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 “As l sorun katharsis (ar nma) yoluyla 
seyirciyi ar nd rmak de il, ama onu de mi  bir 
insan olmaya do ru yönlendirmektir; daha 
do rusu, tiyatronun d nda da kendisini 
tamamlamas  gerektiren de imlerin 
tohumlar  onun içine ekmektir.” 

                      Brecht’ten Tretyakov’a Mektup 
 
 
 
Özet 

Varolu undan bu yana hep belirli ereklere hizmet eden tiyatro, etkili anlat m gücüyle 
ço unlukla geleneksel yap da de im yaratma çabas nda olmu tur. Gerek politik, gerek 
dinsel, gerek siyasal, gerek ekonomik kayg larla gelenekselden evrensele yolculukta ya anan 
toplumsal geçi in çat mas z, do al ak  seyrinde gerçekle mesinde sanat n bu dal , e itici 
üstünlü üyle ayr cal k kazanm r. 

Toplumun tiyatro yoluyla e itilme giri imi antikça dan günümüze bask n dü ünce 
sistemlerinin geni  zeminlere yayg nla lmak istendi i durumlarda ba vurulan bir kullan m 
olarak ciddi bir gizil görev üstlenmi tir. Ancak tiyatro toplumsal ya amda üstlendi i 
birle tirici role kar n her zaman yaln zca do ru iletiler yüklenerek de il, yer yer ç kar 
beklentilerini kar layabilecek yakla mlar dayat lmak istendi inde de kullan lm  ve sanata 
kar  toplumsal çekinceler olu turulmas na neden olmu tur. Ç kar hesapla malar  ad na 
harcanan bu sanatsal etkinlik, toplumun bilinçlenerek ayd nlanmas  tehlike sayan 
anlay larca toplumsal ya am n d na itilmi tir.   

Bu çal mada, “Sanata Yat mla Ya amsal Nitelik Edinim Genörne i(Modeli)” 
arac yla, e itim bilinci ve sanata yat m aras ndaki ileti im sonucu toplumun sanata 
duyarl k gösterme e ilimi ve estetik sanat anlay n geli imi vurgulanm  ve tiyatronun 
toplum bilinçlendirmedeki i levi ve önemi üzerinde durulmu tur.  
Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Estetik Sanat Anlay , E itim Bilinci 
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The role and importance of theatre in raising social 
awareness and developing and understanding of aesthetic 

arts 
 
 
 

 
Abstract 

 Theatre, which has served certain ends since it came into existence, mostly strives to 
make changes in the traditional structure through its effective power of expression. This 
branch of art has acquired a privilege with its educational priority in the realization of smooth 
and natural flow of the social transition which takes place during the journey from the 
traditional to the universal with political, religious as well as economic concerns. 

From the ancient times to the present, attempts to educate society through theatre have 
assumed a considerably potential role as a means employed in circumstances where dominant 
systems of thought were intended to be disseminated into broad areas. However, in spite of its 
unifying role within the social life, theatre has not only undertaken the appropriate messages, 
but it has also served the ends to impose some tendencies aimed to meet interests, leading to 
social hesitations against arts. This artistic activity, which has been sacrificed for the sake of 
conflicts of interest, has been isolated from the social life by the minds that regard 
enlightenment of the society through awareness-raising as a threat.  

This study, through “The Model of Vital Quality Acquisition by Investing in Arts”, 
puts  an  emphasis  on  the  social  tendency  to  display  sensitivity  to  arts  as  a  result  of  the  
communication between educational awareness and investment in arts as well as the 
development of understanding on aesthetic arts, and dwells on the role and importance of 
theatre in raising social awareness.  
Key Words: Theatre, Understanding of Aesthetic Arts, Educational Awareness 
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Giri  
Aristoteles Poetika’s nda sanat  bir taklit biçimi (mimemis) olarak yorumlay p, 

sanatlar n taklit etmede kulland klar  araçlar bak ndan farkl la klar  dile getirmi tir. 

