmaktadır.  Ancak süreç �le �lg�l� b�ld�rgen�n 
satır aralarında yer alan �fadelerle uygulamaların 
n�tel�ğ�ne ve sonuçlarına bakıldığında �ş�n �ç 
yüzü ortaya çıkmaktadır.

ÜNİVERSİTELERİN 
ÜZERİNDEKİ HAYALET: 
Bologna Sürec�

Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ
Ankara Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes�



 B�ld�rgede yer alan 
“B�r meden�yet�n canlılığı ve 
etk�nl�ğ�, o meden�yet�n kültü-
rünün d�ğer ülkeler üzer�nde 
yarattığı etk� �le ölçülür. 
Avrupa yükseköğret�m s�stem�-
n�n, dünyada b�z�m olağanüstü 
kültürel ve b�l�msel gelenekle-
r�m�z�n gördüğü �lg�ye eşde-
ğerde b�r �lg� gördüğünden 
em�n olmalıyız” demekle zaten 
bunu kaleme alanların ruh 
hal�n� göstermekted�r. “Olağa-
nüstü kültürel ve b�l�msel 
gelenekler” �fades� b�l�msel b�r 
�fade değ�ld�r ve b�l�m yuvası 
olması gereken ün�vers�te 
kavramıyla bağdaşmayan 
tamamen kend� kültürünü 
üstün gören faş�st b�r söylem-
d�r. 
 Çünkü b�l�mde h�çb�r 
şey olağanüstü değ�ld�r. Her 
şey�n mutlaka her zaman 
sorgulanması, eleşt�r�lmes� ve 
gel�şt�r�lmes� gerek�r. Sorgu-
lanmayan h�çb�r şey gel�şmeye 
açık değ�ld�r. Böyle b�r �fade 
daha başlangıçta Avrupa’nın 
kültürel ve b�l�msel gelenekle-
r�n�n olağanüstü olduğunu 
kabul etme tutuculuğuna yol 
açar k� ün�vers�telerde tutucu-
luğa yer yoktur. 
 Günümüzde hem 
kamu hem vakıf ün�vers�tele-
r�nde amaç ve süreç b�rl�ğ� söz 
konusudur. Amaç, yükseköğre-
t�mde daha fazla parasallaşma, 
süreç �se yükseköğret�m�n 
�çer�ğ�n�n p�yasalara yönel�k 
olmasıdır. Bu durum aslında 
neol�beral pol�t�kaların Türk�-
ye’de uygulanmaya başladığı 
1980’l� yıllarda başlamış ve 
2000’l� yıllarda özell�kle AKP 
�kt�darıyla hız kazanmıştır. 
Bologna sürec�n�n de destekle-

d�ğ� yükseköğret�m�n parasal-
laştırılması yanında, sermaye-
darların çocuklarına daha 
görkeml�, çok serv�sl� b�r 
eğ�t�m yaşamı sunulması ve 
öğret�m üyeler�n�n p�yasa �le 
�l�şk�ler�n�n sağlamlaştırılması 
da hedefler arasındadır.  Zaten 
B�ld�rgede “Avrupa �şgücü 
p�yasasında aranan n�tel�kler� 
karşılayacak sev�yede eğ�t�m” 
demekle bu sürec�n toplumsal 
refah yer�ne �şgücü p�yasasının 
refahına yönel�k olduğunun altı 
ç�z�lmekted�r. Toplumsal 
beklent�ler �le �ş dünyasının 
beklent�ler� genell�kle b�rb�r�ne 
zıttır. İş dünyasının sadece 
menfaat�n� düşündüğü gözden 
uzak tutulmamalıdır. 
 Türk�ye’de Bologna 
sürec�yle beraber yükseköğre-
t�mde p�yasalaşma gözle görü-
nür b�ç�mde hızlanmıştır. Özel-
l�kle yen� kurulan vakıf ün�ver-
s�teler� sayısındak� sıçrama ve 
kamu ün�vers�teler�nde kurulan 
paralı programlardak� artış 
bunu doğrular n�tel�kted�r. 
Türk�ye’y� AB �ç�nde görmek 
�stemeyen ve d�ğer az gel�şm�ş 
ülke vatandaşlarını da toprak-
larına kabul etmeyen AB ülke-
ler�n�n, Bologna sürec�yle 
Türk�ye’n�n de aralarında 
bulunduğu b�rçok az gel�şm�ş 
çevre ülkey� de sürece dâh�l 
etmes�nde temelde 2 hedef 
bulunmaktadır. İlk� AB kökenl� 
çok uluslu ş�rketler�n Türk�ye 
g�b� çevre ülkelerden yeterl� 
b�lg� ve becer� düzey�ne 
ulaşmış ucuz, vasıfsız �şç� 
talepler�n�n karşılanması, 
�k�nc�s� de bu ülkelere Bologna 
Sürec� �ç�nde yer alan “yaşam 
boyu öğrenme” g�b� yapılan-
malarla esnek emek süreçler�n� 

�ş p�yasalarının normları olarak 
ben�mset�p kabul ett�r�lmes�d�r. 
En son açılan ün�vers�telerle 
b�rl�kte Türk�ye’de 109 tanes� 
Devlet olmak üzere Ün�vers�te 
sayısının toplamı ne yazık k� 
193’e ulaşmış durumdadır.  Bu 
kadar çok Ün�vers�te açılması 
c�dd� b�r kal�te düşüklüğünü 
göstermes�n�n yanı sıra B�ld�r-
gede sözü ed�len �şgücü p�yasa-
larına daha fazla arz sağlanma-
sı, böylece rekabet�n artırılarak 
�şgücüne ödenen ücret�n 
düşmes�n�n sağlanması açısın-
dan anlamlı olmalıdır. 
 Türk�ye’n�n bu süreç-
ten çıkarı, 1980’de başlayan 
eğ�t�mde p�yasalaşmanın 
devamı n�tel�ğ�nde olmasıdır. 
Buna ek olarak yen� sürec�n 
küresel �ş p�yasalarına yönel�k 
olması Türk�ye’n�n küresel 
ekonom�yle daha da bütünleş-
mes�ne neden olacaktır. Yalnız 
doğal olarak kal�f�ye eleman 
bağlamında merkez Avrupa 
ülkeler�ne nazaran çok ger� 
olan Türk�ye bu ülkeler�n 
taşeronluğunu üstlenecekt�r. 
Böylece hem Türk�ye AB 
kökenl� çok uluslu ş�rketlere 
ucuza tekn�k becer� sah�b� 
vasıfsız �şç� tem�n edecek, hem 
de bu ş�rketler, emek yoğun ve 
az ver�ml� olduğu �ç�n yapmaya 
üşend�kler� bazı üret�mler� 
Türk�ye g�b� çevre ülkelere 
yaptırarak bu ülkeler� kend� 
taşeronları olarak kullanacak-
lardır.  
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 Sonuç
 Türk�ye’n�n kısaca 
Fulbr�ght anlaşması d�ye 
b�l�nen ve Türk�ye �le ABD 
arasında M�ll� Eğ�t�m Alanında 
İk�l� İşb�rl�ğ�n� öngören Anlaş-
manın 13 Mart 1950 tar�h ve 
5596 sayılı yasayla TBMM’den 
geçmes�yle başlayan, Köy 
Enst�tüler�n�n kapatılması ve 
eğ�t�m�n neredeyse tamamen 
emperyal�stler�n çıkarına terk 
ed�lmes�yle başlayan çarpıklık, 
Bologna Sürec� �le çarpılmaya 
devam etmekted�r. Zaten amacı 
olumsuzluğu düzeltmek değ�l 
tamamen �ş dünyasının beklen-
t�ler�n� karşılamak olan süreç 
yavaş yavaş meyveler�n� 
vermeye başlamıştır. Bologna 
Sürec�n�n etk�s� ve özell�kle 
sağlık alanında yapılan değ�ş�m 
ve dönüşümle Türk�ye’de 
sağlık s�stem�n�n can damarı 
konumuna sah�p ün�vers�te 
hastaneler� mal� kr�zle boğuş-
maya başlamış ve en son olarak 
Türk�ye’n�n en köklü hastane-
ler�nden İstanbul Ün�vers�te-

s�’ne bağlı İstanbul Tıp ve 
Cerrahpaşa Tıp fakülteler� �ç�n 
bıçak kem�ğe dayanmıştır. 
Hastaneler çoğu med�kal f�rma-
lara olmak üzere p�yasaya 322 
m�lyon borçlanarak �flasın 
eş�ğ�ne dayanmış ve tıbb� 
malzeme satın alımı �ç�n yapı-
lan �halelere ödeme yapılmadı-
ğı gerekçes�yle h�çb�r f�rmanın 
katılmadığı bel�rt�lm�şt�r. Sağlı-
ğın en �y� kar get�ren sektörler-
den b�r� olduğu hesaba katılırsa 
bu yapılanlara şaşırmamak 
gerek�r. 
 Kuşkusuz d�ğer ün�ver-
s�telerde de benzer durumlar 
yaşanmaktadır. Bologna Sürec� 
her zaman uluslararası serma-
yen�n çıkarlarına yönel�k b�r 
eğ�t�m yapılanmasından yana-
dır. Bunların başında �ş p�yasa-
larının esnekleşmes�ne yönel�k 
yaşam boyu eğ�t�m �le tekn�k 
becer� sah�b� az n�tel�kl� emek 
gücünü gel�şt�rmeye yönel�k �k� 
senel�k meslek okullarının 
kurulma çalışmaları gel�r. 
Bunun yanında YÖK yükse-

köğret�m müfredatının daha 
fazla özel sektöre ve p�yasalara 
yönel�k olmasını zaten destek-
lemekted�r. YÖK aynı zamanda 
ün�vers�teler�n p�yasanın 
�ht�yaçlarına uygun, �y� öğrenc� 
yet�şt�rme dışında b�r toplumsal 
görev�n�n olmamasını ve 
ün�vers�teler�n toplumsal olay-
larda da görüş serg�lememes�n� 
�stemekted�r. Zaten mevcut 
�kt�darın temel eğ�t�mde yapmış 
olduğu 4+4+4 ümmet eğ�t�m� 
s�stem� de ün�vers�teler�n bu 
çarpıklığını destekler n�tel�kte-
d�r. B�r ülkede eğer yalancılık, 
hırsızlık, yolsuzluk, menfaat 
g�b� değerler pr�m yapmaya 
başlamışsa o ülken�n eğ�t�m 
s�stem�n�n toplumsal refah ve 
ulusal değerlere göre yen�den 
yapılandırılması ac�l�yet göster-
mekted�r. Bu şek�lde devam 
edecek b�r eğ�t�m s�stem� ne 
yazık k� hem ülken�n hem de 
ulusun bütünlüğünü yok 
edecekt�r. 

Ahmet Aydın Kaptan
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 “Halkın sade kafasını fethetmek �ç�n 
b�le kalb�n� fethetmekten �şe başlamak lazım 
olduğu zaten malum b�r şeyd� ve kalb�n güzel 
sanatlarla fethed�leb�leceğ� bütün dünya tecrü-
beler�yle meydanda duruyordu.”  

