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İnsanlık, tarihin ikinci büyük devrim ini yaşam aktadır. B irinci dev
rim, insanın göçebelikten kurtulup toprağa bağlanm ası olarak kısa
ca özetlenirse, ikinci devrim de insanın, topraktan kopm ası olarak
adlandırılabilir. Dünyam ız bu ikinci devrim in sa ncıla rı içindedir. Ö n
ce insanın elinin yaptığını m akinaların yapm ası, daha sonra insanın
düşündüğünü, m akinaların yapm asına yer verm esi büyük bir yarış
biçim inde sürm ektedir. Bu olgu, insanları, eskiden düşünülem eyecek
bir biçim de toplu yaşam a durum una getirm iştir. Herşeyin toprak o l
duğunu söyleyen in san lar artık günlerce toprağa basm adan yapay
b irçok gereçlerden yapılm ış yerlerde yaşam aktadırlar. Bu değişen o l
gu içind e insanın y ara tıcılığ ı önem kazanm aktadır. Y a ratıcı gücü g e 
lişen ülkeler, gelişm iş ülkeler olm aktadırlar. Çünkü, insan, hergün
yeni bir biçim, yeni bir fikir üretmek durum undadır.
Bizim toplum um uz bu yüz yılın başında, gerilerde kalm ış bir ç a 
ğın k o şu lla n içinde yaşarken, bir çağ ı bütünüyle atlıyarak endüstri
çağın a geçm ek gibi bir durum la karşı karşıya gelm iştir. Birden bire
genel bir düşünceden pozitif bilime, el sanatlarından fabrikasyona,
sanatta tekrardan araştırm a ve yara tıcılığ a geçm ek gerekm iştir.
El sanatlarının geçerli olduğu çağlarda, kişilerin ve toplum un y a 
ratıcı gücüyle, en zevkli, en ince, en za rif işleri yaratm ış, eserler or
taya koym uş toplum umuz, içinde bulunduğu çağda da bir yer alm ak
durum undadır.
B irka ç yüzyıl, bilim -teknik ve sanattaki gelişm elere kapalı k al
m ış toplum umuz, yeni çağa uyum sağlam ada bir boşluk içinde kal
mıştır. Cum huriyet dönem i ile bu boşluğu kapatm a çabaları sürer
ken, artık evrensel bir durum alan endüstri ürünleri bize de girdi.
Toplumu, radyosuz, uçaksız, radarsız, traktörsüz vb. endüstri ürün
lerinden yoksun düşünm ek olanaksızdır. Ancak, h azır alınan her ş e 
yin büyüleyici bir etkisi oluyor. İnsanlar bu büyüleyici etkiye kapikdıla r mı kendi y a ra tıcılıkla rın ı kullanam ıyor ve tem belleşiyorlar.
Toplum um uz kendi düşündüğünü, yarattığını üreten duruma geç
mek isterken, kimi kez eskiyi tekrar ederek, örneğin (halı kilim mo*Yazann, TED Salonlarında »Sanat Eğitimi» konulu Açık Oturumda
Sunduğu konuşma metnidir.
**Gazi Eğitim Enstitüsü Resim öğretmeni.

29

tiflerini, tabaklara, vazolara koyarak) eskiyi de yozlaştırdı, kimi kez
herkesin yararına sunm ak için, eski güzel seram ik ya da toprak kap 
ları, plastikten dökerek, gereç uyum suzluğu yanında biçim , yapay
gerecin olan akların a uym adığı için yoz ürünler yayılm aya başladı.
U lu sla ra rası düzeyde yer alabilm ek için evrenselleşen endüstri
ürünleriyle kendim izi dünyaya kabul ettirm ek durum undayız. Bu da
ancak, insanlarım ızın y ara tıcı güçlerini ortaya çıkarm ak, geliştirm ek
ve bu güçleri k u lla n ıla b ilir durum a getirm ekle başarılabilir.
En kısa anlam ıyla eğitim in am acı, yaşam anın am a cıd ır d iyeb ili
riz. Ö yle ise bu dünyada çağ d a ş yaşayabilm ek için, günüm üz in sa n ı
nı bilinen bir şeyi tekrarlayan ya da kopya yapan bir insan y e tiştir
me yerine, güçlerini zorlayarak, düşünerek, buluş yaparak onları ya
ratıcı in sa n la r olarak yetiştirm ek zorundayız.