Renk ve biçimin resim sanat n, ritim ve uyumun müzik sanat n, ritmin dans sanat n, 

sözünse iir sanat n taklit araçlar  oldu unu vurgulam r. Ancak Platon taklit sözcü ünü 

küçültücü olarak nitelemi  ve sanat n duyularla alg lanan gerçe i taklitle yetindi i ve asal 

gerçekten uzak dü tü ü için benzetmeci ve kopyac  oldu unu dile getirmi tir. iir, müzik ve 

resim sanatlar nda e itim gören Platon’un sanata ve sanatç ya kar  sergilemi  oldu u 

olumsuz tutum, onun sanatsal yarat  bilinçli bir çaba olmad  gerekçesiyle akla ayk  bulan 

yakla yla perçinlenmi tir. Ancak sanat n benzetmecili ini küçümsemesine ve heyecansal 

olu unu tehlikeli saymas na kar n, toplumu etkileme gücünün bilinciyle e itimde 

kullan lmas  gereklili ini savunmu tur ( ener,1998: 24, 26, 27). Bu gereklilik, e itim-sanat 

birli inin sanat  da toplumsal ya am n içine çekebilme olas  aç a ç karm r.    

Klasik Ça  dü ünürleri de sanat n toplumu etkileme gücünün fark nda olmu lar, fizik 

ötesini, insan , toplumu yöneten yasalar  sistemli bir biçimde ele alm lar, güzel kavram na ve 

sanata e ilmi lerdir. Sanat n öncelikle toplumu e itmesi aç ndan ele al nmas  gere ine 

vurgu yaparken,  güzelduyusal (estetik) duygu yaratmak erekli kullan nsa, e itim erekli 

kullan n önüne geçmemesi gere ini savunmu lard r ( ener, 1998: 15). Kuramc lar, 

sanatç lar, sanatseverler ya da bilinçli liderler taraf ndan sanat n insan ya am na olumlu 

katk lar  tarihsel süreçte pek çok kereler dile getirilirken, belirlenen siyasalar n önemine 

dikkat çekilmi  ve bir biçimde e itimle ili kilendirilmi tir. 

Tiyatroya olan ilginin azalmas  ve s fsal farklar n aç a ç kmas  engellemek 

ad na daha “Perikles döneminden ba layarak, vatanda lar n tiyatroya giri  ücreti, devlet 

taraf ndan kar lanm r” (Konur, 2001: 21). Gerçek erek elbette ya ama ili kin bask lar n 

giderilebildi i deneyimlerin aktar lmas  ve özgürle tirilen insan bilinciyle halk n 

ayd nlat lmas r. 

Tarihsel süreçte dinsel törenlerin tiyatroya kaynakl k etmi  olmas  gerçe i onu her 

zaman ya amla iç içe k lm , insan ve toplum ya am n vazgeçilmezleri listesine alm r. 

Ancak zamanla dinsel kayna ndan uzakla an sanat n bu dal , bu kez toplumsalla man n 

önemli bir arac  say lm r (Konur, 2001: 15). Bu de im, sanat n s rlar  geni letmi , 

daha ço ulcu anlat mlara olanak sunmu tur.  

Antik Yunanda devlet, tiyatro sanat n toplumsal ve e itsel i levi bilinciyle, tiyatro 

eyleminde örgütleyici önemli bir destek rolü üstlenirken, oyun yerleri, tap nak gibi kutsal 
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say lm , yazarlara ve oyunculara, din adamlar na e de er düzeyde sayg  gösterilmi tir 

(Konur, 2001: 21). Ancak tiyatro en parlak dönemlerini ya ad  süreçte kiliseyi kar nda 

bulmu  ve din adamlar , tiyatro oyunlar yla sanat maskesi alt nda eytan n geri geldi ini 

savunmu lard r (Pignarre, 1991: 12). Böylesi bir yakla ma sanatç lara din adamlar na 

gösterilen sayg ya e de er davran  sergileni inin yaratt  kayg  kaynakl k etmi  olsa gerek. 

Her ne kadar tarihsel süreçte bu tür dirençler toplumu sanata kar  bir duru  sergilemeye 

yönlendirse de bilinçli kurulu larca uygulanan mücadele yöntemleriyle bir ölçüde a labilmi  

ve tiyatro, toplumun ayd nlanma sürecine ko ullar elverdi ince katk  sa layabilmi tir. 

Tiyatronun e itsel i levine a rl k veren önemli kurulu lar ndan UNESCO taraf ndan 

kurulan Uluslararas  Tiyatro Enstitüsü (ITI) tiyatro yoluyla uluslararas  i birli ini geli tirmeyi 

hedeflemekle kalmam , toplumun en üst düzeyde e itilebilmesi yönünde de önemli 

giri imlerde bulunmu tur. Tiyatronun gençli in sanatsal duyarl  ve yarat  hayal 

gücünü, insan sevgisini ve tak m çal ma yetisini geli tirmedeki katk na dikkat çekmi  ve 

tüm e itim kurumlar nda yarat  tiyatro etkinliklerine yer verilmesi gere ini vurgulam r 

(Konur, 2001: 21). Toplumu bilinçlendirmenin tek ko ulu elbette e itimdir. Ancak e itim 

yaln z okul s ralar nda de il, ya am n hemen her an nda gereklili ini derinden hissettirmekte, 

farkl  alanlarda farkl  biçimlerde kimileyin kendili indenlik içinde gerçekle mektedir.  