 Halkevler�n�n Kuruluş Nedenler�
 Halkevler�, genel olarak Türk�ye’n�n 
modernleşmes� projes�n�n aracı kurumu olarak 
değerlend�r�leb�l�r. Modernleşme sürec� �se 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemler�nde 
başlamıştır. Batıyı örnek alarak modernleşme 
f�kr�, Meşrut�yet düşünürler� arasında Batı 
uygarlığının sev�yes�ne ulaşmanın yolu olarak 
görülüyordu. Osmanlı’da Jön Türklerle başla-
yan Modernleşme projes� yen� kurulan Türk�-
ye’de Kemal�st kadrolar el�yle sürdürülmüştür. 

 Halkevler� Düşünces�n�n Bel�rmes�
 Cumhur�yet dönem�nde Türk halkını 
kısa zamanda çağdaş düzeye get�recek sosyal 
ve ekonom�k atılımlar b�rb�r� ardına uygulama-
ya konuldu.
K�tleler�n okuryazarlık düzey�n�n düşük oluşu 
ve devr�mler�n hızlı b�ç�mde uygulanması 
halkın devr�mler� anlamasını güçleşt�r�yordu. 
Bu nedenle halkı devr�m �lkeler� doğrultusunda 
eğ�tecek ve yönlend�recek yen� b�r yapıya 
gereks�n�m duyuldu.  Öncel�kle k�tle ve yet�şk�n 
eğ�t�m�n� gerçekleşt�recek b�r yapının nasıl 
olması gerekt�ğ� araştırılmaya başlandı. 
 Dünyada Halkev� Benzer� Kurumlar
 Cumhur�yet kadroları, ülkede k�tle 
eğ�t�m�n� verecek ve rej�m�n �lkeler�n� halka 
yayacak b�r kurum tes�s etmeden önce, dünya-
dak� benzer kurumları, çoğu zaman bu ülkelere 

görevl�ler göndermek suret�yle �ncelem�şlerd�r. 
İncelenen bu kurumların en d�kkat çek�c� örnek-
ler� Çekoslovakya’dak� Sokollar, İtalya’dak� 
“İşten Sonra”lar ve Sovyetler B�rl�ğ�’ndek� 
Komsomol’lardır. Fal�h Rıfkı (Atay) Sovyetler 
B�rl�ğ�’ne yaptığı gez� sonucu 1931 yılında 
“Yen� Rusya” �s�ml� eser�n� yayınlamış ve 
Türk�ye’n�n bu modelden �lham alması gerekt�-
ğ�n� bel�rtm�şt�r. 

 Halkevler�n�n M�ll� İlhamı: 
 Türk Ocakları
 Halkevler�ne öneml� b�r�k�m devreden 
Türk Ocakları, İtt�hat ve Terakk� hareket�n�n b�r 
parçası olarak 12 Mart 1912’de kurulmuşlardı. 
İlk genel başkanı Mehmet Em�n Yurdakul olan 
Türk Ocakları b�r Türk Enst�tüsü g�b� çalışarak 
Türk tar�h�n�n ana hatlarını ortaya çıkarıyor ve 
halkın uluslaşma sürec�ne katkıda bulunuyordu. 
Türk Ocakları 19 yıl faal�yette bulunduktan 
sonra N�san 1931’de kapatılarak yer�ne y�ne 19 
yıl ülkeye h�zmette bulunan Halkevler� açılmış-
tır. 

 Halkevler�n�n Örgütsel Yapısı
 İllerdek� CHP örgütler�ne bağlı olarak 
kurulan ve CHP’n�n temel �lkeler� doğrultusun-
da faal�yet gösteren Halkevler�n�n yönet�m 
kurullarında görev alacak k�ş�ler�n part� üyes� 
olma şartı bulunmaktaydı. 
  Kuruluşu tam olarak gerçekleşt�r�len 
b�r Halkev�n�n 9 şubes� bulunurdu: D�l ve 
Edeb�yat Şubes�, Güzel Sanatlar Şubes�, Tems�l 
Şubes�, Spor Şubes�, Sosyal Yardım Şubes�, 
Halk Dershaneler� ve Kurslar Şubes�, Kütüpha-
ne ve Yayın Şubes�, Köycülük Şubes�, Tar�h ve 
Müze Şubes�.  

HALKEVLERİ ÖRNEĞİNDE 
CUMHURİYET DÖNEMİ 
GÜZEL SANATLAR 
ÇALIŞMALARI 
(1932-1951)

H�kmet PALA
Eğ�t�m-�ş Genel Örgütlenme Sekreter�
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 Halkev�nde 
 Güzel Sanatlar Çalışmaları
 Halkevler�n�n  güzel sanatlar alanında 
çalışmalarını ne şek�lde yapmaları gerekt�ğ�n� 
İsmet İnönü şöyle açıklamıştır: “Halkev�, vatanda 
güzel sanatlara muhabbet� ve güzel sanatlardan 
vatandaşların terb�yes� �ç�n, vatandaşların azm�-
n�n kuvvetlend�r�lmes� �ç�n nasıl �st�fade ed�lece-
ğ�n� telk�n eden b�r toplantı yer� olmalıdır. Bütün 
Halkevler�n� güzel sanatları sevmeler�n� ve sevd�-
r�p yaymaları �ç�n b�r heyecan duymaya teşv�k 
ed�yorum.” 
 Halkevler�nde güzel sanatlar şubes� 
çalışmalarına büyük önem ver�lmekteyd�. Çünkü 
sanat halkın gönlünü fethedecek b�r araç olarak 
görülmekteyd�. Güzel sanatlar şubeler�, halkın 
güzel sanatlara �lg�s�n� ve sevg�s�n� artırmayı, 
güzel sanatların ülkede gel�ş�m�n� sağlamayı 
hedeflem�şt�r. Müz�k, res�m, heykel, m�marlık, 
süsley�c� sanat alanlarında çalışanları b�r araya 
toplayarak genç yetenekler�n yet�şmes�ne ve 
onların ustalaşmasına katkı sağlamıştır.
 Çalışmalardan b�r �lg�nç örnek verel�m. 
Yozgat Ortaokulu res�m serg�s� Londra Halke-
v�’nde 19 Mayıs 1943 tar�h�nde güzel sanatlar 
profesörü Herbert Read tarafından açılmış, bütün 
Londra gazeteler� serg�ye büyük �lg� gösterm�şt�r. 
Serg�den sonra res�mler üç kategor�ye ayrılmış ve 
150’şerl�k res�m koleks�yonları hal�nde İng�lte-
re’n�n b�rçok şehr�ne gönder�lm�şt�r. 39 �lde 10 ay 
süreyle serg�lend�kten sonra b�rçok sanat öğret-
menler� derneğ� mektup yazarak, serg�de res�mle-
r� olan çocuklara uygulanan tekn�ğ� öğrenmeye 
çalışmıştır. Halkevler�nde res�m, heykel, süsleme 
sanatları ve müz�k kurslar açılarak gençler�n bu 
alandak� yetenekler�n� gel�şt�rmeler�ne �mkân 
sağlanmış, halk arasında söylenen türküler�n 
derlenmes� çalışmaları yapılmış, hemen her 
şeh�rde bando ve korolar kurulmuştur.
 Ankara Halkev� Cumhur�yet Bayramı 
münasebet�yle 1935’te özell�kle genç ressamların 
tablo ve heykeller�nden oluşan b�r serg� hazırla-
mış, 18 gün açık kalan serg�y� 15 b�n k�ş� gezm�ş-
t�r. Şuben�n müz�k çalışmaları d�ğer alanlardak� 
çalışmaların önüne geçm�şt�r. Halk türküler� batı 
tekn�ğ� �le �şlenm�ş ve yen� Türk müz�ğ�ne halkın 
kulağını alıştırmak �ç�n halka bol bol d�nlet�lm�ş-
t�r.  Şuben�n müz�k kolu aynı zamanda halk 

arasında yaşayan ulusal oyunları ve türküler� nota 
ve sözler�yle araştırıp derlemekle görevl�d�r. 
 Güzel Sanatlar Şubes� tarafından 
Halkevler�nde ver�len a�le toplantıları ve eğlence-
lerde kadın ve erkek b�r araya get�r�l�yordu.  M�ll� 
oyunların gel�şt�r�lmes� de Halkevler�n�n görevle-
r� arasındaydı: “Her tarafta halk arasında oynanıp 
sev�lmekte olan rakslar, yen� baştan meydana 
konmuş, köylerden alınıp şeh�rlere get�r�lm�ş, 
münevver gençler�n bunlardan zevk almaları, 
bunları öğren�p oynamaları sağlanmıştır. Vakt�yle 
yalnız Zeybek b�len büyük şeh�r çocukları, ş�md� 
Halay'ı, Horan'ı, Bar'ı, b�rb�r�nden daha güzel, 
daha usta oynar olmuşlardır.” 
 Halkevler�nde hoparlörlerden müz�k 
yayını yapılması esastı. Her Halkev�nde b�r radyo 
ve hoparlör tert�batı bulunuyor, Ankara Radyosu 
bahçe ve meydanlarda halka d�nlet�l�yordu.  
Ankara Radyosu’nda 1942 yılından �t�baren on 
beş günde b�r yarım saatl�k “Halkevler� Sanat ve 
Folklor Saat�” programı yayınlamaya başlanmış, 
bu programlarda yerel sanatçılara yöreler�n�n 
tar�h, müz�k ve folklor örnekler�n� tanıtma �mkânı 
sağlanmıştı. 
 Bu şubeler �l ve �lçelerde her fırsatta 
bando ve orkestra eşl�ğ�nde konserler ver�yor, 
müz�k müsamereler� ve gez�ler� düzenleyerek 
batı müz�ğ� tekn�ğ�n� halkın ruhuna s�nd�rmeye 
çalışıyordu. Bu amaçla köylere kadar g�den ve 
köylüyü çaldığı caz�p yen� tekn�kl� parçaların 
neşes� ardına katarak �lerleyen Halkev� bandoları 
da olmuştur. 
 Halk res�m ve desenler� toplanarak bu 
konuda kurslar ve serg�ler açılmıştır. Güzel sanat-
lar şubeler�, fotoğrafçılığı özend�rm�ş, fotoğrafçı-
lıktan ülken�n güzel manzaralarını kıyafetler�n�, 
tar�h� ve kültürel eserler�n� tanıtmak �ç�n yarar-
lanmıştır. Tüm halkevler�n�n şubat ayında res�m 
ve fotoğraf serg�s� açmaları telk�n ed�lm�ş, yerel-
lerdek� serg�lerden seç�len b�rçok eser Ankara 
Halkev�’ne gönder�lerek “Amatör Res�m ve 
Fotoğraf Serg�s�”nde değerlend�r�lm�şt�r. Derece-
ye g�ren fotoğraflar ödüllend�r�lm�şt�r. 
 1938’de her yıl on ressamın farklı �llere 
gez�ye çıkartılması kararı alınmış, İstanbul dışın-
da pek peyzaj çalışması yapmayan ünlü ressam-
lar bu gez�lerde  sabahtan başlayarak akşama 
kadar açık havada ve �nsanların meraklı bakışları 
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arasında, memleket�n  değ�ş�k manzara ve tar�h� 
eserler�n� resmetm�şlerd�r. 
 Bu gez�lere Ab�d�n D�no, Al� Avn� 
Çeleb�, Bedr� Rahm� Eyüboğlu, Ayetullah Sumer, 
Cemal Tollu, Ref�k Ep�kman, Feyhaman Duran, 
Seyf� Toray, Ham�t Görel, Zek� Fa�k İzer, H�kmet 
Onat, Mahmut Cuda, Sam� Yet�k, Sa�m Özeren, 
Zek� Kocamem�ş g�b� sanatçılar katılmışlardır. 
Gez�lere katılan ünlü ressamlar, g�tt�kler� �llere 
a�t manzara res�mler�yle ger� dönmüşler, bu 
res�mlerden oluşan serg�ler açılmıştır. Cemal 
Tollu “Manavgat Şelales�”, Ref�k Ep�kman 
“Hatay”, Mal�k Aksel “S�vas Gökmedrese”, Zek� 
Fa�k İzer “Esk�şeh�r Sey�tgaz�”, Sam� Yet�k 
“İzm�r Eşref Paşa” ve Ham�t Görele “Erzurum, 
Kümbetler” adlı res�m çalışmalarını bu gez�lerde 
üretm�şt�r. 
 Seyf� Toray’ın D�yarbakır’da yaptığı 
“Yoğurt Satan Kızlar” �s�ml� kompoz�syonu, 
Hal�l D�kmen’�n G�resun’da “Fındık Toplayan 
Kadınlar”ı, Mal�k Aksel’�n “S�vaslı Kız” �s�ml� 
resm�, Turgut Za�m’�n Kayser�’dek� “Erc�yes” ve 
“Avşarlar” eserler�, Melahat Ek�nc�’n�n “Köylü 
Kadın”ı ve “Zebek” �s�ml� portres� ve Sa�p 
Tuna’nın “Maraşlı Kadınlar”ı, Halkevler� sanat 
çalışmaları kapsamında yapılan yurt gez�ler�n�n 
b�rer sonucudur. 

