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Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar;
Son 50 yılda dünyada ve ülkemizde yapılan sanat eğitimi araştırmalarında; öğretim
yöntemlerinden eğitim ortamlarına, sanat eğitiminin gerekliliğinden araştırma metotlarına,
yaratıcılıktan sanat eğitiminin potansiyeline birçok konuya değinilmiş; fakat daha ziyade
sanat eğitiminin sorunlarından söz edilmiş; genel eğitim içindeki yeri, ağırlığı ve önemine
dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Ne var ki, özellikle ülkemizde, sanat eğitiminin önemi ve
bireye kattıkları hakkındaki bilincin ne yazık ki hala oluşmadığı konusunda tüm sanat ve sanat
eğitimi camiası hemfikirdir.
Avrupa Komisyonu, 2007 yılında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir Avrupa Kültür
Ajandası önermiş; yaratıcılığın geliştirilmesi için sanat eğitiminin önemini vurgulamıştır.
Buna ek olarak, eğitim ve öğretimde Avrupa İşbirliği Çerçeve Programı temel yeterlikler
arasında kültürel farkındalığa ve yaratıcılığa vurgu yapmaktadır. Aradan geçen iki yıldan
sonra 2009 yılı, “Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı” olarak ilan edilmiş; eğitimin her biçimi
ve aşamasında sanatsal ve diğer türdeki yaratıcılığın geliştirilmesi gibi temel temalara
göndermelerde bulunulmuştur.
Avrupa’daki bu çabalara benzer çabaların ülkemizde de sergilenebilmesi için çeşitli
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları sanat eğitiminin varoluş gerekçelerini anlatma çabası
içinde yoğunlaşmaktan, yeteri düzeyde yenilikçi yaklaşımlar sergileyebilmeye zaman
bulamamaktadır. Ancak, her şeye rağmen ortaya koyulan çalışmaların bir gün meyvesini
vereceği ümidiyle yola çıkan birçok sanat eğitimcisi ve sivil toplum örgütü, yılmadan ve
usanmadan bilimsel araştırmalarda bulunmaya çalışmaktadırlar. Bugün burada Eğitim
Araştırmaları Birliği olarak ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Eğitim Araştırmaları
Sempozyumu ve Çağdaş Sanat Sergisi’ni, Ankara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Fakültesi
işbirliği ve Milli Eğitim Bakanlığı/MEB, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği/GÖRSED, Sanat
Eğitimcileri Derneği/SEDER, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği/WERA ve Uluslararası
Eğitimciler Derneği/INASED katkılarıyla Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde
gerçekleştiriyoruz.
Sempozyumun, ülkemiz sanatına ve sanat eğitimine olumlu katkılar sunmasını ve farkındalık
yaratmasını diliyor; Sempozyumumuzun Onursal Başkanı ve Çağrılı Konuşmacısı sanat
eğitimimizin duayenlerinden Sayın Prof. Dr. İnci SAN’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Ayrıca, Çağrılı konumacılarımızdan Barcelona Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr.
Fernando Hernandez-Hernandez’e; Mimar Sinan Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emre
ZEYTİNOĞLU’na davetimizi kabul edip bizlerle birlikte oldukları için en içten
teşekkürlerimi sunuyoruz.
Sempozyumun gerçekleşmesindeki desteklerinden dolayı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erkan İBİŞ’e, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sempozyum
Başkanlarından Sayın Prof. Dr. Fatma HAZIR BIKMAZ’a, Sempozyum Başkanı ve Ankara
Üniveristesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL’e,
Sempozyum Başkanı ve Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yunus
ERYAMAN’a; Düzenleme Kurulumuzun değerli her bir üyesine; Sempozyum Bilim Bilim
Danışma Kurulumuza ve Hakem Kurulumuzun değerli üyelerine, Çağdaş Sanat Sergisi
Düzenleme Kurulu Üyeleri Sayın Doç. Dr. Sezer CİHANER’e, Dr. Öğretim Üyesi Fatih
BALCI’ya, Araş. Gör. Nurhayat GÜNEŞ’e; Sergi Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Sergi
Değerlendirme Jürisine çok teşekkür ediyoruz; onlar olmasalardı bu etkinlik
gerçekleştirilmezdi.
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Ayrıca, Çağdaş Sanat Sergimize mekânını açan değerli sponsorumuz Cermodern’in değerli
yönetici ve çalışanlarına, sponsorlarımızdan KARMAPOL/BİRKÜLTÜR ve PEGEM
AKADEMİ’nin değerli yönetici ve çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla.

Dr. Öğr. Üyesi Enver YOLCU
Sempozyum Eşbaşkanı

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN
Sempozyum Eşbaşkanı
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Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Melek Gökay
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Prof. Dr. Candan Dizdar Terwiel
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Doç. Dr. Ayşe Okvuran
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Doç. Dr. Salim Sever
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Arş. Gör. Dr. Bilge Karaöz
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Bilim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Adnan Tepecik

(Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Anna Grossi

(Conservatorio Statale di Musica)
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(University of Lapland)
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Asst. Prof. Li Xu
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Micheal Moore
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Key Note Speakers / Davetli Konuşmacılarımız

Prof. Dr. Fernando Hernandez-Hernandez
University of Barcelona, Spain
Fernando Hernández-Hernández is a full professor in the Unit of Cultural Pedagogies in the Fine Arts
Faculty at the University of Barcelona and the director of a master’s program (Visual Arts and Education:
A Construction- ist Perspective) and a doctoral program (Arts and Education). He is also a member of the
Quality Research Group ESBRINA (Contemporary Subjectivi- ties, Visualities and Educational
Environments) and of REUNI+D (University Network for Educational Research and Innovation). He is
the coordinator of INDAGA-T (Teacher Innovation Group to Promote Inquiry-Based Learning). His areas
of interest are nomadic learning processes, the post-qualitative and new materialism approaches (linked
with arts-based-research), social transformation movements, and art education displacements.

Prof. Dr. İnci SAN
Retired Professor of Ankara University and Honorary President of SEDER
In 1974 she has a doctoral thesis entitled "Artistic Creation and Creativity in Children". Between 19771978, she studied art education in Stuttgart and she found a chance to examine “Stutgard Waldorf
Pedagogy”. In 1981, she received the associate professorship with the work of "Art Education Theories".
Then, she was promoted to full professorship in 1988. From 1978 to 1979, she was one of the members of
various instituitions’ advisory and editorial boards. From 1982 until her retirement, she was the Chair of
the Department of Fine Arts Education in Faculty of Educational Sciences at Ankara University. İnci San,
who has a large number of articles in the field of art education, has been retired since 2000. Now, she is
serving as the honorary president of the Association of Art Educators (SEDER).
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Asst. Prof. Emre Zeytinoğlu
Mimar Sinan Fine Arts University
Ceramic artist, academician and writer. In 1980, he graduated from the Ceramic Department at Mimar
Sinan Fine Arts University. He has opened exhibitions since 1986, and he has been also writing articles on
the topic of art since 1988. He taught art at Marmara University, Anadolu University, Kadir Has
University, Yeditepe University, and Işık University.
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SANATLAR BİLİMSELLİĞE YAKLAŞIRKEN

İnci San
SEDER Onursal Başkanı
Ankara, 06.11.2018

Değerli Dinleyenler,
2018 yılının son ayında düzenlenen “Sanat, Sanat Eğitimi ve Araştırma Yöntemlerinde Yeni
Paradigmalar” temalı yeni bir II. Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumuna çağrılı konuşmacı olarak
katılmam istendiğinde biraz paniğe kapıldım. Katılamadığım bir çok sanat ve sanat eğitimi ulusal ya
da uluslararası sempozyum ve kongrelerinin sonradan elime geçen kimi yayınlarına baktığımda
birçok bilimsel bildiri beni çok sevindirmişti, ama bunları tam olarak izleyememiş, okuyamamıştım.
Emekli olup bir de İzmir’e taşınmış olmam dolayısıyla gerçek akademik sanat eğitimi ortamlarından
uzak kalmıştım.
Bu konuşmaya hazırlanmadan önce en son merak ve ilgiyle okuduğum beyin araştırmaları
hakkındaki bir yazı dizisi ile son zamanlarda elime geçen başlıca Anadolu Üniversitesi genç
akademisyenleri ve yurt dışından alan uzmanlarının katkıda bulunduğu Pegem Akademi
Yayınlarından “Görsel Araştırma Yöntemleri” (kısaca GAY) başlıklı yayından yararlanarak, eski bilgi
birikimime ve kimi savlarıma bazı eklemeler yapma gereksinimi duydum ve sizlerle bu çalışma
sürecini paylaşmayı düşündüm. Bildirinin adını “Sanatlar Bilimselliğe Yaklaşırken” koydum.
Temel yaklaşımlarım şöyle sıralandı:
Sanatın bilim kadar önemli bir beyinsel etkinlik olduğu;
Sanatın kendisinin bilimden uzak olmadığı; sanatın günümüzde bilimselliğe daha çok
yaklaştığı;
Gündelik yaşamımızda en başta görsel kültür alanında görsel sanatlar ve tasarımın, tüm diğer
sanat dalları ve yeni tekniklerle ve teknolojiyle biraraya gelerek karşımıza çıktığı;
Eğitim süreçlerinde eylem araştırması yönteminin en çok sanatlar temelinde başarılı olduğu;
Sanat, bilim ve teknolojideki yaratıcı süreçlerin beyinbilim ve sinirbilimcileri açısından da
önemle irdelendiği (beyin-zihin-bilinç-deha-kültür);
Pek çok bilgisel, bilimsel ve sanatsal verinin biraraya gelip esaslı bir sanat kültürü
oluşturduğu.
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Metnimi yazarken yukarıdaki yaklaşımlar ve onlara ilişkin konu ve sorular kimi zaman
birbirinin etkileşimiyle biraz değişik bir sıralamaya girdi.
I. Sanat(lar) bilim(ler) kadar önemli bir beyinsel etkinliktir.

Çizem 1
Bu yargıya akademik yaşamımda üzerinde çok durduğum ve kimi önyargılara karşı tanıtlar
(argümanlar) ararken, 1988’de yazılmış bir kitabı okuduğumda varmıştım. Evet, “sanat duygusal bir
alan; insanı doğru ve mantıksal düşünmeden alıkoyan (kökü Platon’a kadar giden bir düşünce ve
anlayış), dolayısıyla fazla ciddiye alınmayacak bir etkinliktir (bu ve benzeri düşüncelerin listesini
uzatmak olanaklıdır) gibi önyargıları birdenbire çok ciddi ve uzun çalışmalar ve araştırmalar sonucu
yıkan Ned Herrmann’ın Yaratıcı Beyin adlı kitabı olmuştu (en azından benim için). İnsan beyninin
düşünme biçimleri üzerinde duran Herrmann’ın 20. yy.ınson çeyreğinde sol ve sağ beyin yarım
kürelerinin farklı düşünme biçimleri olduğunu ileri sürdüğü kuramı, beynin sanatsal yaratıcılıktaki
duygu-düşünme bağlantısını göstermesi ve yaratıcı süreç(ler) sonunda ortaya çıkan ürün’ünzihinsel bir
ürün olduğunu ortaya koyması önemliydi.

Çizem 2 Ned Herrmann

Çizem 3 Ned Herrmann

Kendi çizdiği çizemlerde (şemalarda) soyut olarak beyni önce iki düşünme ve davranış
bölümüne, sonra da her bir bölümü ayrıca ikiye ayırarak dört bölüm tasarlıyor ve yaratıcılık sürecinde
bu ayrı gibi duran bölümler arasındaki hızlı ve sürekli gidiş gelişi, son derece karmaşık bu bağlantılar
bütününü çizemsel olarak netleştiriyordu. Bu konunun günümüz beyinbilim araştırmalarına
bakıldığında müthiş bir öngörü olduğuna 5. Bölümde bakacağız.
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II. Sanatın kendisi bilimden uzak değildir. Sanat günümüzde bilimselliğe ve teknolojiye
daha çok yaklaşmıştır. (Görsel Kültür)
Günümüz sanatlarında özellikle görsel sanatlar alanında teknoloji ve dolayısıyla bilime
dayanmadan yeni, özgün ve çağcıl bir sanatsal üretim ortaya çıkarmak pek olası görünmemektedir.
Sanatları izlerken, sanatçıların araştırmacı yanları, teknolojiye egemenlikleri ve disiplinlerarası
yaklaşımları göze çarpmakta. Bu disiplinlerarasılık diğer sanat dallarıyla ilgilenmelerini, epeyce
okuyup dinleyip toplumsal gerçeklikleri çeşitli yönleriyle izlemelerini de birlikte getirmekte. İzleyici
olarak yeni sanatı anlamamız için bizlerin de zaman zaman zorlanması söz konusu olmaktadır. Hem
sanatçılar hem biz tüketiciler, bilişimbilim, yeni bilimsel buluşlar, dijitalbilim, kuantum, beyinbilim,
fotoğrafçılıktaki teknikler, fiziksel buluşlar gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak durumundayız.
Toplumbilim, psikoloji, siyaset, kimlik politikaları, etnografik bilgilerle ilgili oluşumlar eserlerden
bize yansımakta.
Görsel sanatlar alanından seçtiğim (seçebildiğim) ve etkilendiğim iki sanatçı, İnci Eviner ve
Nil Yalter çalışmalarında teknolojiye ve sanat dışı sayılabilecek olgulara da dayanarak ürünler
vermektedirler.
İnci EVİNER
İnci Eviner’in 2016 yılı sonunda gezdiğim İstanbul Modern Sanatlar Müzesindeki Retrospektif
sergisi sanatçının geniş dağarını ortaya koyuyordu. Kendisinin raslantısal olarak okuduğum Tempo
Dergisi'ndeki(1) bir röportajında belirttiği üzere etkilendiği düşünürler Deleuze, Guattri, Foucault ve
Ali Akay’ın Ekin-Bilar eğitim kuruluşunda verdiği derslerde sözü edilen felsefeciler, psikiyatrlar
vd.dir.