Toplumun tiyatro yoluyla e itilme giri imi antikça dan günümüze bask n dü ünce 

sistemlerinin geni  zeminlere yayg nla lmak istendi i durumlarda ba vurulan bir kullan m 

olarak ciddi bir gizil görev üstlenmi tir. Ancak tiyatro toplumsal ya amda üstlendi i 

birle tirici role kar n her zaman yaln zca do ru iletiler yüklenerek de il, zaman zaman ç kar 

beklentilerini kar layabilecek yakla mlar dayat lmak istendi inde de kullan lm  ve sanata 

kar  toplumsal çekinceler olu turulmas na neden olmu tur. 

Varolu undan bu yana hep belirli ereklere hizmet eden tiyatro, etkili anlat m gücüyle 

ço unlukla geleneksel yap da de im yaratma çabas nda olmu tur. Gerek politik, gerek 

dinsel, gerek siyasal, gerek ekonomik kayg larla gelenekselden evrensele yolculukta ya anan 

toplumsal geçi in çat mas z, do al ak  seyrinde gerçekle mesinde sanat n bu dal  e itici 

üstünlü üyle ayr cal k kazanm r. Ancak kimileyin güdüleyici olmas  gereken i levine 

bask lay  nitelikler de yüklenmi tir. 

Tiyatronun içeri indeki politik ruh yaln zca günümüz tiyatrosuna özgü de ildir. 

Geçmi te egemen s flar, izleyicilerinin dünyaya onlar n istedikleri aç dan bakmalar  

sa lama e ilimi göstermi ler, ancak toplum düzeninin temellerine dokunmayarak düzende 

önemsiz de ikliklerle yetinmi lerdir (Brecht, 1997: 177). Ç kar hesapla malar  ad na 
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harcanan bu sanatsal etkinlik, toplumun bilinçlenerek ayd nlanmas  tehlike sayan 

anlay larca toplumsal ya am n d na itilmi tir. 

Oysa “kültür düzeyinde ya ama”, toplumlar n varolu  süreklili i için temel gereksinim 

niteli inde olup, en az beslenme ve giyinme kadar insanc l bir gerekliliktir. Ancak bu 

gereksinimin fark nda olmayan ve kavram  yaln zca bo  zamanlar  de erlendirme biçiminde 

niteleyen toplumlarda kültür düzeyinin en canl  ve etkili arac  olan tiyatro, gereksinim d  

görülebilmekte ve ya amla mücadeleye yo unla labilmektedir (Nutku, 1985: 397). Ekinsel 

ya amda öteki sanat dallar na oranla tiyatro, toplum e itiminde üstlendi i etkin i levle ve 

toplum ya am  yans tma ayr cal n yaratt  güçle, izleyiciden edinilen geribildirimin 

zl  gerçekle mesine ortam yaratmaktad r. 

Gündelik ko turmaca içinde ya am  nesnel aç dan ele tiremeyen birey, kaç rd  

ayr nt lar sonucu ya am n karma kl klar yla yüzle mek zorunda kalabilmektedir. te ya ama 

ili kin pek çok ayr nt n pek çok kereler farkl  yorumlarla konu edildi i bu ayr nt  örgüsü, 

tiyatro arac yla ele al rken izleyicinin ülküsel (ideal) davran  edinimine de katk  

sa lanmaktad r. 

Bireyi toplumsal gerçekliklerle yüzle tirmesi ve ya ananlar n ola anl  vurgulamas  

anlam nda dikkat çekici tiyatro, ya amsal deneyimleri konu ederken, enerji yenileyici ve 

mücadele gücünü artt  özellikler edinmi tir. 

Di er sanat dallar na oranla ya amla do rudan örtü türülebilen tiyatro gerçekte 

ya am n kendisi gibidir. Benze me e ilimindeki insano lunun önceleri kendinden daha güçlü 

oldu una inand  hayvanlara benzeme beklentisi, tiyatro söz konusu oldu unda bir ki ilikten 

bir ba ka ki ili e geçme iste ine dönü ür. Ancak oyuncu her ne kadar kendini rolüyle 

bütünle mi  hissetse bile tüm denetim yine akl n komutas ndad r. 