 Sonuç
 19 Şubat 1932 tar�h�nde açılmaya başla-
nan Halkev� sayısı 1950 yılında 478’e ulaşmıştı. 
Halkevler� kapandıkları 1951 yılına kadar,  Cum-
hur�yet’�n get�rd�ğ� yen� değerler s�stem� ve 
yaşam tarzının topluma ulaştırılmasında öneml� 
görevler üstlend�. 
 Hedeflenen cumhur�yet modernleşmes� 
projes�n�n hayata geç�r�lmes� bağlamında olduk-
ça yol almıştı. Anadolu’nun en ücra köyler�nde, 
b�r yandan toplumsal hayata �l�şk�n b�l�msel 
çalışmalar yaparken öte yandan da halkı �lk kez 
opera, bale, t�yatro, s�nema ve müz�k etk�nl�kler� 
�le buluşturma becer�s�n� gösterm�şt�.” 
 Halkevler� Güzel Sanatlar Şubes�, halkın 
güzel sanatlara olan sevg�s�n� artırmak �ç�n çeş�tl� 
etk�nl�kler gerçekleşt�rm�şt�r. Halk �ç�n müz�k 
geceler� düzenlenm�ş, batı tekn�ğ�nde Türk müz�-
ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne çalışılmıştır.
 Halkevler� �llerde yapılan güzel sanatlar 

çalışmalarına boya ve malzeme desteğ� sunmuş, 
bu alanda yüzlerce konferans gerçekleşt�rm�şt�r. 
Amatör res�m ve fotoğraf serg�ler�nde değerlen-
d�rmeye g�ren eserler satın alınarak sanatçılar 
teşv�k ed�lm�şt�r.
 Ünlü sanatçıların çıkartıldığı yurt gez�le-
r� bu sanatçılara değ�ş�k kültürler� tanıma ve 
ülken�n doğal güzell�kler�n� keşfetme �mkânı 
verm�ş, onların yaptığı çalışmalarla sanatta yöre-
sell�kten evrensell�ğe g�den kapı açılmıştır. 
Halkevler�n�n öneml� b�r yer tuttuğu planlı devlet 
pol�t�kalarıyla güzel sanatların gel�ş�m�ne büyük 
b�r katkı sunulmuştur. 
 1951 yılında Demokrat Part�’n�n tekl�-
f�yle hazırlanan b�r yasa, Halkevler�n�n kullandı-
ğı gayr�menkuller�n haz�neye devr�n� öngördüğü 
�ç�n bu kurumları hukuken olmasa da f��len 
ortadan kaldırmıştır. 1932’de m�lletvek�l� sıfatıy-
la Aydın Halkev� açılışını yaparken “Bugün 
Halkevler�n� açmakla atılan adım, toplumsal ve 
m�ll� bünyem�z� kuracak ve kuvvetlend�recek b�r 
teşk�latlanma hareket�n�n başlangıcıdır” d�ye 
nutuk atan Adnan Menderes, 1951 yılında 
Halkevler�n�n kapatılmasını Başbakan olarak şu 
cümlelerle savunacaktır: “Halkevler� kurmak 
faş�stvar� anlayış ve düşünceler�n ürünü olsa 
gerekt�r. Halkevler�, �çt�ma� ve s�yas� bünyem�z 
�ç�nde tamamıyla abes, beyhude, ger� ve yabancı 
uzuv hal�nded�rler.” 
 Ordu Halkev�’n�n çalışmalarına katılmış 
olan 1917 doğumlu N�hat Akden’�n, Halkevler�-
n�n önem�n� ortaya koyan, meseley� kısa ama 
özlü b�r b�ç�mde �fade eden sözler�yle yazıma son 
ver�yorum:
 “Gençl�ğ� sank� kaybett�k. Onları derle-
y�p toparlayacak b�r kurum da yok. 1950’l� yıllar-
da Halkevler�n� kapattılar, gençler� sokaklara 
bıraktılar. Oysa Halkevler�, Atatürk’ün 1932 
yılında kurduğu Halk Ün�vers�teler�yd�. B�z�m 
dönem�m�zde sporu da, kültürü de, sanatı da, 
sevg�y� de, saygıyı da hep Halkevler�nde öğren-
d�k. Halkevler�n�n kapatılması hem memleket 
hem de gençl�k �ç�n büyük b�r kayıptır.”  
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DEVRİMCİ ÖĞRETMEN 
ÖNDERLERİMİZDEN 
“ETHEM NEJAT”

Ekenek Derg�s� Yayın Kurulu

 

 1882 yılında İstanbul’da doğan Ethem 
Nejat, eğ�t�m tar�h�m�zde öneml� yere sah�p b�r 
eğ�t�mc�d�r. Manastır, Bursa ve İzm�r öğretmen 
okullarında müdürlük yapmıştır ve öğretmen yet�ş-
t�rme alanındak� çalışmaları �le ön plana çıkar.
 Ethem Nejat, Fransız etk�s� taşıyan mevcut 
Osmanlı eğ�t�m s�stem�ne karsı çıkmış bunun 
yer�ne gençlere daha özgür hareket �mkânı kazandı-
racak, kend�s�yle barışık ve özgüven� olan b�reyler 
yet�şt�ren b�r eğ�t�m s�stem�n� savunmuştur. Ülke-
n�n �ç�ne düştüğü kötü durumdan kurtarılması �ç�n 
yapılması gerekenler�n başında eğ�t�m�n düzelt�l-
mes�n� doğru bulan Ethem Nejat, bunun �ç�n önce 
öğretmene n�tel�k kazandırılmasını �ster. Ona göre 
öğretmen yet�şt�ren okullar, basta müfredat, f�z�k� 
yapı, öğret�m metotları vb. olmak üzere yen�den 
yapılandırılmalıdır. Coşkun, heyecanlı sürekl� 
değ�ş�m peş�nde kosan b�r yaratılışa sah�pt�. Yaşa-
dığı dönemde öğretmenl�k mesleğ�n� ben�msem�ş 
k�ş�ler arasında akt�f rol oynadı. Öğretmen örgüt-
lenmes�ne önem veren Ethem Nejat, eğ�t�m �le �lg�l� 

çeş�tl� dernekler�n yanında Türk Gücü, Türk�ye İşç� 
ve Ç�ftç� Sosyal�st Fırkası g�b� b�rçok s�yas� kuru-
luşta da görev aldı. Esk�şeh�r’de görevl� �ken 
gönüllü olarak I. Dünya savasına katıldı. I. Dünya 
Savası sonlarına doğru Türk Ocakları tarafından 
Almanya’ya gönder�len b�r grup öğrenc� �çer�s�nde 
Ethem Nejat’ta bulunmaktaydı. Burada Mark-
s�zm’le tanıştı ve Almanya seyahat�nden sonra 
Marks’ın görüşler�n� savunmaya başladı. Bu 
nedenle Ethem Nejat’ın f�k�r hayatını �k� safhaya 
ayırmak gerekmekted�r; b�r�nc�s� Türkçü görüsü 
�k�nc� olarak �se Marks�st görüşü.
 Samsun Maar�f müdürü �ken Rusya’ya 
g�den Ethem Nejat, 1921 yılında Bakü’de toplanan 
Türk�ye İst�rak�yyun Fırkası Kongres�’ne Esk�şeh�r 
tems�lc�s� olarak katıldı. Daha sonra Kurtuluş Sava-
şına katılmak üzere Mustafa Suph� ve arkadaşları 
�le b�rl�kte Ankara’ya gel�rken, 29 Aralık 1921’de 
Trabzon açıklarında Yahya Kâhya ve adamları 
tarafından öldürüldü.
Ethem Nejat, toprak, z�raat, emek kavramlarının 
altını en fazla ç�zen eğ�t�mc� olmuştur. Türk�ye’de 
konu �le �lg�l� eser veren yazarlar Ethem Nejat’ın 
bu görüşler� �le Cumhur�yet dönem� Köy Enst�tüle-
r�n�n kurulması arasında bağlantı kurmuşlardır.