Resim 1 İnci Eviner / Duvar Dibi
1

Temmuz 2016, Sayı:90, s.44-50, Eren Başağan’ın gerçekleştirdiği ropörtaj.
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İ. Eviner şöyle diyor: “yaptığım işlerde 2 boyut var. Birincisi entelektüel arka plan benim için
çok önemli; çoğunlukla edebiyattan ve felsefeden besleniyorum. İkincisi her zaman zihnimden,
duygularımdan, düşüncelerimden kaynaklanan samimi bir akış, bir ifade bulmaya çalışıyorum. Orada
hayaller, bilinçaltı ve rasyonel olmayan her şey işin içine giriyor. Bu iki alanı çok dengeli bir şekilde
götürmeye çalıştım hep. Yapıtlarım çocukluğumdan beri kişisel olanla toplumsal olanın aynı anda,
birbirleriyle örtüştükleri ve çarpıştıkları alanlarda ortaya çıkıyor.” Tempo Dergisi (s.46)

Resim 2 İnci Eviner / Kırık Manifestolar ve Gösteriler (Video)
Söyleşinin devamında “kadın hareketinin içinde yer alıyor musunuz? sorusuna yanıtı şöyle:
“… yakından takip ediyorum… işlerimin kendini tek bir sözle özetlemesini istemem; düşündükçe ve
içine girdikçe kendini izleyicisiyle sürdürmesini ve onun zihninde gelişmeye devam etmesini arzu
ederim. “söyleşinin biryerinde de “sanatçı ne kadar sorumluluk yükleniyorsa izleyici de yüklenmeli.
Bu sergide kolaycılık yok…” diyor.

Resim 3 İnci Eviner / Parlamento (Video)
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Eviner, 1980’den günümüze kadarki üretiminden yapıtlara (fotoğraf, video sanatı, resim,
çizim, heykel) yer verilen sergide, “ …sanatçı sanat tarihsel alegori, ikonografi, illusturasyon ve
mitolojilerden güncel ideogram ve piktogramlara uzanan sınırsız bir görsel dilin içerisinde
gezinerek… güzel olanın içindeki şiddeti, bastırılmış olanın potansiyelini ve bilinçaltının eşsiz
yaratıcılığını iç içe örerek güncel, güncel olduğu kadar da zamansız olduğu izlenimi veren yapıtlar
kurguluyor.” (Sergi Broşüründen.) Sergi Kronolojik düzenlenmişti.
Yapıtların adlandırmalarına gelince sanatçının sosyal olay ve olgulara bakışını özetliyor adeta:
Yeni Vatandaş (2009), Gövde Coğrafyası (1995), Arthur Rimbaud (2005), Korkma, Sana Bişey Olmaz
(2005), Ulusal Zindelik, Parlamento, Evden Kaçan Kızlar, Bana Kötü Birşey Oldu, Kırık Manifestolar
ve Gösteriler vd. Serginin başlığı: “İçinde Kim Var? (22 Haziran-27 Kasım 2016)
Nil YALTER
Gene Kasım 2016’da gezdiğim Nil Yalter’in “OfftheRecord” (Kayıt Dışı, Yer Verilmemiş)
başlıklı kapsamlı sergisi, bir sanatçının ne kadar geniş bir dağardan yararlandığını, kişisel ve toplumsal
anılardan, şiirden, yolculuklardan, çetin toplumsal sorun ve olgulara dek yaşamın içinden nasıl
etkilendiğine bir örnektir. Dijital sanattan, videodan, çeşitli teknolojik tekniklerden bolca
yararlanmaktadır.

Resim 4 Nil Yalter / Göçmenler
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Resim 5 Nil Yalter / Orient Express
Önce yapıt adlarından başlayayım: Çembersel Ritüeller (1992), Göçmenler (1976-2016),
Çembersel Biçim (1967), Deniz Gezmiş (1972), Orient Express (1976),Pixelismus (1996) (Dijital
hareketle grafiksel bir çalışma), Şaman (1979), Harem (1979-1980), Eon Şövalyesi (1978), Geçici
Meskenler (1974), Sürgün Zorlu Bir Meslektir (1983), Aile Albümü (1977), La Roquett Kadınlar
Cezaevi (1974), Deniz Meslekleri (1982), Rahime Türkiyeden bir kürt kadını (1979).

Resim 6 Nil Yalter / Topak Ev
Malzeme çeşitliliği yanı sıra Yalter’in öykü anlatma, canlandırma ögelerini kullandığını,
Nazım Hikmet ve Hasan Hüseyin Korkmazgil’in, Baudelaire’in şiirlerini yorumladığını ekleyelim.
Her bir yapıt bir ve birden çok hikaye içermekte. Onun sosyolojiden, felsefeden, edebiyattan
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yararlandığı; kadınlık, göçmenlik, sürgün, çalışma yaşamı, cezaevinde yaşam gibi evrensel ve zorlu
konulara ağırlık verdiği bu sergi, onun 1967’den 2016’ya dek geçirdiği evreleri de yansıtmakta.
III. Gündelik yaşamımızda en başta görsel kültür alanında görsel sanatlar ve tasarım,
tüm diğer sanat dalları ve yeni teknikler ve teknoloji ile bir araya gelerek karşımıza
çıkmaktadır.
“Yeni iletişim teknolojilerinin yaşamımıza girmesiyle kültürümüzde artık yazılı-sözlü dilden
çok daha yaygın olarak görsel imgelerle dolu bir kültür egemen olmaya başlamıştır. Gazete, dergi,
afiş, televizyon, sinema, video, internet gibi araçlarla üretilen imgelerle çevriliyiz.” (Parsa, A. F.
(2007) den aktaran Türkcan ve Coşkun, GAY, s.73)

“İçinde bulunduğumuz çağın kültürü görseldir” diyebiliriz. Soğancı’ya göre “aslında
görsellik insanlar için her zaman önemli olagelmiştir. Ancak insan yapısı ya da makine yapısı
görselliğin, kültür ortamında teknolojik olanakların yarattığı yeni olasılıklarla günümüzde
olduğu kadar kolay ve yaygınca erişilir olmadığını da vurgulamalıyız.” (GAY, s.153)
“Görsel kültür 21. y.y. da ortaya çıkmış olan çok yönlü iletişimin doğal bir sonucu olarak,
bilgi birikimini ve büyük yaygınlık kazanan görüntü açılarının elbirliği ile yarattığı yeni bir kültür
biçimidir.” (Türkcan-Coşkun, GAY, s.80) Aynı yazarlara göre görsel kültür imge ve kültürün
birleştirilerek anlamlandırılmasıdır.” (a.g.e.s.73) “Görsel kültür, kültürün görünür hale gelmesidir.
(s.80)
Görsel kültür ve görsel iletişim konusunda 1981’de yayımlanmış olan bir makalemde (Görsel
İletişimde İşaretler ve İşaretler Dili Olarak Sanat, Ank. Üniv. EBF Dergisi, Cilt 14, s. 291-306),
“görsel kültür ve kitle iletişim araçları”, “görsel iletişim” başlıkları altında, görme duyusunun önemi,
görsel algı, imge ve kavramların zihinde oluşması, bildirişim (enformatik) estetiği, estetik algı, görsel
iletişimde sanat, reklam olgusu, çocuk çizimleri, evrensel işaretler ve simgeler gibi konular ayrıntılı
olarak işlenmişti. O dönem için görsel kültür kavramı içinde görsel sanatın, kitle iletişim araçlarının
verdiği bilgi ve enformasyon verme gücü yanında yalnızca özel bir bölüm olarak yer alabildiğinin
kabulü, günümüz değerlendirmelerine göre ilginç bir saptamaydı.2
Bugün ise şöyle diyebiliyoruz;
“Görsel olan görülebilen herşey ise de, görsel kültür sanatsal olan imgeler, simgeler ve insan
eli değmiş görülenlerdir, kültürel olandır. İnsanlarca üretilen, yorumlanarak ortaya çıkan, Barnard’a
göre işlevsel, iletişimsel ya da estetik amacı olan şeyler görsel kültür kavramı ile ifade edilebilir”
(Türkcan ve Coşkun). GAY, S.77-78. Eğer görsel kültür çalışmaları, temel olarak kültürün, yani tüm
bilgisel birikimimizin görünür hale gelmesi olarak olaya bakıyorsa, gerek tüketici gerek eğitimci
2

2017’de basılan Çocuk ve Sanat kitabımda söz konusu yazımda yer almaktadır.
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olarak son derece donanımlı olmamız gerekmektedir. Tüm görsel imgeleri, mecazları, iletileri iyi
kavrayıp yorumlayabilmemiz için tarih, sanat tarihi, edebiyat tarihi, coğrafya, felsefe, göstergebilim,
etnoloji, psikoloji, sosyal psikoloji; hatta fizik, geometri, matematik ve bazen de müzik ve daha birçok
alandan yıllar içinde edindiğimiz ve edineceğimiz bilgi birikimi çok önem kazanmaktadır.
Günümüzde büyük bir hızla ilerleyen bilim dalları yaşamımızı değiştiriyor, dönüştürüyor,
bizleri farkında olmasak da etkiliyor. Üstelik bilgiler değişmez birer olgu olmaktan da çıkmaktadır.
Öte yandan bilim insanları da görsel kültürden etkileniyor, sanatsal alan ile kendi alanları
arasında ilişki kurmaya çalışıyor. “İnsan ve onun kültürüyle ilgilenen bilim insanları arasında yaygın
olan sanatçılara imrenme dürtüsü tam tersine dönmüş ve artık sanatçılar ve eleştirmenler (biz
ekleyelim: sanat izleyenler de) söz konusu bilimlere imrenmeye başlamışlardır” (Foster’den
(1996)’dan aktaran Soğancı, GAY S 147)
Eviner

