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Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU

1956 yılında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. 1980 yı-
lında Bursa Eğitim Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun 
oldu. Çanakkale Tevfikiye Ortaokulu ve Lapseki Lisesi resim öğret-
menliği görevlerinde bulundu. Üç yıllık öğretmenlik deneyiminden 
sonra 1984 yılında Çanakkale Eğitim Yüksekokulu’na öğretim gö-
revlisi olarak atandı. 1986-1987 yılında ise Gazi Üniversitesi Gazi 
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde lisans tamamladı. 
1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
“Sol Ellilerde Resim-İş Eğitimi” adlı teziyle yüksek lisansını, 2001 
yılında ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 
“Solayanlılarda Sanatsal Yaratıcılık” adlı teziyle doktorasını tamam-
ladı. 2001 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. Dekan yardımcılığı, bölüm 
başkanlığı, anabilim dal başkanlığı gibi idari görevlerde yer alan 
yazar, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevini yürütmektedir. Yazarın, 
“Resim-İş ve Yazı Öğretimi” ve “Sanat Eğitimi Yöntemleri ve Ku-
ramları” adlı iki kitabı; sanat eğitimi alanda iki ayrı kitapta bölüm 
yazarlıkları mevcut olup, sanat ve sanat eğitimi alanında çalışmalar 
yapmaktadır. 



Değerli eğitimciler ve sevgili öğrencilerime...



ÖN SÖZ

Düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade etme ve paylaşma araç-
larımızdan biri de yazmaktır. Paylaşmak, aynı zamanda iletişimde 
olmak demektir. Her an iletişim halinde olmak, düşüncelerimizi ye-
niden tartmak ve gözden geçirmek adına çok olumlu fırsatlar verir. 
İster bir sohbet yoluyla iletişimde bulunun, ister sınıft a ya da bilim-
sel ortamlarda, her zaman bu fırsatları yakalayabilirsiniz. Yazarak 
okuyucunuza sadece bir şeyler anlatmış, aktarmış olmazsınız; aynı 
zamanda gönül bağı da kurarsınız ki bu belki de daha da önemlidir. 
Eğer bir de okuyucunuz yazdıklarınızla ilgili eleştiriler ya da katkılar 
yaparsa kendinizi daha da mutlu hissedersiniz. 

Tolstoy’un ifadesiyle “Sanat, insanın yaratılışından kaynaklanan 
ve dünya durdukça var olacak bir etkinliktir”. Tolstoy, insanın yaratı-
lışındaki özellikler dolayısıyla sanata ilgi ve istek duyma eğiliminde 
olduğunu, bu nedenle de sonsuza kadar var olacağını vurgularken, 
aslında bunun gereğinin yerine getirilmesi doğrultusunda atılması 
gereken adımları da örtük biçimde vurgulamış olmaktadır. Madem-
ki sanat, yaratılışımızın bir ihtiyacıdır; o hâlde bunun gereğini de 
yerine getirmek gerekir. Bu sorumluluk toplumun tüm katmanları 
ve kurumlar için geçerlidir. Sanatçı, bilim insanı, eğitimci, siyasetçi, 
yönetici, sade bir birey, kısacası herkesin, kendi sorumluluk alanları 
içinde yapması gerekenler var. Bir eğitimci olarak sınıf ortamındaki 
görev ve sorumluluklarımın yanı sıra, bilgi, düşünce ve duygularımı 
geniş kitlelerle paylaşarak sorumluluğumun gereğini yerine getir-
mek bu kitabın varlık nedenidir.

Elinizdeki bu kitap, ağırlıklı olarak, Çanakkale’de yayımlanan 
Kalenin Sesi Gazetesi’nde yazdığım haft alık köşe yazılarımdan, katıl-
dığım bazı panellerde sunduğum bildirilerden, seminerlerimin me-
tinlerinden ve bazı dergilerde yazdığım makalelerden oluşmaktadır. 
Bunların yanı sıra, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış üç 
ayrı yazımın da kitap kapsamına alındığını belirtmek isterim. Köşe 
yazılarımın,  bana ayrılmış köşe sınırları içinde yazıldığını özellikle 
ifade etmek isterim. 