 Genel Eğ�t�m Görüşler�
 Aşağıdak� eğ�t�m �le �lg�l� görüşler�, Mark-
s�zm� ben�msemeden öncek� görüşler�n� �çermekte-
d�r. Eğ�t�me bakış açısını bu tar�hsel perspekt�fte ve 
dönem�ne göre değerlend�rmek gerek�r.
Ethem Nejat’ın eğ�t�m görüşünün hatta dünya görü-
sünün temel�nde “Okul” vardı. O, m�llet�n her 
anlamda kalkınması �ç�n yapılması gereken 
yen�l�kler� okuldan başlayarak yapmak taraftarıydı. 
Meşrut�yet f�kr�n�n gel�şmes�, Türk ordusun 
güçlenmes�, Türk m�llet�n� güçlü ve z�nde kılmak, 
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m�llet�n kader� hal�ne gelen bazı hastalıklardan 
kurtulması, ülke z�raatının ger� kalmışlığı g�b� �lk 
bakışta b�rb�r�nden çok farklı olan bu sıkıntıların 
çözüm yer� Ethem Nejat’a göre okuldur. M�ll� varlı-
ğımıza yönelen tehd�tler �ç�nde sarılacağımız 
kuvvetler�n başında da okul gelmekted�r. O, “Müda-
faa-� m�lleyen�n beş�ğ�, esası mektept�r” demektey-
d�.
 Osmanlı okullarında Fransız eğ�t�m s�stem�-
n�n etk�s�n�n bütünüyle ortadan kalkmasını �steyen 
Ethem Nejat, bu eğ�t�m s�stem�n�n tamamen kokuş-
tuğuna �nanmaktaydı. Ona göre gençler�m�ze kend� 
basına hareket yeteneğ� verecek, kend� kend�s�nden 
sorumlu, özgüven� olan ve kend� değer�n� kavrata-
cak b�r eğ�t�m s�stem� gerekmekted�r. Çünkü y�rm� 
b�r yasına gelen b�r genç �s bulmak, çalışmak 
amacıyla dünyanın öbür ucuna g�deb�lmel�d�r. Fakat 
Fransız s�stem�ne göre yet�şen b�r b�rey�n bu tarz b�r 
hareket �ç�ne g�rmes� mümkün değ�ld�r demekted�r.
 Eğ�t�m bütün kademeler� �le �lg�len�lmes� ve 
onların düzenlenmes� gerekt�ğ�n� savunan Ethem 
Nejat, var olan durumun k�mseye yararı olamayaca-
ğı düşünces�ndeyd�. Ona göre gözden geç�r�lmes� ve 
geleceğe hazırlanması gereken eğ�t�m kurumların-
dan b�r� de �lköğret�m okullarıydı. Ethem Nejat’a 
göre bunların amacına h�zmet etmeler� �ç�n ac�len 
yapılması gerekenler şöyleyd�;
1. Halkın b�lg� ve kültürünü yükseltmel� ve onların 
aydınlanmaları sağlanmalıdır.
2. Okullarda öğrenc�lere m�ll�yet h�ss� telk�n ed�lme-
l�d�r.
3. Genel dersler b�lg�den z�yade yeteneğe h�tap 
etmel�d�r.
4.İlköğret�m kurumlarında z�raata önem ver�lmel� 
ayrıca öğrenc�ler köy hayatını meden�leşt�recek 
yönde yet�şt�r�lmel�d�r.
5. Zevk ve estet�k b�l�nce sah�p b�reyler yet�şt�r�lme-
l�d�r.
6. Öğrenc�lere her şeyden önce �nsan olma b�l�nc� 
ver�lmel�, onlara sorumluluk duygusu aşılanmalıdır.

Ethem Nejat, yalnızca okullarda öğrenc�ler�n eğ�t�l-
mes�n�n yeters�z olacağını düşünmekteyd�. O toplu-
mun tümünü eğ�tmek gerekt�ğ�n� savunmaktaydı. 
Halk okullarının açılmasını ve burada konunun 
uzmanlarınca ver�lecek konferanslarla halkın aydın-
latılmasının mümkün olacağını �fade etm�şt�r. 
Toplumu kurtaracak kurumlardan b�r�n�n okullar 
olduğunu söyleyen Ethem Nejat, ancak mevcut 
durumunun bastan aşağı değ�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� 
bel�rtmekteyd�. Ona göre bu kurumlar, mürş�tler ve 

kurtarıcılar ocağı olmalıydı. Bu k�mseler, sosyoloj�-
y� �y� b�lmel�, tıptan anlamalıydı. Koylunun, �sç�n�n, 
ç�ftç�n�n çocuğunu karanlıktan hurafelerden, batıl 
�nançlardan kurtarıp, günün şartlarına göre yet�şt�re-
b�lmel�yd�.
 Öğrenc�ler�n okul b�nalarında fazla kalma-
larını sakıncalı bulan Ethem Nejat, onların hareket-
s�zl�kten kurtarılması gerekt�ğ�n� düşünmekteyd�. 
Çocukların sınıflarda p�neklemeler� engellenmel� 
onların yer�ne hasarı, hareketl� çocuklar yet�şt�r�lme-
l�d�r. İler�s� �ç�n üm�t vaat eden çocuklar bunlardı. 
Bu nedenle öğrenc�ler doğaya, kırlara h�ç olmazsa 
sıklıkla okul bahçes�ne çıkartılmalıdırlar. Öğrenc�le-
r� bahçeye ve kırlara çıkartmayan öğretmenler�n bu 
tutumlarının tembell�kten kaynaklandığını bel�rt-
mekted�r. O’na göre öğretmenler öğrenc�ler�n oyun 
oynamalarına �z�n vermel� ve oyunun eğ�t�mdek� 
yer�n� kavramalıdırlar. 
 İzc�l�k, o zamank� �sm�yle “Keşşaflık” da 
Ethem Nejat’a göre gençler�m�z�n eğ�t�m�nde 
öneml� b�r araçtır. Avrupa’da hızla yayılan �zc�l�ğ�n 
(Boy Scout) ülkem�zde yerleyerleş�p yaygınlaşma-
sında emeğ� geçenlerden b�r� de Ethem Nejat’tır. 
Ethem Nejat’ın, eğ�t�m anlayışında müz�k de öneml� 
yer tutar. Fakat bu konuda sec�c� olmak gerekt�ğ�ne 
�nanır.  Ayrıca müz�k �le çocuklarımızın duygu 
dünyasının gel�şmes�ne yardımcı oluruz. Ama 
uzmanı tarafından hakkıyla öğret�lmeyen müz�kten 
�se fayda yer�ne zarar gel�r. 

 Öğretmen Yet�şt�rme İle �lg�l� F�k�rler�
 Ethem Nejat, öğretmen yet�şt�rme f�kr� �le 
öne çıkmış b�r eğ�t�mc�d�r. Eğ�t�m�n merkez�ne 
öğretmen� koyan Ethem Nejat, öğretmen�n mükem-
mel yet�şt�r�lmes� �ç�n gereken çözüm yollarını da 
sunmuştur. Ona göre öğretmen yet�şt�rme �s� ıslah 
ed�lmeden h�çb�r eğ�t�m reformunun başarıya 
ulaşması söz konusu değ�ld�r.
 Gel�şm�ş, çağdaş ülkeler öğretmenler�ne 
çok şey borçludurlar. Kadın öğretmen yet�şt�ren 
Darulmuall�matları da erkek öğretmen yet�şt�ren 
okullar kadar önemsemekteyd�. 
 Ethem Nejat, yalnız erkekler�n yet�şmes�ne 
önem veren ve kadınlarını �hmal eden b�r m�llet�n 
kalkınması, çağdaş uygarlık sev�yeler�n� yakalama-
sının mümkün olmadığını düşünmekteyd�. Hatta 
“m�lletler�n �lerlemes� kadınların eğ�t�m�nden başlar. 
Kadınların eğ�t�m� erkekler�nk�nden daha öneml�d�r. 
Z�ra çocukları yet�şt�ren anned�r ve anne terb�yes� 
terb�yeler�n en esaslısıdır.” Dem�şt�r. 
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SANAT
EĞİTİMİ

YETERLİ Mİ
MEB’e bağlı okullarımızda görev 
yapan öğretmenler�m�ze “Lüks değ�l, 
doğal �nsan� gereks�n�m, b�reysel ve 
toplumsal gel�ş�m açıdan önem� büyük 
olan sanatın ve sanat eğ�t�m�n�n okulla-
rımızda yeterl� olduğunu düşünüyor 
musunuz?” Sorusunu sorduk. Öğret-
menler�m�z�n verd�ğ� yanıtlar sanat 
eğ�t�m�n�n yen�den düşünülmes� ve 
düzenlenmes� yönünde öneml� �puçları 
verd�.                                 
                                                   Ekenek

 Ethem Nejat, daha önce okula g�tme 
�mkânı bulamayan kadınların eğ�t�m� �ç�n seyyar 
kadın mektepler�n�n uygun olduğunu düşünmek-
teyd�. Adı geçen okullara Darulmull�mat’ tan 
mezun olan öğretmenler�n n�tel�kl� olanları 
atanmalıydı. Bu okullarda kadınlarımız en az �k� 
hafta, en çok b�r bucuk zaman süres�nce çeş�tl� 
konularda eğ�t�lmel�yd�ler.
 Bütün üm�d�n� yen� Darulmull�m�nlerden 
mezun olanlara bağlayan, Ethem Nejat bunların da 
�y� yet�şmeler� �ç�n bazı tedb�rler�n alınması gerek-
t�ğ�n� düşünmekteyd�. Bunları şöyle sıralıyordu:
 1. K�taplar, gazeteler: Özell�kle koy öğret-
menler�n�n gel�şmes�n� sağlayacak, terb�ye, sağlık, 
z�raat, sosyoloj� alanlarında m�ll� k�taplar bastırılıp 
öğretmenlere parasız olarak dağıtılmalıdır. Y�ne 
öğretmenler �ç�n uygun b�r veya daha fazla gazete 
�le anlaşıp düzenl� olarak öğretmenler�n okuması 
sağlanmalıdır. İmkânlar elver�rse “Tal�m ve terb�-
ye” �le �lg�l� b�r mecmua çıkartılarak öğretmenler�n 
h�zmet�ne sunulmalıdır.
 2. Z�yaret ve seyahatler: Öğretmenlerle 
uygun zamanlarda t�yatro, fabr�ka g�b� farklı 
yerlerde toplantı yapmak ve başka �lg�nç özell�kler� 
olan yerlere z�yaretlerde bulunmak onlar �ç�n b�r 
değ�ş�kl�k olur ve bu faal�yetler onları meslek� 
anlamda gel�şt�r�r.
 3. Muall�m�n kongreler�: Öğretmenler�n 
meslek� gel�ş�m� �ç�n kongrelere önem veren Ethem 
Nejat bu sayede öğretmenler�n b�rb�rler�n� tanıya-
rak b�lg� ve görgüler�n� paylaşacaklarına �nanır. 
Ethem Nejat, devr�ndek� eğ�t�m hayatının özell�kle-
de öğretmenler�n değ�şmes� �ç�n uğraş verd�. Ona 
göre öğrenc�ler�  toplumda �lt�fat ed�len mesleklere 
yönelten, çocukların eğ�t�m yönünü göz ardı ederek 
yalnızca öğret�m� yücelten, gençlere t�caret, zanaat 
ve z�raat g�b� b�r memleket �ç�n elzem olan alanlar-
dan soğutan, üret�c� vatandaş olmasını sağlayama-
yan öğretmen t�pler� değ�şmel�yd�. Ethem Nejat 
b�rçok olumsuzluklara rağmen öğretmen adayları-
na �deal�zm�, görev aşkını aşıladı. Genç öğretmen-
lerde “Öğretmenler çok şey� değ�şt�reb�l�r” f�kr�n�n 
yerleşmes�n� sağladı.