Kökeni anlam nda ele al nd nda sanatlar bütünü olarak nitelenebilen tiyatro, dans 

gibi bedenin öne ç kt  bir sanat dal r. Her iki sanat dal nda da bedenin gizli kalm  dili 

aç a ç kar larak ba ka bir boyuta geçilir. 

Eski Yunan ve Asya mitolojilerinde yarat  eylemin simgesi olarak görülmü  olan 

dans, tarihsel süreçte ilk dinsel eylem olarak nitelenmi tir. Ayin s ras nda kendinden geçme 

doru unda ölüme meydan okuyan dansç , kendi kendini yaralamaya çal rken, do a adeta 

ona boyun e mi ; ve dansç  ya ad  ba kala mla ne ate ten, ne b çaktan, ne de zehirden 

etkilenmi tir. te bu ba kala ma tiyatro gizinin temelidir. Günümüz ilkel toplumlar nda hala 

uygulanabilen bu tür ayinler tiyatronun da kökenini olu turmaktad r. Ba kala m arac  olan 
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maske, büyüsel ve gizemsel kayna man n rt  bir somutla mas r (Pignarre, 1991: 9, 10) 

ve sahne bu ba kala n tan r. 

Ayn  zamanda bir içsel bak  düzeyi olarak nitelenebilen sahne, bir durumun 

göstergesi ve simgesi olmak üzere, gerçek tasar mlarla dü sel tasar mlar n yan yana gelmesine 

olanak verir (Kesting, 1985: 133). Gerçekte ola an d  bir durum gibi de erlendirilebilen 

gerçekle dü ün bulu mas , bir yenilenmeye, bir ba kala ma ortam yarat r. Bu yenilenme ve 

ba kala  olanakl  k lan anlat n anla labilirli idir. 

 Tarihsel süreçte usta-ç rak ili kisine dayand lm , gözleyerek ö renme sonucu 

ku aktan ku a aktar lm  tiyatro türleri, t pk  di er toplumsal durumlarda bireyin 

modelleme ve benzetim yoluyla ö rendikleri gibi biçimlenmi tir. Ancak sahneleme konu 

edildi inde bir fark aç a ç km r. Bu kez yaln zca ustay  gözlemlemek de il, ayn  anda 

ya am  ve ya am n içinden insan tiplemelerini de gözlemleyebilme becerisi önem kazanm  

olur. Varolu uyla birlikte ya am  gözlemlemeye gereksinim duyan insano lu benimseyece i 

davran lar  da bu edinimleri sonucu belirler. Bu noktada genörne in (modelin) niteli i ve 

renme sürecinde izlenen yol önem kazan r. 

 Bandura bireyin, di er insanlar n davran lar  dikkate almak, gözlemlediklerini 

an msamak, uygun ve gerekli becerilere sahip olmak ve davran  sergilemeye güdülenmek 

için, modellemenin özenli bir biçimde uygulanmas  gere ini vurgulam r. Böylece benzetim 

ya da modelleme için; modelin dikkatle incelenmesi, an msanmas , alg lananlar n uygulanma 

becerisi, ö renmek ve benzetmek için yeteri oranda güdülenme gereklili i ortaya 

kmaktad r(Das, 1992: 317). 

Ba ar  güdülenme sürecinde ya anan olumlu ba kala m sonras  kendini hissettirir. 

ra n ustas  arac yla donanabilmesi için her bir a amay  özenle yerine getirme 

gereklili i, onun geli im sürecini gere ince tamamlayabilmesi anlam nda oldukça önemlidir. 

Etkili ö renmenin gerçekle ebilmesi, ki inin bilgiye duydu u gereksinim oran nda 

etkinle tirilebilir. Bu noktada toplum bireylerinin yetkinle tirilebilmesiyse ancak söz konusu 

gereksinimin olu turulmas  durumunda olas r. Aksi durumda eksikli i duyulmayan bilgi 

cehalete ortam yaratt  gibi, kullan lmayan bilgi de ayn  ere e hizmet eder ve zamanla 

unutulmaya mahkum olur. 

Oysa etkin ve etkili ö renmeyi do rudan yönlendiren kimi etmenler vard r. 

renmenin niteli ini etkileyen bu etmenler öyle s ralanabilir. 

