
 

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansı.. 
TOPLUMLARIN UYGARLAŞMASINDA SANATIN İŞLEVİ 

 

Birsen İĞCİ SALTIK, Em. Resim Öğretmeni, 28.12.2013 
 

Maurits Cornelis Escher 

28.12.2013 Birsen İĞCİ SALTIK 1 



S A N AT I N  TA N I M L A N M A S I N D A   
Ç E Ş İ T L İ  G Ö R Ü Ş L E R  V A R D I R  :  

 

Sanat; bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında 

kullanılan yöntemlerin tümü veya bu anlatım sonucunda  
ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. (TDK , 2009) 

 

«Sanat, insanlığın mükemmele doğru yürüyüşünün  

bir aracıdır.»  (Lev  TOLSTOY, Sanat Nedir?) 

«İlerlemenin iki ayağından biridir sanat.»   
(Lev TOLSTOY, Sanat Nedir?) 

 

«Sanatsız kalan bir ulusun yaşam damarlarından biri  

kopuk demektir.» (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

«Sanat, insanlık tarihi kadar eski, insanla var olan  

bir olgudur.» (Yusuf Baytekin Balcı, Estetik) 

 

«Bir millet, sanat ve sanatçıdan yoksunsa,  
tam bir yaşama sahip olamaz.»  (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

SANAT NEDİR -1  ? 

Tamer Başoğlu 

Pişmiş toprak. M.Ö. 6. Bin yıl, 
Çatalhöyük, Anadolu Med. Müzesi 
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Fischer, sanatın görevi ile ilgili olarak «Sanat doğru sözlüyse ,  
çürük bir toplumda da olsa  o toplumdaki çürümeyi yansıtmak zorundadır.» 

demekte ve  «Sanatın toplumsal görevinden kaçamadığı sürece ,  
Dünyayı değiştirebileceğini ve değiştirmesine yardım etmesi gerektiğini» 

ifade etmektedir. 
 

 

 

SANAT NEDİR -2  ? 

Picasso P. Guernica, Tuval üzerine yağlı boya. 1937, Reina Sofía Müzesi, Madrid 
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SANAT NEREDE ? 
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«Bir millet ki; resim yapamaz, bir millet ki;  

heykel yapamaz, bir millet ki; fennin gerektirdiği 
şeyleri yapamaz; o milletin ilerleme yolunda  
yeri yoktur. » (Mustafa Kemal ATATÜRK) 
 

 
 

Hadi Bara, Atatürk Heykeli, Adana, 1935 

«Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin 

nedenlerinden biri olan heykeltıraşlığı  
en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin  
her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra 
yetişecek evlatlarımızın 
hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan 
edecektir.» (Mustafa Kemal ATATÜRK) 
 

Sanat eserleri, kendine özgü biçim ve anlamları 

ile hem maddi hem de manevi kültür içinde  
yer alabilirler. Çünkü sanat eserlerinin bir 
gerçek, bir de düşünme, duygu boyutu vardır.  



Alkar B. Hitit Güneşi, 1978'de Ankara Sıhhiye Meydanı 

Bir doğa resmi gördüğümüzde kendimizi onun içine koyarız; geçmişte yapılan 

sanata baktığımızda kendimizi tarihin içine koyarız. Bu sanatı görmemiz 
engellendiğinde, aslında bizim olan tarihten yoksun bırakılmış oluruz.   
Bu yoksunluktan kimler yarar sağlar?»  (John Berger, Görme Biçimleri) 

SANATIN TARİH BİLİNCİ  
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UYGARLIK NEDİR  ?  

«Uygarlık, insan toplumunun, 
 devlet yaşamında, yönetimde,  
düşün yaşamında, bilim ve sanatta, 
ekonomik yaşamda, tarımda, ticarette, 
kara, deniz ve hava ulaşımında, 
iletişimde yapabildiği şeylerin 
bileşkesidir.»  
(Mustafa Kemal ATATÜRK) 
 

«Uygarlık veya medeniyet, bir ülke 
veya toplumun, maddi ve manevi 
varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, 
teknoloji ürünlerinin tümünü anlatır.» 
(TDK, 2009)  
 
 
 
 

 
 

 

Kandinsky, V. Kompozisyon VII, (1923, yağlı boya, 260 X 325) 

Medeniyet; belirli bir insan topluluğu veya topluluklarının belli coğrafya üzerinde 

ve tanımlı zaman içinde ortaya koydukları değerlerle sınırlı iken;  
 

Uygarlık, binlerce yıl süren gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve 

teknolojisinin katkısı ile ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan  
evrensel bir olgudur. 
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«Sanat, içinde yaşadığı toplumsal ilişkiler ağından 

bütünüyle kopuk değildir. 