KAYNAKÇA
ALTIN Hamza, Turk�sh Stud�es Internat�onal 
Per�od�cal For the Languages, L�terature and 
H�story of Turk�sh or Turk�c Volume 3/4 Summer 
2008
Ethem Nejat, Bursa 1912

 

• Sanat Eğ�t�m�; İnsanın duygularının 
yaratıcı süreç yoluyla uyarılması, algılama ve 
gözlemler�n�n gel�şt�r�lmes�d�r. Anal�z yapma, 
tamamlama, düzenleme, kıyaslama, araştırma, 
problem� çözme, ayırt etme ve anlam bütünlüğü-
ne ulaştırma eğ�t�m�d�r. Ortak kültür değerler� 
yaratab�lme ve paylaşmaktır. Özgür, güdümsüz, 
ön yargılardan uzak düşünmey� ve algılamayı 
kavratır.
K�ş�l�k eğ�t�m�nde �se; Bağımsız karar vermey�, 
üret�c� güçler�n uyarılmasını, duyarlı tavır yoluy-
la et�k değerlere sah�p b�reyler� amaçlar.
Sanat Eğ�t�m� sadece yetenekl� �nsanlar �ç�n 
değ�l, herkes �ç�n gerekl�d�r.
Bu temel amaçları b�zler okullarımızda ne yazık 
k� haftalık ders programlarındak� 1 ders süres�n-
de (40 dak�ka); Atölyes�z okullarda; Kalabalık 
sınıf mevcutlarında; Yeters�z araç gereçlerle; 
Sanata ve sanat eğ�t�m�ne değer vermeyen �darec� 
ve kadrolarla gerçekleşt�rmeye çalışıyoruz. Bana 
göre b�r muc�zeye �mza atıyoruz. Kaldı k� sanat 
eğ�t�m�n�n sadece �lk ve orta derecel� eğ�t�m 
kurumlarında değ�l, l�sans eğ�t�m� alan bütün 
bölümlerde özell�kle öğretmen yet�şt�ren kurum-
ların temel ders� olarak algılanmalı ve uygulan-
malıdır.
Derya Ş�mşek, Görsel Sanatlar Öğretmen�, 
İMKB Ortaokulu Konya



59

• Insanların duygu, düşünce ve heyecanla-
rını �fade etmek üzere maddeye, sese ve ışığa 
estet�k kaygılar güderek, özgün b�ç�mler verme �ş� 
olan sanat; aynı zamanda �nsanın yaratıcı gücü-
nün, �çgüdüler�n�n dışavurumu olarak ta �fade 
ed�leb�l�r. Bu bağlamda �nsan sanatla ayrıştırıla-
maz b�r bütünlük �ç�nded�r. Anne karnında duydu-
ğu ses, r�tm ve doğumdan �t�baren ışık algısı 
�nsanın k�ş�l�ğ�ne b�ç�m vermeye başlar  ve ölün-
ceye kadar sürer. B�reysel olarak bakıldığında 
eğ�t�m süreç �ç�nde k�ş�ye �stend�k b�r b�ç�m verd�-
ğ�ne göre eğ�t�m b�r sanattır. Topluma b�ç�m 
veren s�yaset te b�r sanattır. Kısaca "Sanatsız 
kalan b�r M�llet�n hayat damarlarından b�r� 
kopmuş demekt�r" özdey�ş�n� b�reye �nd�rged�ğ�-
m�zde b�rey�n var olma, yaşam kaynaklarından 
b�r�n�n de "sanat" olduğunu düşüneb�l�r�z. Var 
olma �le yok olma arasında hayatımızda bu kadar 
etk�n olan sanatı yok saymamız ne akılcılıkla, ne 
b�l�msell�kle, ne çağdaşlıkla, ne de la�k eğ�t�mle 
bağdaşmaz. K�ş�l�ğ�m�ze yön veren, b�reye k�ml�k 
kazandıran sanat eğ�t�m� okul önces�nden başla-
tılarak, eğ�t�m sürec� boyunca etk�n, yaygın ve 
daha yoğun b�r programla ver�lmes� durumunda 
z�h�nsel ve bedenen daha sağlıklı, özgüven� 
yüksek b�reyler yet�şt�rerek b�rey� gerçek anlamda 
hayata hazırlamış oluruz. Bu n�tel�ktek� b�reyler-
den oluşan toplum daha çağdaş b�r toplum olma 
özell�ğ�ne kavuşmuş olur. Ülkem�zde sanat eğ�t�-
m� gerçeğ�nden hareket olursak; okul önces�nden 
başlamak üzere, res�m, heykel, müz�k, yaratıcı 
drama, ş��r, edeb�yat, t�yatro g�b� dersler atölye, 
laboratuar ortamlarında haftada en az �k� saat 
olmak üzere �ht�yaca göre eğ�t�m dışında da etüt 
ve uygulama kurslarıyla takv�ye ed�lmel�d�r. Her 
b�reye sanatın herhang� b�r dalında kend�n� �fade 
edeb�leceğ� şek�lde n�tel�k kazandırılmalıdır. 
Soyut zekâsı gel�şmeye başlayan b�reylere de bell� 
b�r yaştan sonra, mesala 8. sınıftan �t�baren 
kuramsal anlamda estet�k ve sanat dersler� ver�l-
mel�d�r. Hatta sanat ders� bell� b�r dönem, b�r ya 
da �k� yıl �ç�n zorunlu okutulan derslerden b�r� 
olmalıdır. "Türk�ye Cumhur�yet�n�n temel� kültür-
dür." Özdey�ş�n�n real�ze ed�leb�lmes�, Cumhur�-
yet�m�z�n sağlam temeller üzer�nde varlığını 
sürdüreb�lmes� "Sanat Tar�h�" ders�n�n zorunlu 
olarak okutulmasıyla mümkün olab�lecekt�r.   
Hızır İnan, Sanat Tar�h� Öğretmen�, Ankara

• Sanat, b�rey�n �ç�ndek� çocuğu canlı 
tutmasıdır. Çocuklarda sanat eğ�t�m�, en az doğru 
beslenme ve b�l�nçl� spor yapmaları kadar önem-
senmel�d�r. Hang� yönet�m gel�rse gels�n, sanat 
eğ�t�m� h�ç değ�şmeyen b�r �lke olarak kalmalıdır. 
Çocukların, sosyal, katılımcı, yaratıcı ve cesur 
b�reyler olarak yet�şt�r�lmes�ndek� tek pencere 
sanat eğ�t�m�d�r. B�r ülken�n çağdaşlaşmasında 
demokras� ve yurttaşlık b�l�nc�n�n daha küçük 
yaşlarda çocuklara ver�lmes� gerek�r. Bunun yolu 
da sanat eğ�t�m�nden geçer. Temel eğ�t�me başla-
yan çocukların; res�m, t�yatro, dans, müz�k ve 
r�tm eğ�t�m�n� almış olmaları gerek�r. Örneğ�n 
�lkokulu b�t�rm�ş b�r çocuk mutlaka sosyal b�r 
etk�nl�kte rol almış, sanatsal etk�nl�klere katılmış 
olmalıdır. İlg� alanlarının b�l�nc�ne varmış, küçük 
b�reyler olab�lmel�d�r. 
Ancak mevcut müfredat ve ders saatler�yle, okul-
ların f�z�k� koşulları ve �darec�ler�n sanat eğ�t�m�-
ne bakış açılarıyla tüm bunları başarab�lmek 
mümkün değ�ld�r. M�ll� Eğ�t�m s�stem�n�n her yıl 
s�yas� �kt�darlara göre değ�şmes� de bu konulara 
bakış açısını, uygulanab�l�rl�l�ğ�n� yok etmekte-
d�r. Sanat eğ�t�m� veren branş öğretmenler�, 
�mkansızı başarmaya çalışmaktadır.
Mustafa Kemal ATALAY, Görsel Sanatlar 
Öğretmen�,Manavgat/Antalya

• Eğ�t�m s�stem�m�z  çocuklarımızın yalnız 
akadem�k değ�l ruhsal, bedensel, duygusal sosyal 
gel�ş�m�n� de önemsemek zorundadır. Eğ�t�m�n 
temel amaçlarından b�r�d�r bu. B�lg�y� öğrenmek 
ve bunu etk�n b�r b�ç�mde kullanab�lmek spor-sa-
nat eğ�t�m� �le kazandırılab�l�r.
Çocuklarımızda ve gençler�m�zde yaratıcılığın 
gel�şt�r�leb�lmes� �ç�n okullarımızda sanat eğ�t�-
m�n�n kal�tes�n�n arttırılması gerek�r. Bu da okul-
lardak� sanat ders� müfredatlarına paralel olarak 
ders saatler�n� arttırarak ve uygulamalı eğ�t�me 
önem vererek olab�l�r. Şu anda okullarda haftalık 
1 ders saat�yle ver�lmeye çalışılan  sanat dersler� 
yeterl� olmamakla b�rl�kte amacına ulaşamamak-
tadır.
Eylem ÖZKAN, Müz�k Öğretmen�, Toroslar 
Anadolu L�ses�- Mers�n 
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• Sanat Eğ�t�m� �ç�n koşulların uygun oldu-
ğunu söylemek mümkün değ�l. B�r�nc�s� ders 
saatler� çok az. Haftada 40 dak�ka �ç�ne sığdırılan 
b�r sanat eğ�t�m�, öğrenc�lerde var olan yeteneğ�n 
ortaya çıkartılması �ç�n asla yeterl� olmuyor. 
Ayrıca sanat eğ�t�m� konusunda da b�r kavram 
karışıklığı var. Sanat eğ�t�m�, öğrenc�ler "sanatçı" 
olsun d�ye ver�len eğ�t�m değ�ld�r, aks�ne temel 
sanat b�lg�s� kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu 
eğ�t�m sırasında sanata eğ�l�m� ve yeteneğ� keşfed�-
len öğrenc�ler uzmanlaşacakları b�r sanat eğ�t�m�-
ne yönlend�r�leb�l�r. Fakat b�r taraftan okullarımız 
buna �mkan tanımadığı g�b�, okul dışında da bu 
eğ�t�mler�n çok pahalı olduğunu b�l�yoruz. Ayrıca 
çocuklarının sanatçı olmasıyla �lg�l� a�leler�n haklı 
kaygıları bulunuyor; sanat yoluyla hayatını kazan-
mak, sanatın b�r kazanç sağlaması pek mümkün 
olmuyor ülkem�zde. Bunlara ek olarak Müz�k ve 
Görsel sanatlar �ç�n yeterl� öğretmen atanmadığını 
da b�l�yoruz. Son yıllarda MEB'�n sanat eğ�t�m� 
ders saatler�n�n azaltılmasına yönel�k b�r pol�t�kası 
var. 4'lük s�stemden sonra da �ş �y�ce zorlaştı, 
çünkü �lkokuldak� derslere artık branş öğretmenle-
r� g�rm�yor. Öğrenc�ler b�r sanat alanında branş 
öğretmen�yle 10 yaşında karşılaşab�l�yor. Sanat 
eğ�t�m� c�dd�ye alınmamaktadır.
Pınar Yılmaz, Müz�k Öğretmen�, Orhan S�nan 
Hamzaoğlu Ortaokulu İstanbul