- Al n bili sel alabilirli i, 

- Verici ve al  aras ndaki ileti im niteli i, 



 
Akgül, K. (2011). Tiyatronun toplum bilinçlendirme ve estetik sanat anlay  geli tirmede i levi ve önemi. 

Uluslararas nsan Bilimleri Dergisi [Ba lant da]. 8:1. Eri im: http://www.InsanBilimleri.com 
 
 

980 

- Bilgilerin uygulanabilirli i, 

- Vericinin ve al n güdülenmesi, 

- Fazladan ö renme (ö renme sürecinin kabul edilebilir en alt düzeyini ba armakla 

yetinmek yerine daha fazlas  ö renebilme becerisi yani fazladan ö renme; yaln zca 

an msama olas  yükseltmekle kalmaz, uygulama a amas nda olu abilecek gerginliklere 

kar  da daha dirençli k lar) (Joint Aviation Authorities, 2001: 8, 19). Ö renme yoluyla 

edinilen bili sel zenginlik, olas  gerginliklerle ba a ç kmada sa lad  üstünlükle; bireye 

ya am zorluklar yla mücadelede, ça  yakalayabilmede ve nitelikli ya am kurgulayabilmede 

katk  sa layabilmektedir. 

Varolan ekinsel gücün sanatla olan ili kisinde hedeflenen nokta, sanat n ve ekinin 

toplum ya am  biçimlendirici rolünü peki tirebilecek ve sanata ili kin köklü de imlere 

be iklik edebilecektir. E itimin sanatla, sanat n ise e itimle desteklenmesi sonucu 

olu abilecek bilinç ortam n, insan ve ileti im olgular n yer ald  her alanda hayal edilen 

niteli e ula labilmesini, böylece toplumsal ya am n iyile tirilebilmesi yönünde önemli 

giri imlerin ba lat lmas  ve üstelik küresel düzlemde e itim sanat ve ekin bile enlerinin 

bire imiyle varl k gösterebilme olas  gündeme getirebilecektir (Akgül, 2006: 106). 

Toplumun sanat yoluyla bilinçlendirilebilmesi, toplum bireylerinin ö renmeye hangi oranda 

aç k oldu uyla ili kilidir. Ancak etkin ve etkili ö renmenin gerçekle tirilebilmesi, 

edinilebilmesi her zaman ö renme niteli ini etkileyen etmenlere ba  kalm r.  

Tiyatronun toplumu bilinçlendirme ve estetik sanat anlay  geli tirmedeki i levi ve 

önemi dikkate al nd nda ö renmenin niteli ini etkileyen etmenler öyle yorumlanabilir. 

“Al n bili sel alabilirli i”, izleyicinin izledi i oyunda sunulan iletileri alg layabilecek 

bilinç düzeyine sahip olup olmad  ifade etmektedir. Bunun sa lanabilirli i izleyicinin 

alg n hangi oranda aç k oldu una ba r. “Verici ve al  aras ndaki ileti im niteli i”; 

noktas nda birincil öncelik ayn  dilin konu uluyor olmas  yani her türlü donan n kar  

tarafta kar k bulmas  durumudur. leti imin niteli i, ileti imin gere iyle sa lanabilmesine 

ba r. Sahneden gönderilen iletinin izleyicide kar k bulmas  ve geri bildirimin 

sa lanabilmesi ileti imin nitelikli gerçekle mesine ortam yaratmaktad r. “Bilgilerin 

uygulanabilirli i”, bireysel geli imi do rudan etkileyen bir olgudur. Benimsenmeyen bilgi 

nas l ya ama geçemezse, ya ama geçemeyen bilgi de benimsenemez. Geli imin edinimi; 

bilginin içselle tirilmesiyle do ru orant r. “Vericinin ve al n güdülenmesi”, a amas  

sanatsal etkinlik kapsam nda iletilmek istenen tüm iletilerin ere ine uygun kullan  için 

öncelikle iletileri gönderecek oyuncular n, ard ndan da izleyicinin do ru biçimde güdülenmesi 
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gere i söz konusudur. Sorumlulu un büyüklü ü aç ndan oyuncunun güdülenme sürecindeki 

önemin ay rd nda olunmas  ve sürecin bu bilinçle gerçekle tirilmesi gerekmektedir. 