Kuşkusuz Sanat, içinde yaşadığı çağın bunalımlarını, 

açmazlarını ya da istek ve ideallerini görmezden gelemez.  

Bu anlamda Sanat ürünleri, üretildikleri toplumsal ilişkiler 

ve bu ilişkilerin değişkenliğinden soyutlanamaz.  

 

Ancak, bu ilişkilerin ögeleri devingen ve karmaşık bir dizge oluşturur.  

Toplumsal ilişkilerde “Sanatçı için üretim, halk için algı önemlidir.” (Gortais, 2003)  

Agılama, «anlama»dan daha çok kullanılır ve biz de bu yüzden görmemiz gereken  

ama göremediğimiz, kavrayamadığımız gerçekliği sanat ile keşfetmeye çalışırız.  

Goethe’nin resim sanatı ile ilgili olarak şu değerlendirmesi önemlidir :  

«Resim, insanın görebileceği ve görmesi gereken, ama çoğunlukla göremediği şeyi  
karşımıza getirir.» 

«Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.»  (Pablo Picasso) 

7 

Delacroix, E. Halka Önderlik Eden  
Özgürlük, (1830, 260x325, Louvre Müzesi) 
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«Görme, bu anlamda, insanda aldatılması en kolay duyu algısı olarak değerlendirilir.  

Görme yöntemi değiştiğinde insanın nesne ya da evren ile kurduğu ilişki de değişir.  

Görmenin her zaman düşünme ile ilişkisi kaçınılmazdır.  Bu anlamda görme tarihi,  

bir felsefe tarihidir diyebiliriz». (Gece, Ş. Felsefe Gazetesi, 6.8.13) 

Tam da burada sanat, içinde yaşadığı toplumun gerçekliğini farklı bir tutumla  

dile getirebilir. 

Mualla, F.  Haliç  ve Süleymaniye (Guvaj boya) 
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Balaban, İ. Tarlada karabasan, (60 x 100, 1958) 

«Sanatçıya iki göz yetmez.» (Lamartine) 

 

Sanatçı algılaması bambaşkadır. Önemli olan, “Her sanat çalışmasının  

kendi yolunda tüm insanların duygularının içinde çınladığı ve herkesin farklı  
bir yolla ona dokunabileceği bir zevki sağlayabileceğidir.” (Gortais, 2003) 
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BİRAZ SANATÇIYI KONUŞALIM.. 

Yapıtını üreten sanatçı, üretim araçları 
ile «BİR» olmak durumundadır.  
Sanatçı, resim yaparken ışıkla ve sanat 
nesnesiyle; heykel yaparken taşla, 
toprakla, ahşapla «bir» bütün 
durumundadır. 

Sanat nesnesine elleri ile yüklediği 
anlam, içinde yaşadığı zaman ve 
toplumsal yapının sonucudur.  
Ortaya çıkan yapıt yaşamın 
görünüşünün parçasıdır  
ve artık evrenseldir. 

Toplumsal yaşam sanatçıyı,  
toplumu ve sanat eserini,  
sanat eseri de toplumu etkiler.  
 

 

Picasso P. Resim yaparken, Kömür, 1937 

28.12.2013 Birsen İĞCİ SALTIK 10 



«Çağdaş insan, sanat yapıtı yoluyla  
bu zevki tatmayı, böylece sıradan ve 
tekdüze yaşamdan kurtarılmayı bekler.  