Bu yazıları bir kitapta toplamaktaki amacım, yukarıda ifade et-
tiğim nedenlerle birlikte, yereldeki sınırlı okuyucu kitlesine ulaşan 
yazılarımın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak, duygu ve 
düşüncelerimi siz değerli okurlarımla paylaşmak, sizleri bir SANAT 
İKLİMİ içine almaktır. Bu vesileyle, kitabıma vereceğim ad konusun-
da henüz karar verememişken bu konuda değerli katkılarıyla beni bu 
müşkülattan kurtaran ve kitabımın adının SANAT İKLİMİ olmasını 
öneren değerli öğrencim Sevtap KAYA’ya teşekkürü bir borç bilirim. 

Saygılarımla.

Yrd. Doç. Dr. Enver YOLCU

Eylül 2015, Çanakkale
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GERÇEKLERDEN KAÇIŞ: 
“SANAT VE GÜZELLİK”*

∗ Sanat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dergisi, Sayı:1, Şubat-Mart 
2000, s. 21-22’de yayımlanmıştır.

“Asıllarına hayran olmadığımız şeylerin 
benzerlerine hayran olmamız, şaşılacak şeydir”.

PASCAL

Okumaya karşı oldukça isteksiz bir toplum olduğumuzu, özel-
likle de kültür ve sanat konularına olan duyarsızlığımız düşününce, 
karşılarında sürekli bir okuyucu kitlesi bulma ümidi taşıyarak böyle 
bir dergiyi çıkarma cesareti gösterenleri tebrik etmekten başka ne 
yapılabilir ki? Bu uğurda emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah, 
uzun soluklu ve başarılı bir dergi olur.

Yayın hayatına yeni başlayan bir dergide okuyuculara ilk defa 
onunla merhaba diyebileceğiniz bir yazı konusu belirlemek, herhal-
de en zor olanıdır. “Nasıl bir yazıyla okuyucunun karşısına çıkmalı-
yım” sorusu kafanızı kurcalar durur. Hele bir de yazıyı yazmanız için 
çok kısa bir süreniz varsa! Şu satırları yazarken dahi yazımın başlığı 
belli değil! Yazım bittikten sonra uygun bir başlık bulurum herhalde! 

Nihayet bir karar verebildim; size kısaca “güzel” ve “güzellik”ten 
bahsedeceğim. Bu konuda yazmanın ne kadar zor olduğunu biliyo-
rum. Hani, meşhur bir söz vardır ya; “renkler ve zevkler tartışılmaz” 
diye... Kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre deği-
şen, belli kalıplar içine sığdırılması zor “göreceli” bir kavram olduğu 
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söylenen “güzel” ve bağlı olarak “güzellik” kavramları, öyle birkaç 
satırda anlatılabilecek kavramlar değil. Ama inanıyorum ki, güzel 
bir düşünce ile heyecanla ve fedakârca bir gayretle çıkarılmaya çalı-
şılan bir dergide, “güzel” ve “güzellikten” bahsetmek, en uygun seçim 
olacaktı. 

Konuya önce, “güzel” ve “güzellik” kavramlarını tanımlamaya 
çalışarak başlayalım. Biçimdeki uyum ve ölçülerindeki denge ile 
hoşa giden hayranlık uyandıran şeye “güzel” diyoruz. “Güzellik” 
ise, estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran niteliktir. 
Güzel ve güzelliği böyle tanımlayabiliriz de, tanımlarda geçen her 
kavram ayrıca tanımlamaya muhtaç; “uyum”, “denge”, “estetik” gibi... 
Demiştim ya konu zor diye... 