ve

Yalter

örneklerinde

izlediğimiz

teknolojiye

egemenlik

kuşkusuz

bu

içselleştirmeden, sıradan bir imrenmeden çok daha derindir.
IV. Eğitim süreçlerinde eylem araştırması yöntemi en çok sanatlar temelinde başarılı
olmaktadır.
Daha önce sözünü ettiğim ana kaynaklarımdan biri olan Görsel Araştırma Yöntemleri
kitabının Eylem Araştırması alt bölümünde şu soru yer almaktadır: “Sanat ile araştırma birarada
düşünülebilir mi? Diğer bir soru da “sanat yoluyla toplumsal ve bireysel dönüşüm sağlanabilir mi? dir.
Bu ikinci soru sanat eğitimcileri açısından yıllarca konu edilmiş ve olumlanmıştır.
Gelelim ilk soruya. Son yıllarda kuramsal ve uygulamalı olarak üzerinde çalışılan görsel
kültür çalışmaları ve eylem araştırması yöntemine yer verilmeye başlanması bu iki soruya da olumlu
yönde katkıda bulunmaktadır.
Eylem araştırması yöntemi pek çok alanda ama en çok toplumsal durumlarla ilgili ya da
ilgilenen çalışmalar olup sanat eğitimcileri ve sanat eğitimbilimcileri açısından sanat temelli katılımcı
eylem araştırması olarak ele alınmaktadır. Konu, sorun ve durumların araştırılması sürecinde, gerek
araştırmacı gerek katılımcı olarak sanatçıların, sanateğitimcilerinin, görsel sanatlar öğretmeninin,
öğrencilerin, yöneticilerin, sanat(çı)ların izleyicilerinin yer alması söz konusudur. Bu yöntemin
uygulanması bir grubun problemi tanımlaması, sorunu çözmek için uğraşması, çabaların ne ölçüde
başarılı olduğunu görmesi, sonuç yeterli bulunmazsa yeniden denemesi, araştırmayı yaparak yaşayarak
öğrenmesi sürecidir. (Ersoy Avcı, GAY, S.110).
Bir yöntem olarak sanatın (sanatların) öğrenme biçimi olarak kullanılması söz konusu
olduğunda, öğrencilerin sürece etkin (aktif) katılımları, zengin ve duygular uyandıran bir öğrenme
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içinde oldukları düşünülür. Gamwell “öğrencilerin bir dizi sanatsal deneyim yoluyla anlamlar
üretilmesine ilişkin anlayış kazanmalarının amaçlandığını, zengin ve duygular uyandıran bir öğrenme
ortamı sağlandığını” belirtmiştir.
Öğrencilerden hareket ve dans yoluyla şiir yorumlamalarını, kısa öykülerin dramatik
yorumlarını yaratmalarını, yaratıcı yazma için dansı bir katalizör olarak kullanmalarını, edebiyat
öğrencilerinin müzik, drama ve performans dilini kullanarak görselleştirme, hareket, dans, konuşma ve
şarkı söylemeyi deneyimlemelerini istemiştir. (Gamwell, Q.(2005), Ersoy-Avcı akt. GAY,s.133).
Görülüyor ki sanat eğitimcilerinin ve sanat eğitimbilimcilerinin zaman zaman sanat temelli
proje çalışmalarında kullandıkları kimi yöntemler bugün eylem araştırması olarak adlandırılmakta ve
bence görsel kültür araştırmalarının da en önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Yıllar önce 1990’ların sonlarında, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulu
öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticileri ile yürüttüğüm Ankara Proje Çalışması belki tam bir eylem
araştırması niteliğinde değildi ama, katılımcılık ve bir kültürbilimsel eğitim süreci olarak,birlikte
konuyu seçme, konu hakkında temel bilgileri, tarih, antropoloji, paleontoloji, barınma (mimari),
coğrafya, yemek kültürü, sosyal yaşam vb. kuramsal bilgileri ve uygulamalı çalışmaları içermesi; her
özel konunun uzmanlarının Ankara’ya odaklı olarak gerçekleştirdikleri söyleşiler ve çalışmaları
izleme gibi desteklerinin alınması, uygun olan konuların yaratıcı drama yoluyla canlandırılması,
sürecin en sonundaki sergileme, şenlik ve bir gösteriyle tamamlanması açısından herhalde ilklerdendi.
(Daha geniş bilgi için bkz. San, İ. (2018) Yaratıcı Drama ve Müze, s. 249-251)
Bu çalışmanın problemi, katılımcıların yaşamakta oldukları Ankara kentinin tarihine, kent
bilincine sahip çıkmaları, kendi kentleri için sosyal sorumluluk duymaları olgusu idi.
Bundan sonra, gene 1990’ların sonlarında, 7 kişilik yüksek lisans grubu öğrencilerimle ve
Namık Kemal Lisesi’nde seçmeli ders olarak müziği seçmiş 16 yaşlarında bir grupla birlikte
yürüttüğüm “müze ve drama” çalışması sanırım bugünkü sanat temelli katılımcı eylem çalışması
kavramıyla tanımlanabilir.
Yüksek lisans grubunda iki müzik öğretmeni, bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, iki dramacı
(lisans öğrenimi olarak biri çocuk gelişimi diğeri halk eğitimi öğrenimi almış), bir resim öğretmeni, bir
iletişim bilimci vardı. Bir sömestr süren çalışmalarımız Ankara Etnografya müzesindeki bir drama
çalışmasıyla başladı. Grubun birbirini tanıması ve kaynaşması amaçlı bu çalışmadan sonra serbestçe
müze gezildi. İkinci bir müze gezintisinde grubun kendilerine belli bir tema seçmelerini, giysiler,
takılar, kapı ve kilitler, mutfak eşyaları, aynalar, müzik aletleri gibi obje gruplarına ayrılmaları istendi.
Üç grup oluştu: Müzik aletleri, takı ve aynalar ve mutfak eşyaları. Bundan sonra herkesin kendisini en
çok ilgilendiren obje ya da objelerin çizimlerini yapmaları istendi. Elimden resim çizim gelmiyor
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diyenler olduysa da onlara yaptıklarının güzel olmasının önemli olmadığı, yalnızca biraz benzetmenin
ve sonradan bakıldığında anımsamanın önemli olduğu söylendi. Bir nesneyi çizerken ona çok daha
dikkatle bakıldığı, ayrıntıların görülebildiği, nesnenin böylece iyice tanındığı anlatıldı. Bundan sonra
kolektif bir resim çalışmasıyla çok büyük bir kartona, önceden kâğıtlara çizdikleri eskizlerden de
yararlanarak uygun boya malzemeleriyle müze hakkında ortak bir resim oluşturulması istendi. Renkli,
çok estetik, büyük boyutlu bir ortak resim ortaya çıktı. Bu ürün müzenin tanıtımı için kullanılabilecek
yeterlilikte bir afiş kadar güzel oldu.
Sınıf ortamındaki çalışmalarda sırasıyla nesnelerle iletişim kurma, onlarla ilgili küçük öyküler
yazma ve canlandırma; seramik çalışmasında müzedeki nesnelere benzer kullanım eşyaları yapma,
Osmanlı dönemi giysi resimlerini inceleme, bu kez bunlarla ilgili öykü oluşturma ve canlandırmalarda
drama sepetindeki uygun kumaş ve giysilerden yararlanma, İstanbul’u düşleme, klasik Türk
müziğinden parçalar dinleme gibi çalışma aşamalarından sonra yazdıkları öykü ve canlandırmalardan
yola çıkarak üç oyun geliştirmeleri istendi. Üç senaryo çıktı ve üç grup üç ayrı drama gösterisi
sergiledi. Doğaçlamalardan küçük tiyatro gösterilerine ulaşan grupların tiyatral kimi beceriksizlikleri
olduysa da onlar mutluydular. Belli bir içeriği, bir anlamı olan ve kendilerinin yarattıkları oyunlardı.
Yaşantılara dayanarak düzenlenmiş bu eğitim süreci bir müzeden hareketle birçok yaşantı ve
deneyimin bir arada yaşandığı, kolektif olarak ürünlerin ortaya çıktığı bir süreçti. Bu gençlerin müzik
aletlerine bakışları herhalde değişti, onların tarihsel gelişimi hakkında bilgi edindiler, kaliteli müzikleri
çok beğendiler, resim ve seramik çalışmaları yapabileceklerini gördüler, müzelerin eğitici ortamlar
olduğunu kavradılar.Dikkat ettiğim
Hususlar,ekibin (katılımcıların) iyi belirlenmesi, temanın çok dikkatle belirlenmesi, bu izleğin
üzerinden neler öğrenilebilirin iyi geliştirilmesi önemliydi. Katılımcılara verdiğim yönergede, nelerin
sorulacağı, hangi doğrultuda sürecin nasıl geliştirileceğine ilişkin ipuçları bulunuyordu. Görsel
sanatlara hiç ilgileri ve becerileri olmadığını söyleyen lise grubu, isterlerse görsel ürünler de ortaya
koyabileceklerini biraz da şaşırarak farketmişler, seramik, grafik, resim ve drama çalışmalarıyla
kendilerini nasıl geliştirdiklerini görmüşlerdi. (Daha fazla bilgi için bkz. San, İnci (2018), Yaratıcı
Drama ve Müze, s. 245-249)
Şimdi günümüzde gelişmiş katılımcı sanat temelli eylem araştırmaları için hazır modeller
bulunmakta. (GAY, s. 118, s.124, s.134 gibi). Yukarda sözünü ettiğim iki çalışma o dönem için birer
proje çalışması sayılıyordu. Özellikle Ankara çalışması daha da kapsamlıydı ancak yöntembilim
açısından elbette eksiklikler taşımaktaydı. Tüm birokulun öğrencilerinin katıldığı Ankara projesi;
katılımcı uzmanların sürekli bir arada olmayışı, uzmanlararası tartışma eksikliği, eleştirel boyutun
bulunmayışı, video kaydının çok sınırlı olması (sadece drama gösterisi), serginin hiç kaydedilmemiş
olması, raporlandırma yapılmamış olması gibi hususlar bugün bakıldığında önemli eksikliklerdir.
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Çizem 4 Model
Sözü geçen okulda ve bir iki özel ilköğretim okulunda benzer birkaç kapsamlı proje
çalışmasının yapıldığını biliyorum. Ancak tam bir bilimsel araştırma için süreklilik de çok önemlidir.
Bu sürdürülebilir sanat eğitimi kapsamında da ele alınması gereken bir konudur. Çünkü biz sanat
eğitimcileri ve sanat eğitimbilimcileri hala kendi alanlarımızı yüksek karar vericiler grubuna tanıtmak
için uğraşmak zorundayız.
Katılımcı eylem araştırmaları için pek çok özellik sıralanmaktadır: “bilimsel, işbirlikli,
tartışma odaklı, geliştirici, eleştirel, sınıf ya da okul içi, grupsal, özgürleştirici, bireyi yaratıcı ve
araştırmacı kılıcı, sosyalleştirici, disiplinlerarası, dönüştürmeci, yeni öğrenmeler sağlayıcı, anlamların
üretildiği, zorlayıcılıktan uzak gibi özellikler doğrusu bizler için hiç yeni değildir.
Tüm 30 yıllık yaratıcı drama çalışmalarında bu özellikler hemen hep bulunduğu gibi tüm diğer
sanat dallarının öğretim aşamalarında da ya yer almış ya da yer almasına özen gösterilmiştir. Müze
eğitimbilimi de uygulamalı çalışmalarla kuramı birleştirerek aynı yolu izler.
Eylem araştırmaları konusu yukarıdaki özelliklerin pek çok farklı disiplinde de ön plana
çıkmasına yol açmış gibi görünmektedir. Bu yol izlenebilirse özellikle örgün eğitimde öğrencilerin
sıkıcı olmayan, haz veren öğrenim ortamlarına kavuşabileceklerini düşünebiliriz.
V. Sanat, bilim ve teknolojideki yaratıcı süreçler beyinbilim ve sinirbilim açısından da
önemle irdelenmektedir. (Beyin-Zihin-Bilinç-Deha-Kültür)
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Başta sözünü ettiğim 30 yıl önce geliştirilmiş sağ ve sol beyin düşünme biçimleri kuramı (N.
Herrmann) kendinden sonra eğitim, yaratıcılık ve sanat eğitim ve öğretimi alanlarına ışık tutmuştu.
Ancak o zamandan bu yana sinirbilim ve beyinbilim araştırmaları hızla gelişti. Her şeyden önce 30 yıl
önce beyindeki nöron sayısı 1 milyar olarak tahminlenirken günümüzde artık 100 milyar nörondan söz
edilmektedir.

Resim 7 Nöron ve Snapslar
2018 yılının en ilgi çekici beyinbilim bulguları Prof. Dr. Türker Kılıç tarafından Herkese
Bilim ve Teknoloji Dergisinde açıklandı. Onun bu alanda çalışırken sorduğu sorular (hazırlık aşaması)
şunlardı:
Beyin nasıl düşünce üretir?
Beyin nasıl bilinç oluşturur?
Beyin nasıl zihin yaratır?
İlk soru sanat bilimi, (sanatçı, sanat alımlayıcısı, sanateğitimcileri, eleştirmenleri) açısından
önemli. Çünkü var olan önyargılardan söz etmiştim. Yineleyecek olursak “Sanat, yöneticiler, aileler,
politikacılar, diğer alanların öğretmenleri tarafından çok az “düşünme” gerektiren, daha “hafif”bir alan
olarak görülebilmektedir.
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Resim 8
Sanatın sadece duyumsama (hissetme), sezgi, yetenek ve yaratıcılığın, (sanki bu kavramlar
normalde “düşünme”içermiyorlarmış gibi) baskın olduğu bir mesele olduğuna inanıldıkça öğretim
programlarında sanata gereken ağırlık verilmemektedir.” Bu sözler benim de yıllardır savaştığım esas
sorundur ve 2005 yılında Eisner(2002) ve Efland (2002)’ın kitaplarını inceleyen Parsons tarafından
söylenmişti. (Parsons, M.(2005), akt. Ersoy-Avcı, GAY. s. 126)
Prof. Dr. Türker Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, beyinbilim,
bağlantısallık ve ağ yapı (network) anlayışı üzerinde ilerleyen, “bilginin işlenmesi ve bağlantılarla
bütünleşmesi matematiğinden” söz etmektedir. Kılıç sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yaşam içiçe geçmiş
ve aynı anda varolan bir kodlamalar bütünüdür. Bu yaşamın bağlantısal bütünsellik anlayışı” beynin
enformasyon işleme ve varoluş matematiği ile analojiler (benzerlikler) oluşturur. [Kılıç, Santiago
RamonCajal’ın, beyindeki her hücrenin (nöronun) ayrı bir ünite olduğunu ve bu hücrelerin sinapslar
aracılığıyla nöronal ağı oluşturduğunu görüntülediğini ve 1906’da Nobel ödülünü aldığını
anımsatmaktadır.]

Resim 9
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Kılıç, çok geniş kapsamlı bir araştırmadan söz etmektedir. Projenin üyesi olan 19 Avrupa
ülkesinden 500’ün üzerinde araştırmacının katıldığı bu araştırmada, (100 milyarın üstünde nörondan
oluştuğu düşünülen) beynin bağlantısal bütünlüğünün (bütünselliğinin) matematik yapısını anlamak
üzere yola çıkılmıştır. Bir ağ haritası çıkarmak, böylece sağlıklı insan beynindeki anatomik ve işleve
bağlı bağlantısallığı aydınlatmaktır amaç. Proje yetkin bilgisayarlarla yürütülmektedir. Avrupa’nın her
yerinden multidisipliner araştırmacılarla nörobilim, bilgi işleme ve beyinle ilişkili tıbbi alanlarda
bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacak ortak bir araştırma alt yapısı kurulması hedeflenmektedir.
Çalışmaların içinde iki önemli projeye yer verilmiştir: ilki İnsan Nöro-zihin Projesi (Human
Connectom Project) adını taşımaktadır. 2013’de Avrupa Birliği’nde başlatılmış olan ikinci proje ise
İnsan Beyin Projesi (Human Brain Project) başlıklıdır. Bu da bir Avrupa Komisyonunun Gelecek ve
Yeni Teknolojiler Ana Projesi kapsamındadır.
Söz konusu araştırmanın ilk aşamalarında ulaşılan yeni bir düşünce ve bilim alanı böylece
keşfedilmiştir. Beyin nasıl zihin üretiyor sorusuna yanıt verebilecek yeni bir matematiksel paradigma
ile beynin bağlantısallık modeli olan nöro-zihin (connectome) matematik yoluyla anlaşılmaya
çalışılmaktadır. Beynin karmaşık organizasyonu ve dinamikleri araştırılırken başlıca sinir bilim ve tıp
alanı insanları yenilikçi bilgi işlem yöntemlerini kullanmaktadırlar. 2018 yılında bilimsel ortama
sürekli düşen veriler arasındaki önemli bir veri ise şu olmuştur: İnsan beyni (eskiden?) milyarlarca
nörondan oluşan ve bedenin dış ortama uyumunu (homeostazını) sağlayan 1400 gr.lık biyolojik bir
yapı olarak düşünülürken, şimdi beynin işlevinin yalnızca bedenin fizyolojik dengesini sağlamak
değil, zihin yaratmak olduğu, zihin yaratan bir organ olduğu üzerinde durulmaktadır. Başka bir deyişle
beyin yaşam yaratan bir bilgi işleme sistemidir. (Kılıç, a.g.y. 10.08.2018)