Sanat, işte bu kurtuluşu, insanı 
olağandan ve olağan algılamasından 
kurtarmak yoluyla gerçekleştirir.  
İnsanı, ideal olan şeylerin özü ile  
bir tür tinsel gerçekle ilişki içinde olma 
konumuna geçirir.» (Gortais, 2003) 

 

«İlerlemede geleneklerin sınır  
ve koşullarını aşamayan uluslar,  
yaşamı akla ve gerçeklere uygun olarak 
göremez.»  
(Mustafa Kemal ATATÜRK) 
 

 

 

 
 
 

 

Onat, H. Siperde mektup okuyan askerler,  

(İstanbul Resim Heykel Müzesi,  
yağlı boya tuval, 124 X 150 cm,) 
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Bu yaklaşım, sanatın özgürlükçü 

ve yaratıcı doğasıyla çelişen 
baskılar olarak görülmelidir. 
Çünkü sanat özünde bir  
protest tutumdur, protestodur,  
bir başkaldırıdır.  

Bu protesto olağana, 

yönetimdeki bozukluklara,  
kurulu düzendeki geleneksel 
aksaklıklara karşı koyan…  
bir manifestodur.  
 

Goya, F. Üç Mayıs, (Yağlıboya, 1808) 

Ancak sanatın kurtuluşu da kolay olmamıştır. Fransız Devrimi’ne dek sanatçı ,  

zenaatçı ile eşdeğer konumda tutulmuş, yaptıkları basit el işçiliği olarak 
değerlendirilmiş ve çağın yönetim anlayışına uygun yapıtlar vermesi istenmiştir. 
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Çağlar boyunca insan,  
güzel sanatların tümünü, kendini  
ve ait olduğu toplumu geliştirme, 
zenginleştirme ve güçlendirme 
yolunda vazgeçilmez bir araç olarak 
görmüş; kendi kültür birikimini 
yarınlara aktarma konusunda  
bilinçli ya da bilinçsiz olarak  
sanattan  yararlanmıştır. 
 

Burada toplumsal bir kurum olan 
eğitim ve sanatla ilişkisinden  
söz etmeliyiz. Çünkü eğitim, 
toplumsal bir süreçtir. 

 
 

İbrahim Balaban, yağlıboya. 

Ülkelerin eğitim politikalarında yaratıcılık eğitimine verilen önem  ve  
bunun sonucu olarak sanat eğitimi konusundaki yayınlar çok çeşitlidir.  

Kişinin gelişiminde sanat eğitiminin önemini daha iyi ortaya koymak için  
«Neden sanat eğitimi gereklidir?» sorusuna yanıtlar bulmaya çalışalım… 

Akdik, Ş. Köy Mektebine Talebe Kaydı  
(Devlet Resim Heykel Müzesi, yağlıboya), 1935) 

28.12.2013 Birsen İĞCİ SALTIK 13 



Kişi, sanat eğitimi etkinlikleriyle  
bir yandan «bakma eylemi» 
içinde «görmeyi öğrenirken»;  
öte yandan dokunduğu,  
biçimlendirdiği değişik gereçleri 
tanıma fırsatı bulur.   
Kişi bu süreçte, her türlü yetenek 
ve gereksinimlerini ortaya 
çıkarma olanağına da sahip olur. 

Böylelikle  kendi yetilerinin ayırdına varır, ileride meslek seçiminde  
sağlıklı yönelimlerde bulunabilir.  Duygularını, görüşlerini malzemeye aktarırken 

yeni deneyimler yaşar. Bu yaşantı varsıllığı, nesneler arası ilişkileri kurmada  
kişiye kolaylık sağlar, böylece senteze ulaşmayı başarabilir ve  

yeni anlatım yolları arayışına girer..  
 http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-

nedir.html#ixzz2ll4UpiTm,  26.12.13 

Magritte. R, 1928-29 

28.12.2013 Birsen İĞCİ SALTIK 14 

http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm


Doğaya ve çevresinde gelişen 
ve değişen olaylara farklı bir 
gözle bakmayı davranışa 
dönüştürür. 
Kişiliğini geliştirme fırsatını 
bulur. Duyan, düşünen, 
yaratan, kendisi ve çevresi ile 
diyaloga giren bir tutum 
geliştirir.  
Soyut kavramları algılaması 
kolaylaşır. 
Karşılaştığı sorunları  
daha rahat çözümler.  
Zihinsel yetileriyle birlikte  
duygu dünyasını da geliştirir.  