Günlük hayatımızda “uyum”, “denge” ve “hoşa gitme” gibi kav-
ramlar, belli bazı anlamlarda kullandığımız kavramlar. Sözgelimi, 
“Ahmet çok uyumlu bir insandır”, “her ikisi de çok uyumlu çalışıyor-
lar” ya da “koltuğun rengi ile perdenin rengi uyum sağlamış” derken, 
gündelik hayatımızın bildik davranışlarını sergileriz. Bu sıradanmış 
gibi görünen yaklaşımlarımızın altında yatan gerçek, kendisi de güzel 
olan insanın “güzel” ve “güzelliğe” yatkınlığı hatta zorunluluğudur.

Bu, sıradan diye tanımlamaya çalıştığımız davranışımızın yanı 
sıra yoğun bir zihinsel süreç sonunda ve bazı ilkeler doğrultusun-
da yaratılan güzellikler vardır; o da sanatın güzelliğidir ki, böyle bir 
“güzellik”, Mimesis Kuramı’ndaki “taklit edilen/yansıtılan güzellik” 
değil, “üretilen/yaratılan” güzelliktir. Sürekli yeniyi, farklı olanı ara-
yan insan ruhu, doğadaki güzelliğin yanı sıra sanattaki güzelliği da-
ima önemsemiş ve yüzyıllar boyunca farklı güzellikleri geçmişten 
günümüze taşımıştır. Sanatçı, doğada var olan değil, eksik/gizli olan 
güzelliği arar. Ruhunun derinliklerinde, sezgisinden, yaratıcı gücün-
den aldığı ilhamla sanatın engin güzelliklerine kanat açar. Çünkü 
var olan ona yetmemektedir. Her gün yanından geçtiğimiz bir doğa 
parçasının, sokağın ya da bir yapının karşısında güzellik adına pek 
tepki göstermezken, aynı yerlerin sanatçı elinden yeniden biçimlen-
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dirilmiş tablosu karşısında duyduğumuz hayranlık, nu durumu çok 
iyi açıklamaktadır.

Sanat eserindeki güzelliği kavramak, “estetik tavır” gerektirir1. 
Yetkin2 buna “estetik heyecan” demektedir. İster estetik tavır, isterse 
estetik heyecan diyelim, böyle bir yönelişte bir faydaya, çıkara, gün-
delik hayatın bayağılıklarına itibar edilmez. Sanat eserinin seyrine 
dalan kişi, gerçekliğin zorunluluklarından kurtulur, estetik heyeca-
nın zevkine dalar. 

Yetkin, estetik heyecanla ilgili olarak şöyle demektedir: Este-
tik heyecanın ilk koşulu, kuşkusuz duyumdur. Ama bu duyum, im-
geleri uyandırmazsa, onları duygulandırmazsa estetik heyecan bir 
anlık ve geçici kalır. Bir tablodan, bir şiirden, bir senfoniden bekle-
diğimiz; yalnızca çizgilerin, renklerin, sözcüklerin ya da seslerin so-
yut bir düzenlemesi değil; ama bu düzenle, sanatçının bir ruh anını 
sonsuzlaştırmasıdır”3. Böyle bir zaman dilimini yakalama peşinde 
koşan sanatçı, ulaştığı estetik bütünlüğe önce kendisi, daha sonra da 
başkalarıyla paylaşır. Bu paylaşımda her iki taraf da mutludur; biri 
aradığını bulduğu, diğeri/diğerleri ise estetik bir heyecanla dış dün-
yanın gerçeklerinden uzaklaştığı için. Bu durum, bir anlamda ka-
çıştır; gerçekten, bilinenden, alışılmıştan, değişmez olandan kaçış...