.
Resim 10
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Yazıda devamla şunlar belirtilmektedir: “… beyin yaşamın “dilini” anlayıp ona yanıtlar
oluşturarak, bilinci ve zihni oluşturabilen, seçimler yaparak bu yanıtları veren, enformasyon işleme ve
üretme organıdır. Kılıç’a göre bilgi beyinde elektro-kimyasal biyolojik ırmaklar şeklinde oluşur ve
akar. Bu enformasyon ırmakları beyinde var olan 100 milyar alternatif (seçenek) içeren, matematiksel
bir olasılıklar ağı içinde sürekli bir yeniden varoluş halindedir. Bu bilgi ağları bağlantısal bir birlik, bir
bütünlük halindedir. Zihin yaratan nöro-zihin (connectome) bu bağlantısal bütünlüğün adıdır. Kısaca,
nöronların bağlantısallık haritasına Kılıç nöro-zihin bilgisi diyor.
Ned Herrmann 30 yıl önce düşünme biçimlerinden söz ederken bugünkü bilgi ve verilere
henüz ulaşılmamışken, belki de Kılıç’ın “Türkçede ilk kez kullanıyorum” dediği nöro-zihin
(connectome) kavramını kastediyordu diyebiliriz(?) Açıklayıcı tanımı bağlantısal bütünlük olduğuna
göre, Herrmann’ın sürekli olarak vurguladığı bölümlerarası çok hızlı gidiş-gelişlerin, her zaman etkin
(aktif) durumda olan bu yapının (beynin) yaratıcı, buluşçu ve yeni ürünler verebilmesinin de ancak bu
bağlantıların dengeli, uyumlu ve birarada çalıştıklarında gerçekleşebileceğinin ısrarla üstünde
durduğunu anımsamalıyız.
Beyin nasıl bilinç oluşturur sorusuna yanıt olarak Kılıç “bilinç zor bir kavram” diyerek şöyle
sürdürüyor: “Belki bilincin yaşama ilişkin bir özellik olabileceği, esas olarak “bilgiyi işleyebilir
olmak, bilgiyi algılayıp onu işleyip-anlayıp, olasılıklar arasından bir seçim yapıp, bilgi üretip bir
yaşantı oluşturmak bilinçliliktir.
Yaratıcılık, daha önce(den) yapılmamış bir seçimdir.
Bilinç seçim yapabilmedir. Yaratıcılık bu seçimin daha önce seçilip yaşanmamış olmasıdır.
Kılıç’tan konumuzla ilgili iki önemli deyişine daha yer vermek istiyorum;
Beynin bilgi ağları anlayışı, insanı bir organ olan beynin sınırlarından çıkarıp bir bilgi ağı olan
zihnin sınırsızlığına ulaştırmıştır. Beynin eşsiz gelişebilme, değişebilme yeteneği, aslında öğrenmenin
biyolojik yüzüdür. Üstün yetenek (deha) adını verdiğimiz durumun beyindeki karşılığı, oluşan
nörozihnin daha önce hiç oluşmamış yeni bir enformasyon ağı biçimi yaratabilmesidir.
Beyin-eğitim ilişkisine gelince:
Kılıç’a göre eğitim zaten aslında bir nöro-zihin biçimlendirmesidir, … beynin zaten oluş
nedeni olan nöro-zihin yapısını, eğitim süreciyle değiştirmek te bir tür beyin ameliyatıdır (plastisite
anlamında). Beyni değiştirmek zihni değiştirmek, sonuçta o kişinin yaşamını değiştirmek demektir.
Beyin nasıl nöro-zihinsel bağlantısallık ile nörozihni oluşturuyorsa, toplumlar da insanlararası
iletişim yoluyla kültür oluşturur. İki enformasyon sistemi –zihin ve kültür- arasında matematiksel
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büyük benzerlikler, hatta aynılık vardır. Nöronla beyinin, beyinle dünyanın ilişkisi; nöronla zihin,
zihin ile kültür ilişkisi gibidir.
Kılıç 2016 yılındaki bir söyleşisinde, kültür insanlarının yaşadıkları coğrafyada ve içinde
yaşadıkları ve içinde geliştikleri kültür ağından söz etmekte ve bu kişilerin bu ağın bir ürünü
olduklarını, o kültür ağını aynı zamanda örenlerin de gene kendileri olduğunu ileri sürmektedir.
Uygarlık bir bulut gibi dolaşır ve hep yaratıcı çalışkanlığa doğru hareket eder demektedir. Kültür
toplumun connectome’udur(HBT. Sayı 128).
Türker Kılıç bir başka söyleşisinde o yılın (2017 olabilir) Fransa’daki bakalorya (lise bitirme)
sınavındaki sorulara yer vermiş.
1. Arzu (nefis) kusur sahibi olduğumuzun işareti mi?
2. Hakikat nihai ve kesin mi?
3. Kültür bizi daha insani mi kılar?
Pek çok açıdan üzerinde durulacak sorular; hele liseyi bitirecek olan gençlere sorulduğunu
düşünürsek nerelerde boşluklarımız olduğuna ilişkin tartışılacak ne çok sorumuz olduğu acıka
görülebilir.
Asıl konum olan sanatlar eğitimi ve sanat eğitimbilimi açısından son sözüm şu olabilir:
Pek çok bilgisel, bilimsel ve sanatsal verinin biraraya gelmesi ile ancak esaslı bir sanat
kültürü oluşabilir.
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SANAT EĞİTİMİ, SOKAK VE KURUMLAR
Emre Zeytinoğlu

Bu sempozyumun üst başlığı “Sanat Eğitimi Araştırmaları” olarak belirlenmiş. Ve buna “Yeni
Paradigmalar” tabiri eklenmiş. Yeni paradigmalardan konu açmak, heyecan verici olurdu tabii.
Benden önceki değerli konuşmacıların belirttiği üzere, sanatın bilimle olan ilişkisi elbette yadsınabilir
bir durum değil. Ve biliriz ki sanat, bilimle kurduğu bağı asla terk etmedi, her zaman onunla iç içe bir
görüntü verdi. Üstelik her an ortaya çıkan bilimsel sıçramalar, bugün sanatı daha hızlı ve daha şaşırtıcı
biçimde etkiliyor, onu ve “estetik” kavramını yeniden ve yeniden tanımlamamızı gerekli kılıyor, yeni
paradigmalar oluşturup onları tartışmamıza yol açıyor.
Örneğin “nöro-estetik” çalışmaları –ki biraz önce Sayın İnci San değindi buna- estetik açıdan
şaşırtıcı veriler ortaya koyuyor. Öte yandan Batı Avusturalya Üniversitesi’nde başlatılan “Wictimless
Leather” adlı endüstriyel bir çalışma, sanatçıları harekete geçiriyor ve beden ile ilgili performansları
tetikliyor. Başka bir yöne göz atıldığında, bu kez sinestezi ve teknoloji birleşmesi, sanatsal projeler ile
felsefe arasında yeni bütünlükler inşa ediyor. Ve daha pek çok bilimsel alan, sanatın ilgi alanına dâhil
oluyor. İşte bu noktada, söze başlarken dediğim gibi, yeni paradigmaları ele almak, sanatı ve ona ait
bir eğitim düşüncesini tartışmak hayli heyecan verici olurdu. Ama ben şimdi daha çok, eski
paradigmalardan söz edeceğim ve konuşmamın içeriğini ona yaslayacağım. Çünkü eski paradigmaları
bir kez daha düşünmeden, “yeni” olana geçiş yapmayı çok anlamlı bulmuyorum.
Şunu da belirteyim: Ben sanat eğitimi disiplininden gelmiyorum, dolayısıyla böyle bir
formasyonum olmadığı için, eğitimin teknik inceliklerine değinebilme ve o terminoloji içinde
kalabilme olanağım yok. Oysa yine de bu durum, benim burada hiçbir şey söylemeyeceğim anlamını
taşımıyor. Yıllardır sanat ortamının içindeyim ve aynı zamanda da üniversitelerde “estetik”, “ideoloji”,
“pratik siyaset” ve “özne” problematikleri ile sanatın ilişkisini kuran dersler verdim. Yani demem o ki:
Benim de bu eğitim meselesi üzerine birtakım pratiklerim ve fikirlerim oluştu. Ve bunlardan bazılarını
sizinle paylaşacağım. Daha çok, sanat eğitiminin ideolojik yönü hakkında konuşmak istiyorum. Her
şeyden önce vurgulamalıyım ki sanat eğitiminin üniversitelerde başladığına inanmayan biriyim. Siz de
sanırım bu düşüncemi bir ölçüde –az ya da çok- paylaşıyorsunuzdur. Ve bu yüzden, sanat eğitimini
biraz daha erken dönemlerden başlayarak ele almak, kurumlar açısından sorgulamak ve oradan da
üniversitelere bağlamak niyetindeyim.
Sanat üniversitelerine gelen bir öğrenci, acaba sanat kavramından ne anlıyor? Üniversite
eğitimine hangi hazırlıkları yaparak geliyor? En azından hangi duygu ile geliyor? Bu konuşmada ilk
meselem o… Sonra buradan daha genel konulara atlayabilirim.
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Özellikle devlete bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, sanat dersleri –yani resim ve müzik
gibi dersler- sanki öğrencinin hiçbir şey yapmak zorunda olmadığı, pek bir şeyle ilgilenmesine gerek
duymadığı dersler gibi algılanır. Açıkçası o dersler bir “umursamazlık” zamanlarıdır. Ya da deyim
yerindeyse, birer “boş zaman dersi”dir bunlar. Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya, Edebiyat, Tarih,
Coğrafya vb. konularını sıkı bir biçimde ele alan dersler arasına sıkışmış bir sanat dersi, bir “teneffüs
bonusu”dur aslında… Bu yüzden rahatlatıcı saatlerdir bunlar… Belki biraz kafa dinlenilecek
boşluklar… Evet, burada düpedüz bir umursamazlık mevcuttur. Fakat duruma bir de tersinden
bakacak olursak, bunun hiç de kötü bir şey olmadığı kanısına varabiliriz pekâlâ. Hatta bence –eğer
konumuz sanat ve sanat eğitimi ise- ben bunun ideal bir durum olduğunu bile iddia edebilirim. Çünkü
son derece katı bir disipline sahip programlar arasına bir “boş zaman”ın yerleşmiş olması, sanat
eğitimine hayli yardımcı bir unsur olarak onaylanabilir. Şöyle düşünüyorum: Bir öznenin
özerkleşebilmesi, bağımsız bir çalışma ya da düşünme zamanını elde edebilmesi, kısa bir süre de olsa,
zararlı bir şey değildir. Çalışmayı ve düşünmeyi de bir yana bırakalım, bir kişinin kendisini öyle
başıboş, bomboş hissedebilmesi, sanat adına –ya da sanatla ilgilenme adına- tam da uygun bir
zamandır; aynı zamanda da uygun bir ortamdır. Bu söylediğim durumun ideolojik bir temeli