  
  

 http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik- 
gelisiminde-sanatin-onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm 

Ankara Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi,  
(Birsen İğci koleksiyonu, 2010) 
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Sanatçı, yapıtı ve kendisi arasında 

bağ kurmayı başarır. 

İçinde bulunduğu çevreyi 

algılayarak bu çevreyi daha iyi  
ve daha güzele doğru  
geliştirme isteği duyar.  

Takımla çalışma ve birlikte  

iş bitirme alışkanlığı edinir.  
Takımın başarısı için  
sorumluluk üstlenir.  

"Ben" için çalışma isteğini  

"biz"e dönüştürür.  

Araştırma, bulma, sınama ve 

yeniden kurma gibi yaratıcı 
süreçlerde yetilerini geliştirir.  
 
 

 

 http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-
nedir.html#ixzz2ll4UpiTm, 26.12.13 

Ankara Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi,  
(Birsen İğci koleksiyonu, 2010) 
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Sanat eğitimi,  
özgüven duygusunu 
geliştirir. 

Görülüyor ki;  
sanat eğitimi kişi için, 
içinde yaşadığı dünyayı 
kavramada, karşılaştığı 
sorunları çözmede, 
gördüğü, duyumsadığı 
şeylere karşı tepki 
göstermede son derece 
önemli bir rol üstlenir.  

Sanat eğitimi bir bütünlük 
içinde düşünüldüğünde, 
kişi ve toplum için can 
damarı durumundadır.  

 http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-onemi-
nedir.html#ixzz2ll4UpiTm 
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Ankara Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi,  
(Birsen İğci koleksiyonu, 2010) 
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Sanat eğitimi genel eğitimin  

bilişsel (bilgi edinme),  
duyuşsal (tutum geliştirme) ve 
beceri (psiko-motor) alandaki 
hedeflerine (uygulama 
koşuluyla) hizmet verir.  
Böylece kişinin estetik, fiziksel, 
zihinsel, toplumsal gelişimine 
katkıda bulunur ve yaşamın 
bütünselliği içinde sanat 
üzerinden eğitimini sağlar.  
Bu yolla eğitimde, iletişimde, 
estetik beğenide..  
bütünlük sağlanmış olur. 
 Sanatı yanına almayan bilim ise ancak silah üretir, insanları birbirine 

yabancılaştırır, toplumu üretken bir konumdan tüketen ve üyelerini  
asosyal konuma sokar, hatta dünyanın sonunu getirebilir! 

 

Balaban. İ, Camide vaaz, (1954, kartona yağlıboya) 
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Yıllardır sürdürülen “sanat”a ve 
«özgür düşünce”ye düşmanlığın  
sonucu olarak kısır döngü halinde 
yıkıcı etkinlikler, toplumda  
güvenlik kaygıları oluşturmuştur.  
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Ülkemizde sanatı ve eğitimini 
programlarına almayan 
siyasilerimizin,  
«sanat» diye topluma dayattıkları  
popüler eğlenceler, mafya 
babalarına övgüler düzen diziler, 
argo ve bozuk Türkçeleriyle 
ortalıkta cirit atan sunucular, 
yüzeysel filmler ve yayınlar.. 
ortalığı işgal etmiştir.. 
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İnsancıl özü boşaltılan sistem, görsel sanatlarda gelişen sayısal teknolojinin adeta 
postmodern dayatmasına dönüştürülmüştür. (Abartılı ses, ışık efektleri, animasyon) 



1 milyar insan yeterli beslenemiyor, 2 milyar insan içecek temiz su bulamıyor! 

Dünyadaki insanların yarısı günde 2 Dolar’dan az bir parayla yaşamaya (!) çalışırken, 

silahlanmaya yılda 1,5+ trilyon $ harcanıyor. (Yıllık küresel gelir 70+ Tr$). 

Askeri harcamalara yalnızca 18 dakika “dur” denilebilse, Dünyada susuzluk çeken  
2 milyar insana temiz içme suyu sağlanabilir. Bir nükleer deniz altının bedeli ise  

48 milyon insanın temiz su içmesine denk!  
http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/251015-uygarlik-gelisiminde-sanatin-

onemi-nedir.html#ixzz2ll4UpiTm 26.12.2013 
 

Doğaldır ki,  
bu bilinçli bir seçim 
sorunudur ve bu seçimin 
karanlık sonuçları  
günümüzde hepimizin 
bilgisi içindedir. 
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“Gelişmiş” bir devlet 
askeri giderlerini 
10 haftalığına 
keserse, Dünyadaki 
açlık sona erdirilebilir. 
Uyuşturucu 
ticaretinden elde 
edilen gelir, yılda 700 
milyar $ dolayında ve 
Dünya ekonomisinde 
hatırı sayılır bir oran.. 
 