Sanatçının gerçeklerden kaçması demek, gerçeklere, yaşanılan-
lara sırt çevirmek demek değildir. Böyle bir durum, sanatçı duyarlı-
ğıyla zaten bağdaşmaz. Ne var ki, bu gerçeklerin biçimselliği, sanat-
çının yaratıcı düşüncesi ve estetik heyecanıyla yeni bir biçimselliğe 
dönüşür. Sanatçının gerçeklerden kaçışı ile ilgili söylemeye çalıştığı-
mız budur; yaşanılan dış gerçeklikten tümüyle sıyrılıp tamamen bir 
hayal deryasında boğulmak değil. Elbette toplumsal bir varlık olarak 
sanatçı da yaşanılan gerçeklerden nasibini alır ve herkes gibi bu ger-
çeklerle yaşar. Sanatçının üreterek, seyirci ya da dinleyicinin seyre-

1 Tunalı, İ. (1989). Estetik, 3. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, s. 23.
2 Yetkin, S. K. (1979). Estetik ve Ana Sorunları. İstanbul: İnkılap ve Aka, s. 47.
3 Yetkin, S. K. (1979)., a.g.e., s. 47
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derek ya da dinleyerek yaptığı şey, farklı olanı, değişeni ve heyecan 
uyandıranı arama beklentilerini yerine getirmektir. Sanatçı, günlük 
hayatın kabasabalıklarından, yeknesaklıklarından kaçmak, dünyayı 
kendi ideallerindeki dünya haline getirmek istemekte, bu idealini de 
sanatında gerçekleştirmektedir.

Özellikle din sosyolojisi ve çağdaş İslam düşüncesi üzerine 
eserler veren İranlı bir sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar Ali Şe-
riati4, Farsça “Hüner” adıyla yayınlanan ve Türkçe’ye “Sanat” adıyla 
çevrilen eserinde, böyle bir kaçışta “din” ve “sanat” kavramlarından 
söz eder ve şöyle devam eder: “Din, olması gereken başka bir dünya-
ya aralanan kapıdır. Sanat ise penceredir. Sanat “biz bu dünyaya ait 
varlıklarız; başka bir yere gitmemize imkân yoktur; herhalde burada 
bulunmaya mahkûmuz” diyerek bakma ve görme yoluyla ideal dünya-
yı, ideal olmayan kötü dünya içerisine getiren bir pencere açıyor. (...)
Pencere esprisinin anlatmak istediği şudur: “Bulunmamamız gereken 
bir durumda bulunmaya mahkûm oluyoruz. Pencere bize bulunma-
dığımız, var olamadığımız, ancak bulunmamız gereken bir yerde bu-
lunmuşluk duygusu veriyor. Bir başka deyişle pencerenin işlevi, var 
olduğumuz yerden kaçma isteğidir.”

Daha önce de belirttiğimiz gibi gerçeklerden bu kaçış, ona sırt 
çevirme; bir soluk alış ve teneff üs anıdır. Hani, birçok sorunun ele 
alındığı, tartışıldığı, çeşitli bilgilerin ya da davranışların kazandırıl-
maya çalışıldığı, ruhen ve bedenen bir yorgunluğun yaşanıldığı bir 
ders sonrasında yapılan on dakikalık teneff üs, sınıft aki bütün olan-
ları bir anlık da olsa unutturur ya, sanat da günlük yaşantıların ge-
tirdiği bütün sıkıntıları unutturur. Sözgelimi, estetik bir heyecanla 
bir tablonun büyülü atmosferine kendini kaptıran kişi, koskoca bir 
dünyayı arkasında bırakır; sanatın açtığı pencereden yeni bir dünya-
nın seyrine dalar. 

4 Şeriati, A. (1997). Sanat. İstanbul: Şura Yayınları, s. 84-85.
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Sonuç olarak, sanattaki güzellik, bazılarının zannettiği gibi 
eserdeki elemanların kendi güzelliği değildir. Bir tabloyu güzel olan 
nesnelerle doldurmuş olmak, onu eser yapma düzeyine çıkarmaya 
yetmez. Eserin güzelliği, onu oluşturan nesnelerin güzelliğinden 
değil, belli bazı sanatsal ilkeler doğrultusunda oluşturulan estetik 
bütünlükten kaynaklanır. Sanatta, nesnel olarak bir şeyin güzel ya 
da çirkinliğinden değil, eserin güzelliği ya da çirkinliğinden söz edi-
lebilir.