bulunuyor ki biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bunlar, benim eğitim hakkındaki
fikirlerim ile tamamen örtüşüyor.
Özellikle 19. yüzyılda net bir biçimde dile getirilmeye başlanan bir durum bu… Ve bugüne
kadar da geçerliliğini sürdürmüş bir şey… İleri-makineleşme dönemine erişildiğinde anlaşılmıştı ki
insanlar yaratıcılıklarını kendi iradelerine, kendi düşüncelerine, kendi hayal güçlerine, kendi
deneyimlerine göre kullanamıyorlardı. Yani insanlar, bağımsız kişiliklerini öne süremiyorlardı. Onları
sınırlayan, disipline eden bir üretim sistemi işlemekteydi. O üretim sistemi, kişinin neyi, nasıl, hangi
yöntemle ve hangi miktarda üreteceğini dayatıyordu. Ve insanlar sürekli çalışmak zorunda oldukları
için, bu sınırların dışında “bir şeyler” üretemiyor, hatta bunların dışında “bir şeyler” üretebileceklerini
bile düşünemiyorlardı. Bu son derece geniş ve detaylı bir konudur. Ama özetle şunu açıklamaya
çalışayım: Tüm üretim alanlarının –sanat da dâhil olmak üzere- böyle bir sınır içine hapsedilmesi,
aslında öznenin de sınırlanması anlamına geliyordu –kültür ve sana endüstrisine yöneltilen eleştirileri
akla getirelim-. Öznenin bağımsızca, yani özerk olarak üretebilme gücü elinden alınmıştı. Öte yandan
böyle bir üretim biçimi, Aydınlanma felsefesinin iflasını da işaret etmekteydi. İleri-makineleşme
dönemi öznesinin “ruhunu yitirip makineleşmeye yüz tutmuş olması”ndan şikâyet eden yüzlerce
kuramcı, felsefeci, sosyolog, siyaset bilimci, sanatçı ve yazara rastlayabilirsiniz. Sonuçta “özne”
denilen şey, sadece kendisini kuşatan bir sistemin, bir üretim biçiminin, onun ideolojisinin ve
siyasetinin elverdiği ölçüde bağımsız kalabiliyordu. Bu yüzdendir ki yine 19. yüzyılın ortalarından
itibaren, Batı sanayi toplumlarında özneyi bu baskıdan arındıracak, ona özerkliğini iade edebilecek en
önemli şey olarak “boş zaman” görüldü. Özne eğer bu baskıcı üretim koşulları içinde kendisine bir
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“boş zaman” hakkı elde edebilirse, o zaman kendi insani niteliklerini, yani özerkliğini hissedebilecek,
saf-eleştirel aklına ve hayal gücüne yeniden dönebilme şansını yakalayabilecekti.
Bu konuda oluşmuş literatüre şöyle kabaca bir göz attığımızda, bir özne rasyonalitesi
bağlamında “boş zaman” meselesiyle ilgilenen pek çok isim ile karşılaşırız. Örneğin, Paul Lafargue’ün
1883 yılında yayınlanan “Tembellik Hakkı” kitabı, bu ideolojik birikimin en önemli kitaplarından
biridir. Bunun öncesinde, elbette Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in hem estetik bağlamda, hem de
sınıfsal bağlamda, parça parça ortaya koyduğu görüşler içinde yine “boş zaman” meselesine geniş
yerler ayrılmıştı. Öte yandan 19. yüzyılın sonlarında İngiltere’de William Morris’in başını çektiği “Art
and Craft” akımı da aynı anlamda “boş zaman”ı temel alan metinler ile açıklanmaktaydı. Örneğin,
parantez içinde hemen belirteyim: Morris’in 1884 tarihli “Faydalı İşler Faydasız Uğraşlar” kitabında,
kapitalist üretim alanının kalıpları arasına sıkışıp yaratıcı kimliğini, vasfını yitirmiş bir işçiye, “boş
zaman”larda el işleriyle uğraşması öneriliyordu. 1932 yılında yayınlanan, Bertrand Russel’ın
“Aylaklığa Övgü” kitabı ise söz konusu yayınlar zincirinin 20. yüzyıldaki en önemli halkasıdır.
Tüm bunlardan sonra şunu demeye çalışıyorum: Bir öğrencinin, kendisini bir an “boş zaman”
içinde hissetmesinin büyük bir yararı vardır. Ne adına bir yarardır bu? Yanıt kolaydır: Sıkı kalıplar
yaratan yoğun ders programlarını unutup kendi başına kalabilmesi adına… Ya da kendi öznesini
hissedip yaratıcılığını bir ölçüde de olsa kullanabilmesi adına… Belki bir öğretmen bu durumdan bir
“yaratıcılık olanağı” yakalayabilir. Bunun eğitim yöntemleri ile ya da pedagoji ile teknik bağlantıları
nasıl kurulur? Onu bilmiyorum; ama şunu biliyorum: Sanat eğitimi için, öğrencinin bu “boş zaman”
rahatlığı son derece elverişlidir. O “boş zaman” sırasında sanat ile ilgili olan her şey; yani pratik
yaşamdan bazı kuramsal açıklamalara, oradan da pek çok disipline kadar her şey, bir bağlantılar ağı
içinde rahatça ve son derece verimli bir biçimde konuşulabilir. Önceki konuşmada yine Sayın İnci
Say’ın belirttiği gibi, sanat diğer disiplinlerle birlikte konuşulabilecek bir şeydir. Ve çünkü sanat,
yalnızca –biliriz ki- birtakım malzemelerle, birtakım şeyler imal etmek değildir.
“Sanat” kavramı pek çok disiplin ile ilgili olduğu ölçüde, pek çok farklı bakış açısını, pek çok
deneyimi ve pek çok yargıyı da dolaylı ya da dolaysız olarak içinde toplayan bir şeydir. Ama en
önemlisi, pek çok farklı özneyi içeren, onlar arasında değme noktaları ve kesişme anları yaratan da bir
şeydir. Bu durum, tam da biraz önce konuşan Sayın Fernando Hernandez Hernandez’in, burada bize
gösterdiği eğitim performansları ile ilişkilidir: O, farklı bağlamlara ait öznelerin, birbirlerine
sordukları farklı sorulardan söz etmiş ve sürprizli yanıtlar üzerine gelişen bir diyaloğu ele almıştı.
Gerçekten de sürprizli yanıtlardan arındırılmış bir özne, “sanatın öznesi” olamaz. Daha açık ifade
edeyim: Homojenleşmiş öznelerin, tekdüze hale gelmiş bilinçlerin, sanat ile bağ kurabilmesi
olanaksızdır. Öyleyse sanat eğitimi, konuşmamın başından beri tekrarlayıp durduğum biçimde,
özerkliğini hissedebilecek bir zaman aralığını ele geçirmiş özneye gereksinim duyar. Bu nitelikte bir
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özne ortaya çıkartılmadıkça, ne sanattan ne de onun eğitiminden söz edilebilir. Ve işte bu yüzden, “boş
zaman” meselesi çevresinde gezinip duruyorum.
Bir yandan da şunu düşünelim: Üniversite öncesi sanat eğitimi niçin veriliyor? Ve niçin sanat
eğitimi üzerine kafa yoruyoruz? Bir kez daha anımsayalım; ne yazıyor bu sempozyumun üst
başlığında? Şu: “Sanat Eğitimi Araştırmaları”. Demek ki bu eğitim hakkında sürekli yeni bir şeyler
keşfedilmesi gerekiyor. Bunun nedeni açık: “Özne” kavramı, “insanın sabit durumu” anlamını
taşımıyor çünkü… Ve o özne, her koşula göre toplumsal bir biçim alıyor ve aynı zamanda da o
homojen bir bütünlük ile nasıl başa çıkacağı konusunda, stratejiler geliştiriyor; düşünceleri, eylemleri,
üretimi, iletişim biçimleri, duyguları ve yaratıcılığı sürekli değişiyor. Böylece deneyimleri de
değişiyor ve özneler-arası ilişkiler farklılaşıyor. Biz bunlardan birini seçip de “özne hakkında mutlak
durum şudur” diyemiyoruz. Diyemeyiz de… Eğer böyle bir niyete kapılırsak, bu pekâlâ ideolojik ya
da siyasi bir dayatmadan başka bir şey olmaz. Daha açık bir söyleyişle, özneyi mevcut egemen
ideolojilere ve onun siyasetine mahkûm ederiz. Oysa sanat, tüm öznelerin farklı bakış açılarının
koordinatlarını kapsar, evrenselliği buradadır. Sanatın ideolojisi de budur. İşte bu yüzden sanat
muhaliftir; mevcut ideolojileri, mevcut pratik siyasetleri ve o siyasetlerin gereksinim duyduğu “tek tip
özne” modelini, “tek irade” gücünde –yani özerk biçimde- sorguladığı için…
Sanatın özne ile ilişkisi, tüm “öteki özneler”in aykırılıklarını içinde toplaması ile kurulabilir.
Aslında sanatı bir yana bırakalım, “özne” dediğimiz şey de “öteki özneler”e bağlı olarak biçimlenir ve
bir bilince ulaşır. Yani bir “özne”, her zaman “öteki özneler”e bağlı olarak gelişir ve tam anlamıyla
“öteki”nden doğar: “Öteki” olanın koordinatlarını toplar… O halde ideal biçimde bir sanat eğitimi de
böyle olmalı ve özne ile aynı durumu paylaşmalıdır. Sanat eğitiminde amaç, birbirlerine açık,
birbirlerini çözümleyici özneler yetiştirmektir. İlk ve ortaöğretimdeki sanat dersleri bunun için vardır.
Ya da idealde böyle olmalıdır. Yoksa biz sanat eğitimini niçin önemsiyoruz? Çocuklara ve gençlere bir
şeyler boyatıp duvarlara asmak için mi? Onların her birini sanatçı yapabilmek için mi? Onlar da
olabilir belki, ama asıl amaç, özerk bir biçimde, kendi bağımsız bakış açıları doğrultusunda “öteki
özneler” ile çözümleyici bir ilişki kurabilecek öznelerin oluşabilmesi için… Platon’un “İdeal
Devlet”ine kadar uzanan bir öğreti bu…
Oysa biliyorum ki benim şimdiye kadar söylediklerim, hayalden öte şeyler değil; gelelim
gerçeklere… Gerçekler dünyasının ilk sorusu şu: Bir öğretmenin, öğrencilerine bir “boş zaman” süresi
ve duygusu armağan edebilmesi mümkün mü? Ve bu rahatlık içinde, karşısındaki öğrenciyi önce “tek
irade” olabilme haline doğru bir yolculuğa çıkartabilme ve sonra da onu özerkliğe, çözümleyici
niteliğe, farklı bakış açılarını algılama gücüne ulaştırabilme olanağı bulunuyor mu? Dolayısıyla, o
öğrencinin bağımsız-özerk bir özneye evrilebilme sürecinin planlaması yapılabilir mi? Hemen fikrimi
söyleyeyim: Ütopik olandan, pratik yaşam gerçekliklerine geçiş yaptığımızda, bu imkânsız görünüyor.
İmkânsızlığın