• Ülkem�z 1980 den sonra planlı b�r şek�lde 
evrensel alanda kabul görmüş sanat dallarından 
adım adım koparılmış durumda. Bu olumsuz gel�ş-
me özell�kle son 10-13 yıl boyunca daha ş�ddetl� 
b�r şek�lde yaşandı. Arap-İslam anlayışının �sted�ğ� 
�nsan t�p�n� yaygınlaştırmak amacıyla özell�kle 
müz�k ve res�m g�b� sanat eğ�t�m� tüm eğ�t�m 
kurumlarımızda seçmel� ders statüsü görüntüsü �le 
müfredattan çıkarılmak �stenmekted�r.
Al� Rıza Kad�m, Sokullu Mehmet Paşa L�ses� 
Tar�h Öğretmen� Ankara

• Okullardak� sanat eğ�t�m�n�  yeterl� 
bulmuyorum. Görsel sanatlarının b�rçok dalına a�t 
kazanımı haftalık 1 saat olan ders�m�zde  vermeye 
çalışıyoruz. Hele �lkokulda res�m adına bas�t b�r 
eğ�t�m b�le alamamış öğrenc�ler E en bas�tten  
başlayarak anlatmaya çalışıyoruz. Çok kez d�le 
get�rd�m b�r öğrenc� perspekt�f b�lm�yorsa  3 boyut-
lu geometr�k b�r formu ç�zerek hacm�n� hesaplaya-

mıyorsa b�r problem� hayal ederek yazıyı denkleme  
dökem�yorsa  bunun suçlusu matemat�k öğretmen� 
değ�ld�r.  O öğrenc� de suçlu değ�ld�r tek suçlu 
öğrenc�ler�n hayal kurab�lmek z�h�nde  canlandır-
ma yapab�lmeler� �ç�n gerekl� olan sanat eğ�t�m�ne  
bu s�stemde yer vermeyen  z�hn�yetlerd�r. Sanat, 
matemat�k yokken de vardı, Coğrafya yokken de 
vardı �nsanlar daha konuşamazken de vardı. Ama 
ş�md� maalesef yer�n d�b�ne �teklen�yor.
Nazlı Yılmaztürk, Görsel Sanatlar Öğretmen�, 
Karacakaya O.O. Ankara

• Okullarımızda b�r saat zorunlu olarak 
'Görsel Sanatlar-Müz�k' ders� vardır. Bu ders 
öğrenc�lere sorularak �steyenler�n  terc�h� doğrul-
tusunda res�m, res�m-müz�k veya sadece müz�k 
terc�h ed�leb�l�yor. Genelde eş�t olmaktadır. İk�nc� 
olarak, hafta da �k� saat olmak üzere 'seçmel� 
müz�k ve görsel sanatlar' var. Bu çok ısrar eden 
sınıflara sınıfın tümüne konulab�lmekted�r. Her �k� 
durum da Okul Müdürünün �k� dudağının arasın-
da. Öğretmen tecrübel� ve etk�nse b�r kısmını 
koydurab�l�yor. Yen� veya pas�f �se sadece 9. Sınıf-
lara ders konulmaktadır. 
      Erd�nç Özcan, Müz�k Öğretmen�, Başkent 
Anadolu L�ses� Ankara

• Okullarda sanat eğ�t�m�n� kes�nl�kle yeter-
l� görmüyorum. Öncel�kle ders saatler� yeters�zd�r. 
Özell�kle kalabalık sınıflarda, 1 ders saat�ne sıkış-
tırılan müz�k ve res�m (görsel sanatlar) dersler�n�n 
hedefler�ne ulaşması, öğrenc�ler�n bu dersler�n 
kazanımlarını elde edeb�lmeler� mümkün değ�ld�r. 
Bundan başka sınav hazırlığına  dayalı eğ�t�m 
s�stem�m�zde bu dersler, önce okul yönet�mler�, 
sonra sınavlarda sorusu çıkan dersler�n öğretmen-
ler� tarafından sınava hazırlanmada engel olarak 
görülmekte, bu dersler test çözme, deneme sınavla-
rı yapma amacıyla kullanılmaktadır. B�rçok okulda 
sanat dersler� �ç�n özel oda ve atölyeler bulunma-
dığından öğrenc�ler�n sanat eğ�t�mler�, öğretmen-
ler�n olağanüstü çabalarıyla yürütülmeye çalışıl-
maktadır. Son �k�-üç yıldır k�m� okullarda seçmel� 
dersler�n sanat eğ�t�m� �ç�n değerlend�r�lmeye 
başlaması olumlu b�r gel�şmed�r. Ancak çoğunluk-
la b�rçok okulda seçmel� dersler başka dersler �ç�n 
kullanılmaktadır.
Yahya Yıldırım, Tekn.Tas.Öğretmen�, Çankaya 
Ayten Şaban D�r� O.O. Ankara 
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F�kret Otyam (1926-2015)

B�r ömür Anadolu  �nsanının gerçek h�kayes�n� yazan ve res�mleyen
F�kret Otyam, Türk Sanatına unutulmaz eserler bırakarak aramızdan ayrıldı.
Ekenek yayın kurulu olarak saygıyla anıyoruz.

GÖK SAKALLI ADAM 
                                         Fikret Otyam’a 
Asurî bir yalnızlık katıyor güne 
gök sakallı adam. 
henüz yırtılmadı gece, diyor 
tırnaklarıyla vururken tuvale. 

Boyuyor bir ıslık gibi hüznü 
kar aklığının içine. 
Upuzun bir çığlık; 
salıyor “şahmeran”ı geceye. 

Bir tek damladan
girilir denize, diyor 
gök sakallı adam: 
bir tek damladan. 

Gökkuşağı dolu çantası 
yürüyüp gidiyor.
Ardında yaz 
önünde kar fırtınası. 

ŞERİF ERGİNBAY
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 “Dershane” sözcüğü pek çok çağrışımlara 
neden olmaktadır. K�m� hemen bu sözcüğü cemaatle 
bütünleşt�rmekte, k�m� de Aydınlanma ve Kalkınma 
Part�s� (AKP)-cemaat dalaşını anımsamaktadır. 
Eğ�t�m açısından �se dershane, s�stem�n kanserl� 
hücres�d�r. 1965 yılında çıkarılan Özel Öğret�m 
Kurumları Yasası sonrasında açılması hızlanan 
dershaneler, eğ�t�m-öğret�m süreçler�n�n sağlıksız 
yönler�nden beslenerek gel�ş�p günümüzün öneml� 
sorunlarından b�r� hal�ne gelm�şt�r. 

 Dershane Gerçeğ�: 
 Eğ�t�m Sürec�n�n Hastalığı
 Bu ülkede 1979 yılında hep� topu 78 dersha-
ne vardır. Dershane sayısı, AKP �kt�dara gelmeden 
öncek� 22 yılda (1980-2002 arasında) 1.500’lere ve 
AKP �kt�darının �lk 7-8 yılında �se 4.000’lere çıkmış-
tır. Dershane sayısının hızla artmasının temel neden�, 
hükümetler�n sınavla öğrenc� alan okulların konten-
janlarını sınırlı düzeylerde tutmasıdır; p�yasacı ve 
ger�c� anlayışları ben�msey�p eley�c�-seçk�nc� eğ�t�-
m� yeğlemes�d�r. Sınavsız g�r�len okullarla sınavla 
g�r�len okullar arasındak� n�tel�k farkı çoğaldıkça ve 
sınavla g�r�len okula g�tmek �steyenler�n sayısı artık-
ça, dershaneye yönel�m de artmıştır. Eğ�t�m –öğre-
t�m süreçler� g�derek dershane odaklı sürece dönüş-
müş, önems�z görülen derslerde dershane benzer� 
çalışmaların yapılması ve son sınıfların son ayların-
da da okula değ�l dershaneye g�d�lmes� yaygınlaş-
mıştır (Okçabol, 2014a; 2009). Hatta eğ�t�m fakülte-
ler�n�n b�r bölümü, öğretmenl�k formasyon dersler� 
yer�ne, öğrenc�ler� KPSS’ye hazırlayan alıştırmalara 
ağırlık vermeye başlamıştır. Seçme sınavları ve 
dershaneler�n öğrenc�ler� seçme sınavında sorulan 
sorularda dört seçenekten doğru olanı kısa zamanda 
bulma alıştırmaları, eğ�t�m-öğret�m süreçler�nde 
öğret�m�n ön plana çıkıp “eğ�t�m�n” ger� plana 
�t�lmes�ne neden olmuştur. 

 Öğrenc� g�derek, �çselleşt�remed�ğ� b�lg� ve 
davranışlarla ve de yeter�nce genel kültür ed�nmeden 
mezun olup b�r üst kademeye geçmekted�r. Sınav 
kazanıp ün�vers�teye gelen öğrenc�, ayrı ayrı sorulan 
örneğ�n “A” ve “B” sorularını b�lse de, A-B �l�şk�s�n� 
kurmakta zorluk çekmekted�r. Dershaneye g�den, 
dershaneye g�demeyenlerden daha yüksek puan alsa 
da, seçme sınavlarında yıllardır görülen doğru yanıt 
ortalamalarının düşüklüğü, dershaneler�n düşünül-
düğü kadar başarılı olmadıklarının kanıtıdır. Dersha-
neler�n yoksul öğrenc�ler�n umudu olduğu da çok 
abartılmış b�r söylemd�r. Çünkü dershaneler, genelde 
başarılı öğrenc�lere burs vermekted�r ve bu başarılı 
öğrenc�ler�n öneml� b�r bölümü ekonom�k düzey� 
düşük olmayan a�le çocuklarıdır. Dershaneler�n 
geçm�şte yaygınlaşmış b�r özell�ğ� de, çoğunun 
cemaat dershanes� olması ve burs verd�ğ� başarılı 
yoksul öğrenc�ler� cemaate devş�rmes�d�r. 
 AKP, �kt�dara geld�ğ�nden bu yana eğ�t�m 
alanına get�rd�ğ� her uygulama �le dershane gereks�-
n�m�n� ve taleb�n� artırmıştır. Tek sınav olan ortaöğ-
ret�me g�r�ş sınavı yer�ne, 2006’da 6., 7. ve 8. sınıf-
larda yapılacak Sev�ye Bel�rleme Sınavı (SBS) 
get�r�lm�şt�r. AKP, bu değ�ş�kl�kle dershaneye g�d�ş�n 
önünün kes�leceğ�n� �dd�a etm�şse de, tam da ters� 
olmuş ve çocuklar daha küçük yaşta dershaneye 
g�tmeye başlamıştır. AKP’n�n, ün�vers�teye g�r�şte 
yapılan tek oturumlu b�r sınav yer�ne, 2009’da �k� 
ayrı hafta sonunda ve altı oturumda gerçekleşecek 
�k� sınav get�rmes� de dershanelere yaramıştır. Her 
yen� sınav, öğrenc�ler� dershaneye yönlend�r�rken, 
sınavlara eklenen her yen� soru türü de, öğrenc�y� 
dershaneye yönlend�ren etken olmuştur. SBS uygu-
lamasında d�n kültürü ve ahlak b�lg�s� (DKAB) ders� 
ve yabancı d�l ders�nden soru sorulmasına başlanma-
sı �le ün�vers�teye g�r�ş sınavlarında da DKAB 
ders�nden soru sorulmasına başlanmasıyla, dersha-
neye g�denler daha da artmıştır. 