Herkese ekmek değil 
ama kişi başına 1,8 
ton patlayıcı düşüyor. 
Bilinen 70 bin ton 
kimyasal silah 
depolarda bekliyor. 
 
100 ülkede 245 
milyon kara mayını 
saklanıyor.  

 
Tek bir uçak 
gemisine harcanan 
para ile 400 bin insan 
bir yıl boyunca 
sağlıklı beslenebilir. 
 
 
 

%90’ı sivil olmak üzere her yıl 650 bin kişi savaşlarda ölüyor.  
Son 10 yılda yapılan savaşlarda 2+ milyon çocuk öldü, 5 

milyonu engelli kaldı. 40 milyonu çocuk, 550 milyon insan  
göç etmek zorunda kaldı… 

Bu acı tablo, karar vericiler yeterli bir sanat eğitimi alabilselerdi, yine de yaşanır mıydı? 
http://www.aykirihaber.org/kueltuer-sanat/738-uygarln-gelimesinde- 

sanat-m-oenemlidir-bilim-mi.html 26.12.2013 
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Çernobil nükleer santralindeki patlama, Hiroşima ve Nagazaki’ye “barış adına” (!?) ABD’nin 
attığı atom bombalarının 700 katı radyasyon yaydı... 

%70’i sivil 60 milyon ölü, nükleer bombala-
malar ve geride radyoaktif atık dağları 
bırakan 2. Dünya Paylaşım Savaşı’nı izleyen 
yıllarda çeşitli yerlerde 150’nin üzerinde 
savaş çıkarıldı.  
 

Dünyada her yıl trafik kazalarında 1 milyon 
dolayında insan ölüyor, 50 milyon insan 
yaralanıyor, 3 milyon insan engelli kalıyor. 
 

Her 15 saniyede bir emekçi, iş kazaları ya da  
meslek hastalıkları yüzünden yaşamını 
yitiriyor. 
 Doğan. M. Sınırlandırılmış Alan, 65 x 65 cm 

Bu acı tablo, karar vericiler yeterli bir sanat eğitimi alabilselerdi, yine de yaşanır mıydı? 
 

http://www.aykirihaber.org/kueltuer-sanat/738-uygarln-gelimesinde-sanat-m-oenemlidir-bilim-mi.html 26.12.2013 
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Kirli su nedeniyle her 15 saniyede 1 çocuk 

dizanteri, tifo, kolera.. gibi ishalli  
hastalıklardan ölüyor. 
 
Zimbabve’de her 15 dakikada 1 çocuk  
HIV/AIDS’ten ölüyor. 
 
Yarısı çocuk, yılda 20 bin kişi mayın 
patlamalarıyla yaşamını yitiriyor. 
Son 10 yılda yapılan savaşlarda 2 milyondan 
çok çocuk öldü, 5 milyonu engelli kaldı.  
40 milyonu çocuk, 550 milyon insan  
zorunlu göç etmek durumunda kaldı. 
 

N İ Ç İ N  ? ?  Kollwitz. K. 1867-1945 
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Her 1 dakikada 5 yaşın altında 12 çocuk açlıktan 

yaşamını yitiriyor. Bu oran son 50 yılda %28 arttı. 
  

Asya’da yaşayan 1 milyar 270 milyon çocuğun 

yaklaşık yarısı yoksul.. Her gün 30 bin çocuk 
önlenebilir hastalıklardan ölüyor. 
 

Her 2 çocuktan biri şiddet görüyor.  

 

Yılda 2,5 milyon çocuk kaçırılıyor.  

1,5 milyon çocuk fuhuş pazarına sürülüyor. 
 

N İ Ç İ N  ? ?  
 
 

Günümüzde, “gelişmekte olan” ülkelerde  

her 10 çocuktan biri 5 yaşına gelmeden ölüyor.  
 