nedeni,

öğretmenin

yetersizliğinden
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kaynaklanmıyor elbette. Sorun şurada: Sanat derslerinde, her ne kadar kendiliğinden bir rahatlık ortaya
çıkıyorsa da o rahatlığın sonuna kadar kullanılmasına ve bunun bir yaratıcılığa, bir üretime
dönüşmesine izin verilmez.
“Boş zaman”ların bir yaratıcılığa ve bir üretime dönüşmesi, egemen sistemlerin ideolojik
örgütlenmeleri açısından tehlikeli bir şeydir. Sanılmasın ki yalnızca Türkiye’den söz ediyorum; tarihte
her egemen sistemin tehlikeli gördüğü bir durumdur bu. Eğer öznelerin özerklikleri, saf-eleştirel
akılları ve hayal güçleri bir kez başıboş kaldı mı, bir özne -Immanuel Kant’ın tabiriyle- “erginleşme”
düzeyine yükseldi mi, bir daha onu kalıba sokmak zordur. Erken Hıristiyanlık döneminin hemen
sonundan itibaren gündeme gelen ve tüm Ortaçağı kat eden bir “sözsüz müzik korkusu”nu çağrıştırır
bu… “Sözsüz müzik” her zaman, kişinin duygularını “nedensiz” biçimde harekete geçirmiş, onu
kendisi ile baş başa bırakmış, kendisini dinlemesini sağlamış, bu yolla kendi derinliklerini
keşfetmesine ve “erginleşme”sine yardımcı olmuştur. Tüm dönemlerdeki felsefecilerin ve estetik
kuramcıların ortak saptaması budur. Henüz M.S. 5. yüzyılda Aziz Augustinus’tan başlayan bu
kaygının, 13. yüzyılda Aquinolu Thomas ile en üst düzeye yükseldiğini herkes bilir. Onlar ve diğerleri,
müziğin insanı hazlara sürükleyeceğine ve Tanrı yolundan döndüreceğine dair bir endişeyi hep
içlerinde taşımışlardır. Örneğin Umberto Eco okursak, bunların sayısının büyük bir ordu
oluşturabileceği kanısına varabiliriz. Ve bu nedenle, müziğin verdiği derin duygular denetim altına
alınmalı, öznenin varoluşsal niteliklerini hissetmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Din-dışı, ama
ideolojilere bağlı sistemlerin ya da anlayışların da yöntemleri aynıdır: Özne, ideolojik kalıplara göre
oluşturulmalı, buradan bir “mutlak özne” tanımı çıkartılmalı ve mevcut ideolojilere dâhil edilmelidir.
Bugün eğer 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıl Batı felsefeleri sürekli olarak “Aydınlanma
eleştirisi” üzerinden hareket ediyorsa, bu eleştirinin temelinde Aydınlanma felsefesine karşı
oluşturulmuş bir güvensizlik değil, Aydınlanma felsefesinin otoriter toplumlara dönüştürülme süreçleri
yatar. Sonuçta, Aydınlanma felsefesine ait “rasyonel özneler”in, yeniden kalıplanıp “ideolojik forma
sokulmuş özneler”e dönüştürülme meselesidir söz konusu olan… Çünkü her egemen sistem, kendi
“rasyonalite”sini icat eder, bunu “özne rasyonalitesi” haline getirir. Aslında bu, düpedüz bir
irrasyonaliteyi “rasyonalite” diye topluma dayatmaktan başka bir şey değildir. Bu konu çok uzun
sürer; ben hemen kendi konuma dönüp şu soruyu tekrarlayayım: İlk ve ortaöğretim eğitim programları
içine yerleştirilmiş sanat derslerinin işlevi ne? Ya da sanat eğitimi ne iş yarıyor? Şimdi bunları bir de
şöyle soralım: Acaba sanat eğitimi mevcut egemen sistemin ideolojik öznelerini mi oluşturacak, yoksa
kalıpların dışında, kendi insani varoluş niteliklerine ve ilkelerine –olabildiğince- yönelmeyi deneyen
özerk özneleri mi hedefleyecek? Biz eğitim verenler ne tarafta duruyoruz ve o halde sanat eğitiminden
ne anlıyoruz? Can alıcı sorulardır bunlar bence…
Mademki sanat eğitiminden konuşuyoruz, öyleyse neyin eğitimini verdiğimizi iyi öğrenmemiz
gerekiyor. Ve öyleyse, bu kez de sanatın nasıl bir “şey” olduğunu düşüneceğiz. Sanat eğer tek bir
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kişinin, yani “tek irade”nin ve yani özerk öznenin, toplumsallık karşısında kendi rasyonalitesini
koruması demekse, elbette bu tüm farklı “öteki özneler”in koordinatları ile gerçekleşecek bir
durumdur. Daha önce belirttiğim gibi, sanatın evrenselliği buradadır. Ve yine biraz önce Sayın
Hernandez Hernandez’in vurguladığı üzere, “beklenti kalıpları”nı kıran da böyle bir öznedir. Şunu
unutmamalı: Egemen sistemlerin ideolojileri bir yanda, sanat ve felsefelerin ideolojileri diğer yanda
durmaktadır; bunu zaten biliriz ve ikisini birbirine karıştırmayız. Oysa sanat eğitiminde, bu farklı
ideolojileri birbirine karıştıran ve bunu da sanki “normal” bir birleşmeymiş gibi gösteren bir şey
vardır: Müfredatlar… Bunlar denetim mekanizmalarından başka bir şey değildir ve öznenin yaratıcı
unsurlarının tümünü ele geçirir. Ve özneye, yalnızca belirli ideolojik kalıplar içinde bir “erginleşme”
olanağı tanır.
Meseleye biraz daha dikkatli yaklaşıldığında, müfredatların rolünün, daha derinlerde, daha
vahim sonuçlara yol açtığını sezebiliriz. Sanatı kullanarak ideolojik özneler yaratmak demek, “özne”
kavramının varoluşsal nitelikteki genleriyle oynamak demektir. Çünkü denetim altında tutulan sanat
eğitimi, o eğitim yoluyla oluşturulacak özneleri de kendi evrensel niteliklerinden ayıracaktır.
Anımsarsanız, bir öznenin, “öteki özneler” ile kurduğu çözümleyici ilişkilerden, üzerinde topladığı
“öteki” koordinatlardan söz etmiştim; ne var ki genleri bozulmuş bir özne, bu yetisini tümüyle yitirmiş
demektir. Ama şu da kesin: Özneyi her tür müdahaleye rağmen ele geçirmeyi başarabilmek, onu tam
bir “kalıp harikası” durumuna getirmek, yine de kolay bir şey sanılmamalı. Yine de bu içimizi
rahatlatmasın; demek değildir ki o özne tüm dayatmalar karşısında, hâlâ özerkliğini korumaya devam
edebilir… Böyle bir sonuç garanti edilemez, hatta bu çok uzak bir olasılıktır. Olsa olsa, ideolojik
dayatmalarla genleri bozulan bir özne, kendi iradesini eğitim gibi bir kalıptan kotaramadığı gibi,
sokaktaki deneyimlerinden de kotaramaz, ikisi arasında sıkışıp kalır ve “öteki özneler” ile oluşturacağı
çözümleyici ilişkilerde çöker. Ve “özne” dediğimiz şey basit bir tasarım olmadığı için, ona yapılan
müdahaleler, umulmayan birtakım sonuçlara yol açabilir. Bu da ne egemen sistemin, ne ideolojik
yapıların, ne de evrensel niteliklerin yararına olur.
Burada sözü yine sanat eğitimine getireyim: Bu eğitimi veren ile eğitimi alan arasında, içten
içe sert bir mücadele geçecektir. Bir öğrenci, kendisine dayatılan her ne olursa olsun, “kendi
sokağı”nın koşullarını, yani deneyimlerini bırakıp yeni bir bilgi rejimine ayak uydurmaz, hatta istese
de uyduramaz. Sokağın deneyimleri, bir özneyi oluşturan en güçlü etkendir. Deneyimlere bağlı bir
düşünce akışını durdurabilmek için çok uzun ve sistemli bir çaba gerekir –ki bunun garantisinin
olmadığını belirttim-. Tam burada, 2014 yılının Mart ayında karşılaşılan bir örneği vermenin sırasıdır:
Bu ülkede yaşayan herkes bilir ki Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, her ders yılı başında
okullara bir ders programı gönderir ve saptadığı konuların sırasıyla ele alınmasını emreder. Böylece
ülkenin her yanındaki ilk ve ortaöğretim okulları, bir ayrıcalığa tabi tutulmaksızın bu konuları merkezi
bir takvime göre uygular; fizik ve kimya derslerinden beden eğitimi ve sanat derslerine kadar bu
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takvim geçerlidir. Takvimin dışına ise ancak olağanüstü durumlarda çıkılabilir -belki özel okullardan
birkaçı, zengin malzeme olanaklarını da kullanarak, küçük kaymalar yaratabiliyorlardır-. O halde ister
İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Sivas'ta, İzmir'de ya da ister Mardin'de, Van'da, Kars'ta, Şırnak'ta,
Siirt'te olsun, bir resim dersi öğretmeni ve öğrencisi için Mart ayı demek, "18 Mart Çanakkale Zaferi"
ödevi demektir. Nasıl ki Nisan ayında "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ödevi, Ekim ayında
"Cumhuriyet Bayramı" ödevi ve ardından da "Kızılay Haftası" ödevi yapılır, Mart ayında da o zafere
dair bir ödev verilecektir. İşte Diyarbakır’da bir ilkokulda bir öğretmen konuyu öğrencilerine
açıklamış ve şöyle demişti: "Şimdi hepiniz, bu savaşı nasıl hayal ediyorsanız ve zaferin anlamı
hakkında ne düşünüyorsanız, öyle resimleyeceksiniz." Dersin sonunda ödevler teslim edildiğinde o
öğretmen, Çanakkale zaferi üzerine yapılmış olması gereken tüm resimlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile PKK arasındaki çatışmaları konu ettiğini görmüştü. Ama her resmin üzerinde şu yazı vardı:
“Çanakkale Zaferi”… İşte sanat dersleri, eğer ideolojilerin uzantısındaki müfredatlara endekslenirse,
böyle şaşırtıcı ve böyle toplumu tedirgin edici sonuçlar verebilir; çünkü ortada ne sanat, ne eğitim, ne
de sorgulayıcı-çözümleyici-yaratıcı bir özne yaratma çabası vardır.
Konuşmamın bu son bölümüne doğru, kısaca “sokak” ve “üniversite” ilişkisine de
değineceğim. Biraz önce, sokağın deneyimlerinin özne üzerinde çok belirleyici olduğunu öne sürdüm;
bunun nedeni şuydu: Bir öznenin, “öteki özneler” ile karşılaşabileceği ve onlarla “özgürce” ilişki
kurabileceği olaylar zinciri hep oraya ait... Fakat yine de bu saptamayı hemen kolayca onaylayıp
geçmemek gerekir. Şöyle düşünelim: “Sokak” tabiri bize hemen “özgürlük” kavramını anımsatabilir
doğallıkla; her türlü eğitim yönteminden ve dolayısıyla disipliner sınırdan kurtulmuş eylemin geçtiği
yer, elbette sokaktır; buna kuşku yok… Orada önceden verilmiş hiçbir bilgi ve o bilginin yol açtığı
kuramlar dizgesi, kusursuz işleyemez; sokak pratiği, öğrenilmiş her şeyi bozma gücüne sahiptir. Bu
yüzden sokağın sanatı, sürekli olarak “özgürlük” kavramını çağrıştırır ki bu, kolay kolay
çürütülebilecek bir tez sayılmaz. Öyleyse şöyle dememizde bir sakınca yokmuş gibi duruyor: “Sanat
sokakta öğrenilir”… Daha açık bir ifadeyle sanat, her ne kadar özerkliği bağlamında içproblematiklere sahipse de onun sokak ile ilişkisi yadsınamaz. Theodor Adorno'nun ünlü saptamasına
göre, sanatın sokaktaki pratikle her zaman bir "suç ortaklığı" vardır. İster ilk ve ortaöğrenimde, ister
akademik düzeyde bir sanat eğitiminden söz edilsin, o eğitimin başat niteliği bu "suç ortaklığı"nı
çözümleyebilmektir; yani sanat eğitimi, sokak pratikleri ile o pratiklerin kuramsal boyutları arasında
bir yere yerleşmiştir. Bir sanat öğrencisinin sokak pratiği ile sanat uğraşı arasındaki bağ kopartılır ve
onun yerine topluma dayatılan bilinç rejimine uygun birtakım veriler yerleştirilirse -ki işte müfredatın
ya da müzelerde yapılan eğitimin görevi budur- sanat eğitiminin niteliği tümüyle dağılıp gider. "Sokak
pratiği" denildiğinde akla, kişinin yalnızca toplumsal koşullar içinde doğal gereksinimlerini ya da
elverdiği oranda kimi hazlarını karşılama çabası gelmesin; o pratik, her tür değişen toplumsal koşulda,
değişmesi mümkün olan zihniyet yapılarını, bakış açılarını da kapsar. Yani özerk bir özne
yaratılmalıdır ki o özerk özne, bu değişen koşullara ve bakış açılarına göre eleştirel bir tavır
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sergileyebilsin, homojenleşen ve düzleşen bakış açılarını çözümleyebilsin. Dolayısıyla özerk bir özne
yaratma olanağının engellenmesi demek, sanat eğitimini toplumsal-meşru amaçlara "meze" yapmak
anlamına gelir.
Ve şimdi tekrar soralım: Oysa gerçekten öyle midir, sokak gerçekten tam bir özgürlük alanı
mıdır? Aynı anlamda sokağın sanatı, sınırsızca işleyen bir yaratıcılığın taşıyıcısı mıdır? Diğer yandan
üniversitelerin sokak ile ilgisi, yalnızca “özgürlük” kavramı bağlamında mı olur? Eğer öyle olsaydı,
üniversitelerin -dahası, sanat eğitimi veren üniversitelerin- sokağı kutsamaktan başka bir görevi
olmazdı. Ne var ki sokağın tam bir özgürlük alanı olduğunu söylemek ve orada yapılan sanatın da
mutlak özgürlüğü yansıttığını iddia etmek, yalnızca bir ütopyadır. Şimdi bu noktada, sokağa ait bir
“ortak yarar” durumundan söz etmeliyiz. “Ortak yarar” meselesi, ilk anda öznelerin kendi iradeleriyle
ve birbirlerinin ayrışık durumlarını reddetmeyerek yan yana durmaları ile anlam bulur. Burada sanki
onların bir otoriteye karşı durabilecekleri kanısı uyanıyor. Öyle ya; liberallik, kendi “özgürlük”
anlayışını zaten bunun üzerine kurup buna ait bir otorite oluşumunu toplumlara dayatmaya çalışmıyor
mu? Demek ki “özne” ve “otorite” olarak telaffuz ettiğimiz iki şey, birbirlerinden tümüyle kopuk
şeyler olamazlar. Bu konuda Richard Sennett’ın “Kamusal İnsanın Çöküşü” adlı kitabını
okuduğumuzda, şöyle bir bilgi ile karşılaşırız: “Örneğin 1470’de Malory –Thomas- İmparator
Lucius’tan –Verus- söz ederken, onu Roma’nın ‘kamusal iyiliğini sağlayan diktatör’ diye
tanımlıyordu.” Sennett’ın 15. yüzyıldan bize aktardığı bu bilgi, Ortaçağın ve Rönesans’ın siyasi
karakterini dışa vuruyor: “Ortak yarar”a bağlı özneler ile otoritenin iç içe olabildiği bir durum…
Liberal sistemin “ortak yarar” tanımının bundan farklı olduğunu ve öznelerin niteliklerinin değiştiğini
savunanlar çıkacaktır; belki öyledir, ne var ki öznelerin “ortak yarar” adına yan yana durduğu alan,
bugün de siyasi bir sistem oluşturuyor. “Ortak yarar”ın artık diktatörden ya da otoriteden değil de bu
ayrışık özneler topluluğundan gelen sistemi, yine bir otorite yaratmakta gecikmez -küresel sistemin
“sermaye egemenliği”nde olduğu üzere-. Dolayısıyla sokak, tam bir özgürlük alanı olma halinden,
“ortak yarar”ın sistemine geçiş yaptığında, “özgürlük” kavramı, egemen sistemin “mal”ı olur. Ve
eğitim sisteminden kurtulup kendini sokağa atan kişi, bir özgürlük alanında sanat yaptığını sanır.
İşte şimdi son söz olarak, sürekli tekrarlayıp durduğumuz bir şeyi bir kez daha dile getirelim:
Sokağın durumunun; yani “özgülük” ile “otorite”nin iç içe bulunduğu kaotik pozisyonunun ele
alınacağı ve çözümlemelerin ortaya konulacağı yer, üniversitelerden başka bir yer değildir. Onlar
sokağa bağlı olmasalar da sokağı konu ettikleri anlamda sokak ile ilgilidirler. Üniversitelerin sanat
eğitimi ise burada vurguladığım pek çok konuyu, farklı disiplinlerden yararlanarak problematikler
düzleminde sanata havale eder. Özellikle günümüzde yükselen tehlikeli bir söylem vardır: Akademik
yaşamın, dolayısıyla üniversitelerin bir işe yaramadığı... Bu durum belki kalite açısından bir
sorgulamayı içeriyor olabilir, ama kavramsal boyutta ele alındığında, sanatın ve onun eğitiminin salt
sokağa da terk edilemeyeceği açıkça belli oluyor. Üniversitelerin mevcut hali eleştirebilir elbette; yeter
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ki “üniversite” kavramının tutarlılığı “vulgar” bir dilin tutsaklığında ve “vulgar” bir tavrın
alaycılığında eriyip gitmesin.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Erzurum Güzel Sanatlar Lisesinde Probleme Dayalı Öğrenmenin 11. Sınıf
öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada nicel ve nitel araştırma
modellerinin birlikte kullanıldığı sıralı açıklayıcı karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma ön test son test kontrol
gruplu deseni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılında Erzurum Güzel
Sanatlar Lisesinde 11. Sınıf desen dersinde öğrenim gören 16 öğrenciden oluşmaktadır. Gruplar oluşturulurken
iki ayrı atölyede yer alan 8 öğrenci kontrol ve deney grubu olarak ayrılmıştır.
Araştırmada verilerin elde edilmesi için iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Probleme Dayalı
Öğrenmenin öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerilerine etkisini kontrol etmek için “Eleştirel Düşünme Tutum
Ölçeği” ve “Yarı Yapılandırılmış görüş formu” kullanılmıştır. Dersler kontrol grubunda geleneksel öğretime
dayalı olarak işlenmiştir, deney grubunda ise Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımına uygun olarak işlenmiştir.
Çalışma grubu ile deneysel çalışma 5 haftalık sürede gerçekleştirilmiştir.
Nicel verilerin analizi sürecinde ilk olarak verilerin parametrik testlerin varsayımlarının karşılanıp
karşılanmadığı kontrol edilmiştir. Verilerin analizinde ön testler arasında farklılık olup olmadığını kontrol
etmede bağımsız örneklemler t-testi, ön testleri kontrol altına alarak son testleri karşılaştırmada ise tek faktörlü
kovaryans analizi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise veri kodlaması tekniği uygulanmış ve verilerin
düzenlenmesinde kayda değer bir kolaylık sağlanarak veriler anlamlı hale getirilmiştir.
Bulgular Probleme Dayalı Öğrenmenin öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerilerine etkisinin olumlu
yönde etki ettiğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak Probleme Dayalı Öğrenme yaklaşımının
güzel sanatlar liselerinde kullanılması gerektiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Probleme dayalı öğrenme, eleştirel düşünme, güzel sanatlar lisesi, desen dersi.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effects of problem-based learning on critical thinking skills of
11th grade students in Erzurum fine arts high school. In this study sequential explanatory mixed method design.
The quantitative part was carried out with pre-test post-test control group experimental design. Study group
consists of 16 students from pattern course during the fall semester of academic year 2017-2018. When creating
the groups 8 students from two different workshop were separated as control and experiment groups.
3
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Two different data collection instruments were used to obtain data. To evaluate the effects of problembased learning on students’ critical thinking skills “Critical Thinking Attitude Scale” and “Semi-structured
feedback form” have been used. In control group lessons were performed with conventional teaching while in
experimental group problem based learning approach was applied. Experimental study was performed for 5week period in study groups.
The quantitative data analyses was carried out with independent samples t-test and covariance analyses
to test difference between pre and post-tests. For the qualitative data content analysis technique was used.
Results show positive effects of problem-based learning on students’ critical thinking skills. In the light
of research results, we can suggest that problem-based learning approach could be used in fine arts high schools.
Keywords: Problem based-learning, critical thinking, fine arts high school, pattern course.