DERSHANE YASASI

Prof.Dr.Rıfat Okçabol
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes�
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 AKP, arada b�r “Dershaneler� kapatacağız” 
demeye başladıktan sonra da, dershaneler�n �ş�ne 
yarayacak kararlar almaya devam etm�şt�r. Örneğ�n 
2012 Martında çıkardığı 4+4+4 yasası �le ve bu 
yasanın arkasından l�seler� kapatıp sınırlı sayıda 
olan Anadolu l�seler�n� kazanamayanları ya �mam 
hat�be ya da açık l�seye g�tmek zorunda bıraktığında 
da, öğrenc�ler�n yığınlar hal�nde dershaneye g�tme-
s�ne yol açmıştır. AKP, 2013 sonbaharında, yılda b�r 
kez yapılan SBS’y� kaldırıp, altı dersten yılda �k� 
dönemde de sınav yapılmasını �çeren temel eğ�t�m-
den ortaöğret�me geç�ş (TEOG) s�tem�n� get�rm�şt�r. 
TEOG, öğrenc�ler�n daha da yoğun b�r şek�lde 
dershaneye g�tmeler�ne yol açmıştır.  AKP’n�n son 
söylemler�nden b�r�, ün�vers�teye g�r�ş sınavının da 
TEOG s�stem�ne benzer b�r şek�lde düzenleneceğ�-
d�r; AKP’n�n gelecek planlarında b�le, dershaneden 
kaçış yoktur. 
 Dershane Yasası: 
 Kadrolaşma ve Kaos 
 B�l�nd�ğ� g�b�, Ergenekon ve Balyoz g�b� 
mesnets�z davalar üret�l�p çok öneml� görevlerde 
bulunmuş �nsanlar, suçsuz olsalar da, b�r b�r tutuk-
lanmıştır. AKP, bu tutuklamaların m�marı cemaatç� 
savcı ve hak�mlere kol kanat germ�şt�r. Başbakan R. 
T. Erdoğan, “Bu davaların savcısıyım” söylem�yle 
�lg�l� savcılara sah�p çıkıp onların altına özel Merce-
desler verm�şt�r. Sanıkları serbest bırakan hak�mler 
�se görevden alınmıştır. AKP, cemaatle canc�ğer 
olduğu yıllarda, 10 b�n yoksul öğrenc�y� sınavla 
seç�p cemaat okullarında okutmaya kalkışmıştır.  
AKP çağdaş değerler� savunan Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneğ� ve Çağdaş Eğ�t�m Vakfı g�b� 
kuruluşları mahkeme kapılarında süründürürken, 
cemaat�n özel yurtlarında, dershaneler�nde, okulla-
rında ve ışık evler�nde öğrenc�ler�n cemaatleşt�rme-
s�n� görmezden gelm�şt�r. Cemaatç� b�r savcının 
MİT müsteşarı hakkında soruşturma açmaya kalkış-
ması, can-c�ğer kuzu sarması n�tel�ğ�ndek� AKP-ce-
maat �l�şk�s�ne darbe vurmuştur. 2013 yılında ortaya 
çıkan AKP’l�lerle �l�şk�l� 17 ve 25 Aralık yolsuzluk 
davaları �se, AKP-cemaat dalaşının başlamasına 
neden olmuştur. 
 Dershane yasasıyla, 2011 Eylülünde çıkarı-
lan 45 maddel�k 652 sayılı KHK’nın 15 maddes� 
b�rden değ�şt�r�lm�şt�r. 652 �le görevler�ne son 
ver�len bakanlık bürokratlarının yer�ne get�r�len (ve 
AKP �le cemaat�n kuzu sarması olduğu dönemde 
olduğu �ç�n öneml� b�r bölümünün cemaatç� olduğu) 
bakanlık üst düzey bürokratlarının müsteşar har�ç 
(cemaatç�ler� tem�zlemek �ç�n olsa gerek) görevler�-

ne b�r kez daha son ver�lm�şt�r . Bakanlık üst düzey 
bürokratlarının yurt dışı görevlend�r�lmeler�nde, 
yabancı d�l b�lme koşulu kaldırılmıştır.
 Dershane yasasının 5. maddes�n�n b�r 
bölümü şöyled�r: “Aday öğretmenler, en az b�r yıl 
f��len çalışmak ve performans değerlend�rmes�ne 
göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, 
yapılacak yazılı ve sözlü sınava g�rmeye hak kaza-
nırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğret-
menler;… Bakanlıkça oluşturulacak kom�syon 
tarafından değerlend�r�l�r….Sınav kom�syonu 
üyeler�; Bakanlık personel�, d�ğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışan personel �le öğret�m eleman-
ları arasından seç�l�r. Bakanlık gerekl� gördüğünde 
�llerde veya merkezde b�rden fazla kom�syon oluştu-
rab�l�r. Performans değerlend�rmes�nde d�kkate 
alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları, kom�syon 
üyeler�n�n seç�m�, görevler�, çalışma usul ve esasları 
�le sınava �l�şk�n d�ğer hususlar yönetmel�kle düzen-
len�r.” Bu madde, bundan sonra öğretmen kadrosuna 
atanacakların, AKP’n�n kend� atadığı yönet�c�ler�n 
yapacakları nesnel olmayan performans değerlen-
d�rmes� ve sözlü sınavlarla, AKP yandaşı olmasını 
sağlayacak b�r madde n�tel�ğ�nded�r. Dershane yasa-
sının 20. maddes� �le de, 1926’dan bu yana karar 
organı olarak h�zmet veren Tal�m ve Terb�ye Kurulu 
(TTK) , karar organı durumundan çıkarılıp sıradan 
b�r b�r�me dönüştürülmüştür. Bu değ�ş�kl�kle, 
eğ�t�m-öğret�m süreçler�nde s�yaset�n daha da bel�r-
ley�c� olup okula g�rmes� �le yen� kaot�k durumların 
yaratılması kolaylaşmıştır.  
   Dershaneler 1 Eylül 2015’e kadar kapana-
cak, �steyen dershane bakanlık değerlend�r�lmes�n-
den sonra özel l�seye dönecekt�r. Özel l�sede 
okuyanlara devlet desteğ� ver�lecekt�r. Dershaneler-
de beş yıldan fazla s�gortalı olarak çalışan öğretmen-
ler, KPSS’ye g�rmeden bakanlık tarafından �st�hdam 
ed�leb�lecek, bu koşulları taşımayan b�nlerce dersha-
ne öğretmen� �se �şs�z kalacaktır. 
 Dershane yasasıyla, görevde dört yılını 
tamamlamış ya da aşmış on b�nlerce okul/eğ�t�m 
kurumu müdürü �le müdür yardımcılarının görevle-
r�ne son ver�lm�şt�r. Okul ve kurum müdürler�n�n 
atanması, AKP’l� kadroların takd�r�ne bırakılmıştır. 
Bu denl� kaot�k, hukuk dışı ve s�stem� AKP’n�n 
oyuncağı hal�ne get�recek yasayı ben�msey�p �çsel-
leşt�rmek kolay değ�ld�r. Herhalde bu nedenle Cum-
hur�yet Halk Part�s� (CHP), dershane yasasının bazı 
maddeler�n�n �ptal ed�lmes� �steğ�yle AYM’ye dava 
açmıştır. 
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 AKP’n�n, neredeyse eğ�t�mle �lg�l� tüm 
kararları dershanelere yaradığı g�b�, dershane yasa-
sını çıkardıktan sonrak� uygulamaları da, “dershane-
ye” karşı olmadığını göstermekted�r. AKP, dershane 
yasasından sonra, eğ�t�m-öğret�m süreçler�nde 
dershanen�n �şlev�n� ortadan kaldıracak dönüşümler 
yapmak yer�ne, Halk Eğ�t�m� Merkezler�ne dersha-
ne h�zmet� verme görev�n� yüklem�şt�r. AKP, 
dershanes�z eğ�t�m olamayacağını sanmaktadır. 
AKP’n�n, Anadolu l�seler�nde okuyan öğrenc�ler�n 
ün�vers�teye g�r�ş sınavında başarılı olab�lmek �ç�n, 
dershaneden dönüşmüş olsa da dershane n�tel�ğ�nde 
çalışan temel l�selere kaymalarına ses çıkarmaması 
da bu nedenled�r. Bakanlık bu yasaya dayanarak, 
görevde 4 yılını dolduran okul yönet�c�ler�n� değ�şt�-
r�p kend� adamlarını yönet�c� yaparken de kaos 
yaratmıştır.  
 Bu uygulamayla atanan 8 b�n yönet�c�n�n 
ataması Danıştay tarafından �ptal ed�ld�ğ�nde Danış-
tay’ın kararını uygulamayarak da yarattığı kaosu 
sürdürmüştür. Bu yasa neden�yle, “b�z� özel l�se 
yapmazlar” korkusu saran dershaneler dönüşüm �ç�n 
başvurmadan kapanmış, öğrenc�ler� ve çalışanları 
kaos �ç�ne �t�lm�şt�r. Bakanlık, okulları �mam hat�be 
dönüştürürken kaos yarattığı g�b�, dershaneden özel 
l�seye dönüşen l�seye “temel l�se” derken de,  özel 
okula g�den öğrenc�lere destek ver�rken de (bu 
destek, özel okula yılda 30-40 b�n l�ra ödeyeb�lecek-
lere ver�ld�ğ�nden), bu desteğ� temel l�selerde d�ğer-
ler�nden daha düşük tutarken de (özel l�seye g�dene 
3.500 ve temel l�seye g�dene �se 3.000 l�ra ver�rken 
de) kaos yaratmıştır. 