Korkuluk ll, Neşet Günal,  
(1986, Tuval / Yağlıboya)  184 x 116 cm. 

28.12.2013 Birsen İĞCİ SALTIK 24 



«Bir miIIeti yaşatmak için birtakım 

temeIIer gereklidir ve biIirsiniz ki,  
bu temeIIerin en önemIiIerinden  
biri sanattır.  

Bir miIIet sanattan ve sanatçıdan 

yoksunsa, tam bir yaşama  
sahip oIamaz.  

BöyIe bir miIIet bir ayağı topaI,  

bir koIu sakat ve hasta bir kimse 
gibidir.  

Hatta kastettiğim manayı bu söz de 

ifadeye yeterIi değiIdir. » 
 

Sanatsız kaIan bir miIIetin yaşam damarIarından biri kopmuş oIur.  

Bir miIIet sanata önem vermedikçe büyük bir yıkıma mahkumdur. Birçok ögeler 
o yıkımın derecesini fark etmez. Fark ettiği gün de ne denli müthiş bir çabayla 

çaIışmak gerektiğini kestiremez (Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923 ). 

ATA, Devlet Resim Heykel Müzesini gezerken,  
20 Eylül 1937 
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Sanat, insan yaşamının tinsel 
(manevi) donanımıdır ve onu 
yok edebilmek olanaksızdır. 
 

Uygarlık doruğunun merdiveni 
sanattır. (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

 

Uygarlık öyle bir güçlü ateştir ki, 
ona aldırmayanları yakar ve  
yok eder.  (Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Aksoy. M. İnsanlık Anıtı, Kars.  
Sarıkamış şehitlerini anmak için yapılmıştı. 

14 Haziran 2011’de Başbakan RT Erdoğan yıktırdı! 
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SONUÇ ve ÖZET - 1 

«Fikirler ve devrimler,  
sanatla yayılır.»    

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Sorgulama ve açıklama 
özgürlüğünün olmazsa olmazı olan 
sanat, standartlara ve onaylanmış 
yanıtlara karşı  koyuş sergiler.  

Aslında günlük yaşamımızın içinde 
olan sanat, derinden ve sessizce 
varlığını duyumsatır. Bu nedenle 
sanat, insan yolculuğunun  
ayrılmaz bir parçasıdır. 

Başoğlu.T. Bilim Ağacı, Ankara ODTÜ, 1966 

Bir anlamda uygar toplum denilince, gelişme yolunda ilerlemiş; ideal ölçülere yaklaşmış toplum 

anlaşılıyorsa, «uygarlık yolculuğunda toplumun sürekliliği sanata bağlıdır» diyebiliriz.  

Toplumların özgün yanını ortaya koyan; yaşam biçimlerinin bütünü olan  

sanat ve uygarlık birbirlerini gerektirmez mi? 
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SONUÇ ve ÖZET - 2 

Sanat eğitimiyle bakmak yerine görmeyi öğrenen kişi «duyarlılık» eğitimi almış olur.  

Olaylara ve çevresine sanatla duyarlı olan toplum,  

SİZCE DE U Y G A R  T O P L U M  DEĞİL MİDİR? 
 

«Kesin kuralları olmamasına karşın 
sanat; deneme, bulma, yargılama, 
eleştirme ve sonuçlandırma gibi 
bilimsel araştırma yöntemlerini 
kullanır.» (Dr. Meliha Yılmaz,  
Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar) 
 

«Duygu ve düşünce arasındaki  
karşılıklı ve iç içe geçmiş bağlantıyı 
kurarak,  insan ruhunun 
yüceltilmesi , sanat eğitiminin 
amaçları arasındadır.»  
(Dr. Meliha Yılmaz,  
Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar) 
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Ankara Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi,  
(Birsen İğci koleksiyonu, 2010) 



Abidin Dino çiçeği 

Birsen İĞCİ SALTIK 
28 Aralık 2013, Ankara 
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S  Ö Z  S  Ü  Z . .  

Kollwitz. K. İhtiyaç.  

(Taş Baskı,1893-1900) 

Camı kırık pencereye yoksulluk yüzünden  
cam takılamadığından; 40 günlükken soğuktan ölen  

Ayaz Bebeğin evi ve annesi 2013, Konya, Türkiye 
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