GİRİŞ
Bu araştırmada güzel sanatlar lisesinde probleme dayalı öğrenme yönteminin 11. Sınıf
öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi incelenmektedir. Çağdaş dünya da gerekli olan en
önemli hususlardan biri, günümüzde bireylerin düşünme becerilerine hakim olmalarını gerektirmelidir.
Öğretimde bilgi alıp aktarma yerine, düşünebilmeyi öğrenme büyük bir önem ve değer kazanmaktadır.
Bundan dolayı çağdaş okullarda düşünen, üreten, eleştiren, bilgiyi anlama, ulaşma yollarını öğrenmiş
olan bireyler eğitilmeye, yetiştirilmeye, çalışılmaktadır ve bu öğrencilere düşünme becerilerini
kazandırmak amacıyla eğitim öğretim programları düzenlenmektedir. Birey üreteceği eserlerde
kendine ait farklı düşünceler ekleyerek eserini var olandan ayrı bir yere taşımalıdır.
Probleme Dayalı Öğrenme stratejisi, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha çok rol oynadıkları,
probleme dayalı öğrenme yoluyla uygulama süresince sonuç çıkaran ve daha üst seviyedeki
öğrenmelerin öğrenci merkezli öğretimi öğretmen merkezli öğretime tercih ettiği bir yöntemdir
(Çoban, 2014, s. 12). Bilişsel olarak bu yönde yapılan araştırmalarda, öğrenme süreci boyunca aktif
olarak katılım sağlayan öğrencilerin daha etkili öğrenebildiklerini göstermektedir. Bu nedenden dolayı
öğrencilerin bu bilginin kaynağına ve bu bilgilere nasıl ulaşacağı, bunların değerlendirmesini nasıl
yapacağı ve problemi çözmek için bilginin nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Bunun için probleme
dayalı öğrenmede öğrencilerin karşılaştığı problemlere ne şekilde, nasıl bir yol izleyecekleri
konusunda onlara bilgiye en doğru şekilde ulaşmalarını sağlar.
Eleştirel düşünme, günlük hayatta karşımıza çıkan olayların nedenlerini anlamak için mevcut
olan bilgiyle yetinilmemesi gerektiğini, daha ayrıntılı araştırılmasının gerekli olduğunu gösterir
(Özdemir, 2008, s. 21). Dünyayı algılayışımızı ve davranışlarımızı sahip olduğumuz genellemeler,
varsayımlar, kalıp düşünceler etkilemektedir. İnsanlar çoğu durumlarda bilişsel modelin davranışlarına
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nasıl etki ettiğinin farkında değildirler. Oysaki eleştirel düşünmede birey hiçbir şeye bağlı kalmadan
üretkenlik göstermelidir.
Eleştirel düşünmede öğrenciler bir konu hakkında daha farklı yollar izleyerek probleme dayalı
öğrenmenin eleştirel düşünme ile birlikte daha anlaşılabilir, açıklanabilir bilgilere ulaşılmasına etkili
olabilir.
İlgili alan yazın taramalarında Görsel Sanatlar Eğitiminde probleme dayalı öğrenme ile ilgili
çalışmalar yeteri kadar yapılmamıştır. Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin eleştirel düşünmeye
etkisine ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın ilgili alan yazına katkı
sağlaması beklenmektedir.
Problem Durumu
Çağın hızlı gelişimsel süreçlerine uyum sağlayabilecek bireylerin yetiştirilmesinde
kullanılacak yöntemler önemli rol oynamaktadır. Bu yüzden öğrencilere uygulanacak yöntemlerin
verimliliği bakımından öğrencilerin gerek duyduğu öğrenme yeterliklerine sahip olmaları oldukça
önemli bir mesele haline gelmektedir. Bundan dolayı öğrencilere bu yeterlikler öğrenim hayatı
boyunca kazandırılmalıdır. Bu kazanımların test edilmesine yönelik ele alınan bu çalışmanın problem
cümlesi, Görsel Sanatlar Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin 11. Sınıf öğrencilerinin Eleştirel
Düşünme Becerilerine Etkisi nedir? '' sorusudur. Bu araştırmada problem durumuna bağıntılı olarak
aşağıda bulunan alt problemlere cevap aranacaktır:
 11. Sınıf öğrencilerine Eleştirel Düşünme Beceri testinin ön-test olarak
uygulamasından sonra elde edilen puanların eleştirel düşünme becerilerine dağılımı ne
düzeydedir?
 Araştırmada Deney Öncesi ve Deney Sonrası Uygulanan Eleştirel Düşünme Beceri
testi ortalama puanları arasında önemli bir farklılık var mıdır?
 11. Sınıf öğrencilerine Uygulanan Eleştirel Düşünme Beceri testinin son-test olarak
uygulanmasından sonra ulaşılan puanlara göre Eleştirel Düşünme becerilerine dağılımı ne
düzeydedir?
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı; Probleme Dayalı Öğrenmenin Güzel Sanatlar Lisesi 11. Sınıflarında
verilmekte olan desen derslerinde lise öğrencilerinin Eleştirel Düşünme becerilerine olan etkisini
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki test sınanacaktır;
Ön test puanları kontrol altına alındığında Probleme Dayalı Öğrenmenin gerçekleştirildiği
deney grubu öğrencilerinin Eleştirel Düşünme son test puanları ile kontrol grubunda ki öğrencilerin
Eleştirel Düşünme becerileri son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark vardır.
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Araştırmanın Önemi
Görsel Sanatlar eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme stratejisi öğrencilerin Eleştirel
Düşünme becerisini daha üst düzeye çıkarabileceğinden hareketle okullarda uygulaması çok
önemlidir. Probleme Dayalı Öğrenme yönteminin öğretmen kontrolünde uygulanması, buna uygun
çeşitli etkinliklere yer vermesi şekline dönüştürüldüğünde, grup içi etkileşimi sırasında olumlu yönde
öğrenmeye katkıda bulunabilir.
Görsel Sanatlar eğitiminde bu yöntem öğrencilerin Probleme Dayalı Öğrenme sürecinde
öğrencilerin, kazandırılması, Eleştirel Düşünme becerisinin etkisiyle Probleme Dayalı Öğrenme
ortamının katkısının önemi ortaya çıkarılabilir.
Sanat eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin, Eleştirel Düşünme ile birlikte, öğrencilerin
kendilerini özgürce ifade etmelerinde, yaratıcı fikirler edinmelerinde etkilidir. Probleme Dayalı
öğrenmeyle grup çalışmaları yapılarak 11. Sınıf öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerilerini ortaya
çıkarabilir.
Eğitim sürecinde bütün derslerde olduğu gibi, görsel sanatlar eğitimi dersinde de Eleştirel
Düşünme becerisinin önemi büyüktür. Güzel Sanatlar Liselerinin Resim bölümünden mezun olan
öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Eğitim fakültelerinin Resim-iş Öğretmenliği bölümlerine veya
Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, Grafik, Heykel, Geleneksel Sanatlar Bölümlerinde yetenek
sınavları sonucu kazanarak öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu nedenle geleceğin sanat eğitimcisi
adaylarının henüz ortaöğretim düzeyindeyken eğitimine yönelik Probleme Dayalı Öğrenme
yöntemlerinin uygulanması ve Eleştirel Düşünme becerilerinin artırılmasına ilişkin bu çalışmanın
önemli olduğu ileri sürülebilir.
Araştırmanın Sınırlılıklar
 Erzurum il merkezindeki Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde 2017-2018
öğretim yılı içerisinde 11. sınıfta okuyan öğrencilerle sınırlıdır.
 Araştırmaya katılan öğrencilerin içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve kültürel
durumlarla sınırlıdır.


2017- 2018 güz döneminde ‘’ Desen‘’ dersi ile sınırlıdır.



Veri toplama aracında yer alan verilerle sınırlıdır.

ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde Eleştirel Düşünme ve Probleme dayalı öğrenmenin tanımı, bu öğrenme türünde
öğretmenin ve öğrencinin rollerinin neler olduğu, aşamalarının neler olduğu, felsefi ve kuramsal
temelleri, avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu ele alınacaktır. Bunların yanı sıra Probleme dayalı
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öğrenme yaklaşımlarını görsel sanatlar eğitimindeki uygulanabilirliği ve önemi üzerinde de
durulacaktır.
Probleme Dayalı Öğrenme Nedir?
Neredeyse her gün, günlük hayatta karşılaştığımız birçok problemler veya olaylar özel ve iş
hayatımızı önemli derecede etkilemektedir. Böyle durumlarda bireyin sahip olması gerekli olan temel
beceri veya hüner, yalnızca bu problemlerle uğraşmak veya onlara karşı elimizden geleni yapmak
değildir. Bu gibi sorunlar, problemler ile ilgili çözücü olayları tanımlamak, ihtiyacımız olan bilgileri
elde etmek ve kendimize ait bir yöntemle, problemlere daha etkili ve başarılı bir şekilde çözümler
üretebilmektir (Broudy 1982; Saban 2000).
Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) gerçek yaşamda karşılaşılan problemler üzerine kurulmuştur.
Probleme dayalı öğrenmede öğrenciler içerik ile birlikte eleştirel düşünme becerilerini öğrendiği
gerçek problemlerden yola çıkarak oluşturduğu çabalama sürecidir.
Probleme dayalı öğrenme yöntemi ilk kez tıp alanında kullanılmıştır. 1950 yılında Amerika
Birleşik Devletlerinde Case W. Üniversity Medical School’da uygulanmaya başlamıştır ve sonrasında
da Kanada Mc Master Üniversitesinde 1960 yıllının sonuna doğru uygulanmıştır. Temel olarak John
Dewey’in “yaparak-yaşayarak öğrenme” ilkesinden ilham alınmıştır. İlk olarak sağlık alanında
gündeme gelen Probleme Dayalı Öğrenme yöntemi şu anda hukuk, mühendislik, eğitim gibi çoğu
farklı bölümlerde uygulanmaktadır (Demirel, 2007, s. 81). Ülkemizde ise Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde uygulanmaya başlanmıştır.
PDÖ’ de kullanılmakta olan problemlerin niteliği önemli bir yer almaktadır. Probleme Dayalı
Öğrenmenin alanla ilgili her zaman ki sorunlarını yansıtan, öğretim amaçlarına hizmet eden,
öğrencilerin öğrendiği bilgileri sentezleyip kullanmalarına olanak sağlayan ve onları düşünmek için
problemlerin açık uçlu olmasına dikkat edilmeye çalışılmıştır. Problemlerde, problemin ne olduğu ve
ortaya çıkaran koşulların neler olduğu açıkça anlatılır. Problemler genelde, konuyla ilgili olayların
anlatıldığı senaryolar biçiminde sunulur (Açıkgöz, 2007, s. 222).
Probleme Dayalı Öğrenmenin Özellikleri
Probleme dayalı öğrenme yöntemi öğrenme yöntemleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.
PDÖ özellikleri bakımından farklı bir yer tutmaktadır. Gerçek yaşamla bağlantılı olduğundan dolayı
birey öğrenmeyi daha kalıcı bir hale getirmektedir.
Probleme Dayalı Öğrenmede öğretim programında bulunan kavramların seçilen problem
durumunda yola çıkılarak kazandırılması söz konusudur. Bir kuram veya strateji olarak da düşünülür
veya öğrenme gereksiniminin hissedilmesiyle birlikte yeni bilginin kazanılması süreci olarak da
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söylenebilir. Probleme Dayalı Öğrenme de öğrencilere aktarılacak problemlerin öğrencilerin
becerilerini değerlendirmek değil, onların üst düzey becerilerini geliştirmek için yardımcı olacak
şekilde yapılmalıdır. Öğrencilerin kapasitesine dikkat edilerek, verilecek problemler az yapılandırılmış
veya yapılandırılmamış olmalıdır. Eğitimcilerin, öğrencilerin problemlere karşı nasıl yaklaşacakları
hakkında sadece yönerge vermelidir.
Probleme dayalı öğrenme özellikleri;
 Öncelikle kaliteli bir problem olmalı ve öğrencinin dikkatini çekmeli onu hemen
harekete geçirmeli,


Öğrencilerin önceden öğrendikleri bilgileri ortaya çıkarmada,

 Gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemlerde öğrenmenin gerçekleşmesini
sağlama yolunda,


Bilgiyi bir düzen haline getirmede ve ona anlam vererek kalıcı bilgi edinilmede,

 Herhangi bir problem karşısında kendine güveni tam bir şekilde problemin üstesinden
gelebilme,


Problem, açık uçlu olmalıdır. Öğrenciler farklı bakış açılarından bakmalıdırlar,



Probleme dayalı öğrenme ile birlikte eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilme,