 AYM’n�n Dershane Kararı: 
 Kaosa Devam 
 AYM’n�n 13 Temmuz 2015’te dershane 
yasasını �ptal ett�ğ� haber�, kamuoyunda hem heye-
can hem de büyük b�r beklent� yaratmıştır. İlk 
ağızda, AYM’n�n dershane yasasının pek çok 
maddes�n� �ptal ett�ğ�, tüm haksızlıkların ve uygun-
suzlukların g�der�leceğ� havası yayılmıştır. Ancak 
AYM’n�n gerekçel� kararıyla b�rl�kte, yen� kaot�k 
durumlar da ortaya çıkmıştır.  
 AYM’n�n en öneml� kararı, yasadak� “Özel 
Eğ�t�m Kurumları Kanunundak� ‘dershaneler�’ 
�bares�n�n yürürlükten kaldırılması, dershaneler�n 
dönüştürülmes� ve gerekl� dönüşümü tamamlama-
yan öğrenc� etüt eğ�t�m merkezler�n�n eğ�t�m öğre-
t�m faal�yetler�n�n 1 Eylül 2015'e kadar devam 
edeb�leceğ�ne �l�şk�n” hükümler� �ptal etmes� olmuş-

tur. Bu karar öneml� b�r bölümü cemaatç� olan 
dershaneler�n leh�ne b�r karardır. AYM’n�n �k�nc� 
öneml� kararı da, (öneml� b�r bölümü cemaatç� olan) 
bakanlık üst düzey bürokratlarının görevler�ne son 
ver�leceğ�ne �l�şk�n maddey� �ptal etmes�d�r. Önce-
l�kle cemaat�n �ş�ne yarayan bu �ptaller�, Gülen’�n/-
cemaat�n AKP’ye attığı gol olarak yorumlamak 
mümkündür. AYM, dershane yasasında �ptal ett�ğ� 
maddeler� genelde 5'e karşılık 12 oyla �ptal etm�şt�r. 
Seç�lmes� �ç�n R. T. Erdoğan’ın büyük çaba harcadı-
ğı AYM Başkanı’nın da, genelde �ptal kararlarına 
katıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, AYM başka-
nının da b�r�ler�ne gol attığını söylemek mümkün-
dür. 
 AYM’n�n,  Şubat 2014 ‘te yürürlüğe g�ren 
Telekomün�kasyon İlet�ş�m Başkanlığı’na 4 saat 
�ç�nde �nternet s�tes�n� kapatma yetk�s� veren düzen-
lemey�, �ptal başvurusundan 6 ay sonra �ptal ett�ğ� 
b�l�nmekted�r. Ancak AYM, dershane konusundak� 
kararını başvurudan 15 ay sonra açıklamıştır. Müs-
taf� AYM Başkanı Haş�m Kılıç’ın, dershane yasa-
sıyla �lg�l� raportör raporunun 2015 başında üyelere 
dağıtıldığını söylem�ş olmasına (www.hurr�yet.-
com.tr, 2 Şubat 2015) bakılırsa, AYM’n�n dershane 
kararını, yasal kaygılarla değ�l s�yasal kaygılarla 
gec�kt�rd�ğ�n� düşünmek yanlış olmamaktadır. Bu 
durumda da, AYM kend� kales�ne gol atmış olmak-
tadır.  Dershane yasasının çıkmasından bugünlere 
değ�n 400 kadar dershanen�n kend�l�ğ�nden kapan-
dığı, özel l�seye dönüşüm �ç�n başvuran 2 b�n kadar 
dershaneden ş�md�l�k 700-800 kadarına �z�n ver�ld�-
ğ� bel�rt�lmekted�r. Dolayısıyla AYM kararının 
gec�kmes�, bugün kadar kapanmamış ve özel 
dershaneye dönüşmem�ş dershaneler� kurtarırken,  
yasaya uygun davranıp kapanan ya da özel l�seye 
dönüşen dershaneler� de yen� b�r kaosun �ç�ne �tm�ş-
t�r. B�r öncek� Cumhurbaşkanı A. Gül’ün,  önüne 
geld�ğ�nde �mzaladığı ve AYM’n�n �ptal kararı 
verd�ğ� üç yasa akıllardan çıkmamaktadır:  1) 11 
Şubat 2008’de mecl�ste kabul ed�len türbanla �lg�l� 
anayasa değ�ş�kl�ğ�,  2) Telekomün�kasyon düzenle-
mes� ve 3) bu dershane yasası. Türbanla �l�şk�l� 
yasayı, 12 Eylül 2010 Anayasa değ�ş�kl�ğ� önces�n�n 
(AKP’n�n henüz kadrolaşamamış olduğu) AYM 
�ptal etm�ş olsa da, son �k� yasayı �ptal eden AYM, 
çoğunlukla AKP’n�n bel�rley�c� olduğu üyelerden  
oluşmaktadır. Son �k� yasanın AYM tarafından �ptal 
ed�lmes� de, b�r bakıma (�mzaladığı yasaların anaya-
saya uygunluğunu da gözetmes� gereken) Cumhur-
başkanı Gül’e atılan gol olarak yorumlanab�lmekte-
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 İlg�nçt�r, AYM, 2011’de çıkarılan 652 sayılı 
KHK’n�n bakanlık üst düzey bürokratlarının görev-
ler�n� sona erd�ren maddes�n�, 6 Şubat 2013 tar�h ve 
2011/123 sayılı kararı �le �ptal etmem�şken dershane 
yasasındak� benzer maddey� �se �ptal etm�şt�r. Bu 
çel�şk�l� kararlar AYM’n�n kend� kales�ne attığı gol 
g�b�d�r. AYM, bakanlık üst düzey bürokratlarıyla 
�lg�l� maddey� �ptal ederken, görevde dört yılını 
dolduran okul ve eğ�t�m kurumlarının müdür ve 
müdür yardımcılarının görevler�nden ayrılmasıyla 
�lg�l� maddey� �se �ptal etmemes� de �lg�nçt�r. Yen� 
uygulamada, yabancı d�l kursları �le açıköğret�m 
öğrenc�ler� �ç�n hazırlanan kurslar,  k�ş�sel gel�ş�m 
kursları olarak açılacaktır.
 Bu düzenleme, bakanlığın d�ğer öğrenc�le-
r�n değ�l de, açıköğret�m öğrenc�ler�n�n k�ş�sel 
gel�ş�me gereks�n�m duyduklarının/duyacaklarının 
b�l�nc�nde olduğunu göstermekted�r. Bu durumda 
olan açıköğret�m�n zorunlu öğret�m�n b�r parçası 
sayılması, bakanlığın ne denl� kaot�k b�r kafaya 
sah�p olduğunun b�r başka gösterges�d�r. 
 Bakanlığın hazırladığı dershane yasasının 
9. maddes�, “8/2/2007 tar�hl� ve 5580 sayılı Özel 
Öğret�m Kurumları Kanununun 2 nc� maddes�n�n 
b�r�nc� fıkrasının (c), (g) ve (j) bentler� aşağıdak� 
şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkranın (b) bend�nde 
yer alan “dershaneler�,” �bares� �le (f) bend� yürür-
lükten kaldırılmıştır” �fades�yle başlamaktadır. 
Buna karşın, dershane yasasının m�marlarından olan 
bakan Avcı, dershanelerle �lg�l� yukarıda özetlenen 
yen� düzenlemeler hakkında açıklama yaparken,  
“B�z bütün bu düzenlemeler� konunun uzmanların-
dan görüş alarak gerçekleşt�rd�k. Şu anda yürürlükte 
olan yasal düzenlemelerde dershane adı altında b�r 
kurum tanımlanmıyor. Yok böyle b�r kurum” 
(www.meb.gov.tr, 7 Ağustos 2015) d�yeb�lmekted�r.  
 AKP’n�n/bakanlığın, dershanelere karşı 
tutumunu sürdürürken, eğ�t�m s�stem�nde dershane-
c�l�ğe gereks�n�m olduğunu kabul etm�ş ve Halk 
Eğ�t�m� Merkezler�nde devlet dershanec�l�ğ�ne 
soyunmuştur. Bütün kararlarıyla öğrenc�ler� dersha-
ne �şlev� gören yerlere yönlend�ren ve devlet dersha-
nec�l�ğ�ne soyunan bakanlığın Özel Öğret�m 
Kurumları Genel Müdürü’nün, “Dershane mantı-
ğından kurtulalım” (www.hurr�yet.com.tr, 12 Ağus-
tos 2015) d�yeb�lmes� de, kafa karışıklığının b�r 
başka gösterges�d�r.  

 

 Sonuç
 Bu kafayla ve bu anlayışla eğ�t�m s�stem�-
n�n kaostan çıkması mümkün değ�ld�r. Dershane 
yasasının b�r anda ortaya çıkmasının b�r neden�, 
AKP-cemaat dalaşından kaynaklanan “k�n�n�n 
davacısı” olma durumu olsa da, asıl neden, AKP’n�n 
p�yasacı ve ger�c� dünya anlayışıdır. Bu anlayış da, 
AKP’n�n/bakanlığın, la�kl�k, �nsan hakları, toplum-
sal c�ns�yet eş�tl�ğ� ve b�l�msell�k g�b� çağdaş konu-
larda aklının/beyn�n�n kaot�k olmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu nedenle AKP/ bakanlık, tüm toplu-
mu kucaklayacak kararlar alamamaktadır. B�r başka 
dey�şle AKP/bakanlık, çağdaş değerlere, �nsanlığa 
ve toplumuna yabancılaşmış durumdadır ve bu 
nedenle hemen her kararı kaos �çer�kl�d�r.  Yabancı-
laşma, “Ben! Ben�m! …” anlayışını gel�şt�r�p pek�ş-
t�rerek hukuk tanımazlığı, Danıştay kararlarına 
uymamayı,  AİHM’ye b�le aldırmamayı sağlayıp 
hemen her karar ve uygulamayla yen� b�r kaos 
yaratılmasını kolaylaştırmaktadır. Eğ�t�m s�stem�n� 
değ�şt�rmeden dershane sorununu ve �kt�darı değ�ş-
t�rmeden de eğ�t�mdek� kaos �le ülken�n �ç�ne sokul-
duğu kaosu düzeltmen�n olasılığı bulunmamaktadır.  
 29 maddel�k dershane yasasının 9 madde-
s�yle �l�şk�l� olarak AYM’de �ptal davası açan CHP, 
nedense dershane yasasının yukarıda değ�n�len 5. ve 
20. maddeler�n�n �lg�l� bölümler�n�n �ptal ed�lmes�n� 
�stemem�şt�r.  Oysa bu �k� madde de, “s�yaset�n 
okula ve cam�ye g�rmemes� yönündek� yazılı olma-
yan ve anayasa n�tel�ğ�ndek� Cumhur�yet geleneğ�-
ne aykırı olduğu g�b�, AYM’n�n �ptal gerekçes� 
olarak kullandığı ve yukarıda değ�n�len Anaya-
sa’nın 13. maddes�ne de açıkça aykırıdır. Bu durum-
da eğ�t�m kaosundan kurtulmak �ç�n �kt�darın değ�ş-
mes�n�n yetmeyeceğ�, ana muhalefet part�s�n�n de, 
aklını başına toplaması gerekt�ğ� anlaşılmaktadır. 
Bu arada, AYM’ye de vereceğ� kararlarla, Cumhur�-
yet’e, Anayasa’ya, hukuk s�stem�ne ve Anayasa 
Mahkemes�’ne sah�p çıkma görev� düşmekted�r. 
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