Y a ra tıcılığ ın geliştirilm esinde sanat eğitim inin yeri önem kaza 
nır. Y a ratıcılık , yalnız doğuştan yetenekli kim selere, özgü bir olgu
değildir. Her insanın kendine özgü bir yaratm a yolu vardır. Bunun
için sa na t eğitim i, her çocuğun ö zelliklerini ortaya çıkarm aya uygun
dur. S an at eğitim i yoluyla çocuk, ilerde hangi m eslek gı ubur.ua yer
a lırsa alsın, kendinden önce yapılanların üzerinde birşeyler yapm a
ğa ça lışa ca k tır. Böylece, gelişm eye adım lar atılacaktır.
Eğitim im izdeki, bilineni tekrar etm eyle çocuğ u değerlendirm e
yöntem i, onu hiçb ir zam an ç a ğ d a ş yetiştirem ez. Zihinsel gelişim i tem 
belleşir. Çünkü, a n ca k ya ra tıcı durum da zihin en verim li ve geniş a n ı
lam da çalışır. Y a ra tıcı etkin likler bir bütündür. O kullarda çocuğun y a 
ra tıcılığ ı yalnız bir dersle geliştirilem ez. Tüm eğitim ve öğretim in bu
am aca dayanm ası gereklidir. Okul öncesinden çocuğun gelişim ini ta 
m am ladığı 14-15 yaşın a kadar bu böyle devam etm elidir.
S an at eğitim i, öze llikle ilkokul öğretm enleri için, psikoloji, genel
öğretim yöntem leri vb. dersler gibi, bir m eslek dersidir. S a n at eğitim i
yoluna başvurm adan diğer bütün eğitim ve eğretim etkinliklerini ilk
okul öğretm eni yapam az. Ne okum a, ne H ayat B ilgisi, ne Tarih, ne T a 
biat B ilg isi öğretilebilir.
ö y le ise, sa na t eğitim i dersinin özel am acı için ayrılan ders s a a 
tinin dışında da sanat eğitim ine başvurarak çocuğun yara tıcılığ ın ı bir
bütün olarak g eliştirm ek gereklidir.
Y a ra tıcılık , kişinin içinden yöneltilir. D ışardan a n ca k uyarm a ya
pılabilir. Bunun için sanat eğitim i, sınıfın dört duvarı arasında olu
şan bir olgu değildir. Ç ocuğu uyarm ak için, okulun bahçesi, oku 
lun koridorları, sınıfın düzeni, çocuğu uyaracak nitelikte olm alıdır.
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Ç ocuğu araştırm aya yöneltecek, doğayı tanıyacak çalışm a la r
çok önem lidir. S anat eğitim inde yaratıcılığı geliştirm ek için, çocuğa
anlatım olanağı sağlam alıyız. Bu da çocuğun, dersten m utluluk duy
ması, çalışm aların ı zevk ve neşe ile yapabilecek ortam ı hazırlam ak
la başlar.
Çocu ğ a başarı tadını tattırm ak gereklidir. Bu, öğretm enin ço c u 
ğa her yaptığına «iyi» dem esi dem ek değildir. Her çocuğu uyaracak
teknik ve gereç başka başka olabilir. Kimi kez konu, kimi kez bir tek
nik, kimi kez bir gereç, çocuğun y ara tıcılığ ın ı uyarabilir. Ve çocuk ba
şarılı olabilir. Her normal çocuğun başarılı olabilecek bir yönü vardır.
Başarı tadını tadan bir öğrenci, ilerde de başarılı olm aya ç a lış a c a k 
tır.
N e kad ar çok denem e yapılırsa çocuğun o kadar çok başarıya
yakla şa ca ğ ın ı da unutm am ak gerekir. Öğretm enin yardım ı bu dene
melerin yapım ında, gerek teknik, gerek gereç olanaklarını tanıtm ak
bakım ından olabilir. Ancak, deneme yaptıracağım diye, çocuğun asiı
am acına ulaşm asını önleyecek sıkıntılı bir ortam yaratm am ak gerek
lidir.
Çocuğun yapıtları, sam im i ve onun içdünyasını ortaya ç ık a ra 
cak nitelikte olm alıdır. O na özgü bir anlatım getirm elidir. Bu y a ra tı
cılığın şah damarıdır.