“Fazladan ö renme”; gerçekte bu a ama “bilgilerin uygulanabilirli i” ve içselle tirilme 

sürecini do rudan etkileyen bir a amad r. Ya am n hemen her an nda gereksinim duyulan 

bilgiden daha fazlas  biliyor olmak her zaman rahatlat  bir durum olmu tur. Oyuncunun 

yaln zca ezberle yetinip kuramsal bilgiden uzak durmas  yerine, örne in canland rd  tarihsel 

karakterin kendi dönemi kapsam nda ya am  incelemi  olmas  da performans  olumlu yönde 

etkileyebilecektir. Bu bilinçse yine ancak, yönetsel güçlerin e itim ve sanata yapt klar  

yat mla edinilebilecektir. 

 Toplumda hedeflenen ülküsel bütünlü ün sa lanabilmesi ve ulusal kimli e sahip 

labilmesi ad na sanatseverlerin kendi de erleri kapsam nda tiyatronun ekinsel süreklili ini 

toplum geneline yayarak benimsetme ve gelecek ku aklara aktarma çabalar  gereklilikten öte 

gereksinime dönü türüldü ünde, art k ulusal bütünlük ve varolu  için kayg lanmaya gerek 

kalmayacakt r. 

Sanattan soyutlanmadan sanatla bütünle mi  ya amsal nitelik edinimi, ancak sanata 

yap lan yat m yoluyla olas r. Bu süreç a daki genörnekte (modelde) dile getirilmi tir. 

 
Tablo 1: Sanata Yat mla Ya amsal Nitelik Edinim Genörne i 

 

M B NC  

SANATA YATIRIM 

SANATSAL DUYARLILIK ESTET K SANAT ANLAYI I 

TOPLUM B NC  

YA AMSAL N TEL K 
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nsano lu, do tan gelen içgüdüsel davran  düzeyinin yetersizli i nedeniyle, çevreye 

uyum sa lamada sorun ya amakta ve bu sorunu giderebilmek ad na ya am  boyunca belirli 

bilgiler edinme gereksinimi duymaktad r. Dil ö renimi, çe itli tutum ve davran  edinimi gibi 

deneysel ö renmeye dayal  ya amsal bilgilerin ba ar yla aktar ndaki temel gereksinim, 

toplumda varolan itim bilincinin artt lmas na yönelik yat mlard r.  

itim bilincine sahip toplumlar sanata yat m siyasalar  olu turmay  görev bilmi  

ayr cal kl  toplumlard r. E itim bilinci ve sanata yat m aras ndaki çift yönlü ileti im bir 

yandan toplumun sanata duyarl  duru una ortam haz rlarken öte yandan estetik sanat 

anlay n geli imine katk  sa layarak toplumu bilinçlendirme gizil görevini üstlenmi  

olur. Bilinçli toplumun birincil önceli iyse ya amsal nitelik edinimidir.  

 

Sonuç 

Yat mlarla ve sanatla yo unla lan süreç; yaln zca toplumun estetik sanat 

anlay  geli tirerek be eni düzeyinin art  sa lamakla yetinmemi , bu de imle 

sanatç  özgün, do al ve yarat  üretime de yönlendirmi  olur. Ancak bu üstünlü ü 

edinebilmek, toplumun sanatla tan kl  ve sanat  içselle tirme düzeyiyle ilintilidir. 

Toplumun estetik sanat anlay  ve sanatsal duyarl , sanatsal yat mlar n bir sonucu 

niteli ini ta maktad r. Yat m yap lmayan toplumlar n sanata kar  seçici ya da ilgili 

olmay  oldukça ola and r. Sanat n ya amsal gereksinimler yan nda gereksinim d  olarak 

de erlendirili i en büyük tehlikedir gerçekte. Bu tehlikeden kaç nabilmek toplumun gönenç 

(refah) düzeyinin yükseltilmesi gerçe i ve gereklili iyle do rudan ili kilidir. Ancak bu 

ko ulun yerine getirili i sanat  insan ya am na dahil eder. Tarih boyunca s fsal farklar  

ortadan kald rma çabas , sanat n toplumsal ya am için gereklili inin fark nda olan yönetimler 

taraf ndan varolmu tur. Ayn  yakla m ve bilinçle geri kalm n panzehiri sanat  insan 

ya am n vazgeçilmezi k lmal  ve toplumlar n ya anm klar , bilgi, birikim ve 

deneyimlerinin bire imi bu anlat m biçimini yarat kla besleyerek ya amsal nitelik edinimi 

hedeflenmelidir. 
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