Ç a lışm a yeri de iyi düzenlenm elidir. G erekli ara ç gereç bulun
durulm alıdır. Böyle h azırlanm ış bir ortam, çocuğu başarıya götüre
cektir.
S anat eğitim dersinde en önem li şeylerden biri de konu seçim i
ve konunun ortaya konuluş biçim idir, öğretm en eğer, konuyu iyi o r
taya koyam az, şakalarla, nüktelerle ya da etkili sorularla öğ ren cile
rin dikkatin i toplayam azsa, sonuç b a şarısızlıkla biter. Konunun su
nuluşu bir eğiticinin başarısıdır. Konuyu verdikten sonra hiç bir z a 
man, öğretm en öğrenciye kuracağı düzen, se çeceğ i m otif üzerinde
etkili olam cm alıdır. (Buraya ev yap. Buraya a ğ a çla r koy gibi) Her
şeyden önce çocuğa kendisinin görüşünün önem li olduğunu kavrat
mak gereklidir.
Konu belli bir sürede bitebilecek biçim de olm alıdır. Konu, aktiv,
somut, dinam ik bir bütünlük içinde ve ilerlem e yapabilecek nitelikte
olm azsa bir iki dakika sonra ço cuk benim ki bitti diyebilir. Konu, d e 
vam lılığı sa ğ la ya ca k bir yol izlem elidir. Bu yol tabii olm am alıdır. H iç
bir zam an zo rla yıcı olm am alıdır.
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Y a ra tıcılığ ı ortaya çıkarm ada çocuğun yaptıklarını değerlendir
me de önem lidir. D eğerlendirm eler kırıcı, ürkütücü olm am alıdır. Y a 
ratıcı başarıyı övme, dışa vuran düşünceyi hoşgörm e, çocuğa kendi
yeteneğini tanıtm ak, yara tıcı çocuğun endişe ve korkularını yenm e
sin e yardım etm ek e ğ iticinin en önem li görevlerindendir. Ç o cu kla ra
belli biçim leri kopya ettirm em ek, resim li dergilerin etkisinden onları
kurtarm ak ,yine eğiticinin görevleri arasındadır.
S an at eğitim i ile iş eğitim i de bir bütünlük içinde yürütülm esi
gereklidir, iş eğitim i çocuğa, yalnız el becerikliğ i veren bir ders de
ğildir. Türlü gereçlerle çocuğun y a ra tıcılığ ın ın ortaya çıkarılm a sın a
yardım cıdır. Çocuk, elini, düşüncesini, zekâ sın ı bir gereçle biçim len
direrek ortaya bir eser çıkarır. Bu da y ara tıcılığ ın ta kendisidir. Bu
nun için önceden belli bir biçim , ço cuğ a hiç bir zam an tekrar e ttir
memelidir. Teknikte, bu eğitim de a n ca k bir araçtır. Hiç bir zam an
am aç olam az.
Ç o cu kla rım ızı bilim de, teknikte ve sanatta başarılı kılm ak istiyor
sa k onların yaratıcı çalışm alarına önem verm em iz gereklidir.

Eğitim ve Bilim D ergisi

YAYIN İLKELERİ
1. Y azı hacm i, sayfada 200 sözcü k hesabıyla 10 d a ktilo sa y fa 
sını geçem ez.
2. Dergide yazım birliğinin sağlanabilm esi için T D K Yazım K ı
lavuzu ilkelerine uyulm ası gerekm ektedir.
3. Yazın ın daha a n la şılır olm ası için, yazılarda yabancı kökenli
terim lerin hem Türkçe, hem de yabancı dildeki karşılıkla rı
birlikte yazılabilir.
4. G ü n ce l eğitim sorunlarına ilişkin yazılara ö n celik verilir.
5. Yazılar, iki kopya gönderilm elidir.
6. Telif, çeviri ve derlem e yazılara telif ücreti ödenir. T e lif y a 
zıla ra 200 sö zcü k için 100 TL., çeviri yazılara 200 sözcü k için
75 TL, derlem e yazılara 200 sözcü k için 50 TL. ödenir.
7. Yayım lanm ayan yazılar, geri gönderilm ez.
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