Öğrencilerde düşünmeyi, bilmeyi ve yapmayı sağlayan bir öğretim stratejisidir,

Geleneksel Öğretim Yaklaşımı ve PDÖ Arasındaki Farklılıklar
Geçmişten günümüze birçok öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Bazı yöntemler olumlu
bazıları ise olumsuz tepkiler verebilmektedir. Geleneksel öğretim yaklaşımları bu alan içerisine
alınabilir. Geleneksel öğretim yöntemlerinde, öğretmen merkezli öğretim vardır. Öğretmen ders
boyunca daha önde olarak, öğrenci girişimini azaltmaktadır. Probleme dayalı öğrenme yeni öğretimler
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmen’den çok öğrenci merkezli olup öğrencinin derse
katılımı daha fazladır. Günümüz öğretim yöntemlerinde öğrencinin daha fazla öğrenebilmesi, daha
doğrusu öğrendiği bilgiyi kavrayabilmesi ve anlamlandırabilmesi önem kazanmıştır.
Genel olarak geleneksel öğretim yaklaşımları ve PDÖ arasındaki farklılıklar şöyledir.
 Geleneksel öğretim yaklaşımlarında dersler, öğretmen merkezlidir. Probleme dayalı
öğrenmede ise öğrenci merkezlidir,
 Geleneksel öğretimde kitaplardan öğrenme temeldir. PDÖ’ de gerçek hayat
problemlerinden öğrenme temeldir,
 Geleneksel öğretimde öğretmen konuşmaları çok fazla varken, PDÖ’ de sınıfın bütünü
katılım yapmasıyla birlikte tartışmalar yapılır,
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 Geleneksel öğretimde ev ödevleri ve ders kitaplarına dayalı bir öğrenme vardır. PDÖ’
de gerçek hayatla ilgili beceriler söz konusudur,
 Geleneksel öğretimde sınıf içerisinde formal bir oturma planı düzenlenir, PDÖ’ de
oturma planı informal olarak düzenlenir,
 Geleneksel öğretimde dersler her zaman sınıfta yapılırken, PDÖ’ de dersler sınıf
dışında yürütülüyor,
 Geleneksel öğretimde öğretmenler tarafından aktarılan bilgileri öğrenciler birer sünger
gibi çekerler, PDÖ’ de ise öğrenciler bilgileri alıp yorumlarlar ve uygulamaya geçirirler,
 Geleneksel öğretimde dersler sıkıcı olmaktadır, PDÖ’ de tam tersine ilginç ve
eğlencelidir.
Görsel Sanatlar Eğitiminde PDÖ Uygulamaları
Sanat eğitiminde gerekli olan amaç temelde bireyin özgürleşmesi, insan ruhunun yüceltilmesi
ve bireylerin ruhsal ihtiyaçlarının doyurulması, çağdaş, dengeli ve duyarlı bir toplum olması amacı
vardı. Bireylerde sanat eğitiminin özgür anlatım olanakları sağlanır. Bir diğer yönden bireylerin
sosyokültürel yaşamının, bireysel deneyimlerinin sübjektif ve ayrıntılı bir bölümüdür (Artut, 2012, s.
94).
Sanat eğitimi, belli bir çerçeve içerisinde, bireylerin yeteneklerini işler hale getirilip, yaratıcı,
öz güveni yüksek, üretken, estetik düşünceleri geliştirilmiş birey olmaları hedeflenir. Bu bireyler her
ne kadar kendi ürettiklerine kendi estetik düşüncelerini katsalar da gösterdikleri uğraşlar geleneksel bir
takım formların tekrarlamaktan öteye gidememektedir.
Probleme dayalı öğrenme ile birlikte bireyin bilgiyi, estetik düşünceyi, eleştirel düşünceyi,
yapacağı çalışma ile ilgili vereceği kararları, sadece kendi düşüncelerinden etkilenerek, çalışmaya
katacağı duygunun başkalarından etkilenmeden, probleme dayanarak bireyin kendi uğraşından sonra
daha etkili bir şekilde kullanabilir. Böylece birey probleme dayalı öğrenme ile birlikte sanatsal açıdan
bakıldığında önemli bir yeri olan eleştirel düşünme kavramını da kazanabilir.
Bir ölçüde sanat eğitiminin gerekliliği ile örtüşen sanat eğitiminin işlevleri şu şekildedir:
1. Üretkenliğini geliştirmek
2. Analiz ve sentez yapan bir kişilik kazandırmak
3. Öz güven duygusunu kazandırmak, kendini tanımlamasında olanak sağlamak
4. Analitik düşünme becerisinin gelişimini sağlamak
5. Entelektüel, kültürel görüşünü geliştirmek
6. Sezgi gücünün ve eleştirel bakış açısının gelişimini sağlamak
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7. Görme becerisi ve olası durumlarda tahmin edebilen bireyler kazandırılması
8. Sağlıklı düşünebilen ve kimlik gelişiminin oluşmasında
9. Teknik bilgi ve beceri kazandırmak
10. Sanatsal anlamda karşılaşılan sorunları çözebilmeye yönelik becerilerini kazandırmak
11. Duyuşsal, bilişsel, Manevi(tinsel), algısal gücünün gelişimi
12. Karşılaşılan sorunlarla başa çıkabilme, enerjisini atabilmeye yönelik gücünün,
ortamının yaratılması
Bu amaçlara bakacak olursak aslında probleme dayalı öğrenme ile ilgili birçok maddesi
özdeşleştirilebilir. Bunlardan en önemli olanlardan bazıları, bireyin eleştirel düşünme ve sezgi
gücünün gelişimini sağlamak, araştırıcı, inceleyici sorgulayıcı bir kimlik kazandırmayı ve en önemlisi,
sorunlarıyla başa çıkabilme gücünün ortamının yaratılmasıdır.
Eleştirel Düşünme Nedir?
Türkçede ‘eleştiri’ sözcüğü, genelde birine, bir nesneye yöneltilen, çoğu zaman olumsuz
yönde yargılayıcı ve değerlendirme veya eskilerin söylemiyle tenkit anlamında da kullanılmaktadır.
Yukarıdaki anlama koşut olarak ‘Eleştirel’ sözcüğü ise sıklıkla eleştiri ile alakalı görülen, eleştiri
niteliği taşıyan, eleştiriye dayanan anlamında algı yaratmaktadır. Ancak bir düşünme şekli olan
‘Eleştirel Düşünme’ bu algılardan farklı anlam vermektedir. Özel bir düşünce alanına veya biçimiyle
alakalı hatasız düşünceyi meydana getiren eleştirel düşünme, disiplinli ve öz denetimli düşünme
şeklidir (Demirel, 2007, s. 123).
Eleştirel düşünme, değerlendirmeci, tenkitçi, şüpheci, açık, analitik, dikkatli, mantıksal ve
bağımsız olarak düşünme anlamlarında ‘eleştiri’ kavramından ayrı bir şekilde kullanılmaktadır.
Eleştirel düşünmenin daha geniş bir tanımlamasını yapmak gerekirse eleştirel düşünme; Bir
görüş, yorumlama, inanç ve kuramın analizini yaparken bireyin; tarafsız ve bağımsız bir şekilde
düşünmeyi temel alıp bilgi aldığı kaynakların güvenli olacağını göz önünde bulundurmalıdır.
Eleştirel Düşünen Bireyin Özellikleri


Diğer bireylerden net bir dil kullanmasını isteme,



Bir problemin, sorunun ya da iddianın açık bir şekilde ifade edilmesi,



Yaptığı çalışmaları kontrol etme,



Düşünmeden asla hareket etmeme,



Bir düşünceyi meydana getirmede azimli olma,
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Daha çok özlem duyulan düşünceler ve sınanmadan kabul edilen bilgiler yardımıyla
değil de sonuçlar, amaçlar ve sorunlar yardımıyla yargılama,



Temel olan bilgileri kullanma,



Kanıtları araştırma ve öne sürülen iddialara destek veren nedenleri sunma,



Yeteri kadar kanıt bulunmadan yargıdan şüphe duyma eğilimindedir (Demirel, 2007,
s. 132).

Eleştirel Düşünme Öğretimi
Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek için kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri de
öğrencilerin grup içinde öğrenme durumları meydana getirmektir. İşbirlikli öğrenme iyi bir şekilde
yapılandırılan ortamlarda, oluşturulan grupta öğrencilerin, diğer öğrencilerden destek ve dönütle elde
edecekleri daha etkili bir şekilde eleştirel düşünme kazanımı oluşturabilirler (Şahinel, 2007, s. 71).
Eleştirel düşünme öğretiminin özellikleri;
1. Eleştirel düşünme öğretimi, teknolojik ve fiziki açıdan çok fazla donanım
gerektirmeden kolayca gerçekleştirebilir.
2. Eleştirel düşünme tüm öğretmenlerce ilke ve yöntemlerine sahip olarak uygulayabilir.
3. Tüm öğrenciler katılım sağlayacağından dolayı öğretim etkinlikleri uzun zaman alır.
4. Eleştirel düşünme öğretimi başlangıcında öğrencilerin eleştirel düşünme yönündeki
tutum ve eğilimleri önemlidir. Bu nedenle öğretimden önce öğrencilerin eleştirel düşünme
yönünde olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler yapılmalıdır.
5. Öğrenci aktivitesine dayalı olmaktadır. Öğrenciler mutlaka öğrenmelerde aktif
olmalıdır.
6. Amaçlı, kasıtlı ve çok daha iyi planlanmış etkinlikler ile öğretim yapılmalıdır.
7. Eleştirel düşünme öğretimi için tüm konular uygundun Bununla birlikte her konuya
daha uygun düşen eleştirel düşünme stratejileri ve becerileri dikkatle seçilmelidir.
8. Her yaş ve düzeyde öğretimi yapılabilir. Öğretim yapılırken hangi eleştirel düşünme
strateji ve becerisinin hangi yaş ve düzeyde verileceğine dikkat edilmelidir.
9. Ders içeriklerinden ayrı olarak eleştirel düşünme öğretiminde okul dışı içeriklerden de
yararlanılabilir.
10. Eleştirel düşünme öğretiminde inceleme araştırma yoluyla öğretim, grup
tartışması, işbirlikli öğrenme stratejisi, problem çözme gibi çeşitli uygulamalardan
yararlanılabilir.
Görsel Sanatlar Eğitiminde Eleştirel Düşünmenin Yeri
Sanatın maddi üretim sürecinden kısmen ayrı olması ve gerçekliğe bir mesafe ile bakması,
ona, bu sürecin yeniden-üretimin gizemini ortadan kaldırma yeteneği kazandırır. Eleştirel sanat
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gizemlileştirilmeyi değil, estetik bir formla açımlamayı, çözümlemeyi, çelişkileri tespit edip
göstermeyi, bunun yollarını geliştirmeyi amaçlar (Aydın, 2002, s. 15).
Günümüz sanatında hızla gelişen, değişen anlayış ve değerleri anlamak konusunda insanlar
doğal olarak görüşlerini belirtme gereğini hisseder. Dolayısıyla sanat yapıtlarının sanatsal düzeyi
konusunda yorum ve yargılarda bulunmak "sanat eleştirisi” anlayışını da beraberinde gündeme
getirmektedir.
Genel anlamda, "sanat eleştirisi-sorgulayarak sanat öğretimi” önceden bilgilendirilmiş
konuşma ve yazma eyleminden oluşan karmaşık görünen bir aktivitedir. Öğrencileri sanat yapıtları
üzerinde konuşturmak, sanatın elemanları ve tasarım ilkeleri üzerinde bilgilendirmek, onların algı,
imge ve yaratıcılıklarını olumlu etkileyecektir. Ayrıca yapıtlar arasında sınıflandırma yapmak,
benzerlik ve farklılıklar hakkındaki sorular sormak görsel sunuşu daha yakından kontrol edilmesine ve
edinilen bilgilendirmelerin kalıcılığına olanak sağlayacaktır.
Yapılacak bu uygulamanın anlamlı kılınması için öğretmen hem kendini hem de öğrencileri
önceden hazırlamalı, örneklemeleri yaşamlarıyla desteklemelidir.
YÖNTEM
Araştırmanın yöntem kısmında kullanılan araştırmanın modeli, araştırmanın grubu, veri
toplama araçları, verilerin toplanması ve bu verilen analizleri ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, probleme dayalı öğrenmenin Güzel Sanatlar lisesi resim bölümü
öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmada kullanılan yöntem,
nicel ve nitel araştırma modellerinin birlikte yer aldığı sıralı açıklayıcı karma yöntem kullanılmıştır.
Sıralı açıklayıcı karma araştırmada (Nicel→Nitel) sırasıyla baskın olarak nicel veriler toplanıp analiz
edildikten sonra nitel veriler toplanır.
Bu araştırmada nicel verilerin toplanması için yarı deneysel model tercih edilmiştir. Deneysel
modeller, doğrudan araştırmacının kontrolü altında neden sonuç ilişkilerini belirlemek amacıyla
gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir (Karasar, 2012, s. 87).
Araştırmada bu modelin “Ön Test- Son Test Kontrol Gruplu Deseni” tercih edilmiştir. Yaygın
olarak kullanılan Ön test- son test kontrol gruplu desen, karışık bir desendir. Araştırmaya katılan
öğrenciler, hem deneysel işlemden önce hem de sonra bağımlı değişkenle ilgili olarak ölçülürler.
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Tablo 1. Kullanılan Modelin Simgesel Gösterimi
GD
GK

Ön test
O1
O2

R
R

Son test
O3
O4

X

GF

GD: Deney Grubu, GK: Kontrol Grubu, GF: Görüşme Formu Uygulaması, O1, O2: Ön Test
Uygulaması, O3, O4: Son Test uygulaması, R: Grupların Oluşturulmasındaki Yansızlık, X: Bağımsız
Değişken Düzeyi (Mikro Öğretim Uygulaması)
Desenin mantığı şu şekilde özet halinde verilebilir:
 R: Grupların oluşturulmasındaki yansızlık, ilgili değişkenler üstünde yalnızca şansla
oluşan farklara sahip grupları yaratır.
 O1 - O3, ön test ve son test gözlemleri arasında grubu etkileyen kontrol edilmemiş
herhangi bir değişken ve deneysel değişken nedeni ile deney grubunda oluşan farkı gösterir.
 O2 - O4, ön test ve son test gözlemleri arasında grubu etkileyen kontrol edilmemiş
herhangi bir değişken nedeniyle kontrol grubunda oluşan farkı gösterir.
 (O1 - O3) – (O2 - O4) deney değişkeninin etkisini gösterir (Eckhard ve Ermann, 1977,
akt. Büyüköztürk, 2007, s. 21).
Araştırma iki grup üzerinde ön test- son test kontrol gruplu desene uygun bir şekilde
yapılmıştır. Denek havuzundan (Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü 11. sınıf öğrencilerinin) yansız
atama yoluyla denekler iki gruba ayrılmıştır daha sonra yansız olarak seçilen bir grup kontrol grubu,
diğeri deney grubu olarak belirlenmiştir.
Deneyin başlangıcında, bağımlı değişkenin (eleştirel düşünme düzeyi puanları) ön test
ölçümü, deney ve kontrol grubunda bulunan deneklerden toplanmıştır. Kontrol grubunda sunuş
yoluyla öğretim devam etmiştir. Deney grubunda ise bağımsız değişken olan probleme dayalı
uygulamaları deneklere gerçekleştirilmiştir. Süreç araştırmacı tarafından iki grupta da takip edilmiştir.
Araştırma Grubu
Araştırmada deneysel desen tercih edildiğinden evren ve örneklem tayinine gidilmemiştir.
Araştırmanın çalışma grubu, Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü 11. Sınıf öğrencilerinden 2017-2018
güz yarıyılında desen dersini alan 16 öğrenciden oluşmaktadır. Deneysel çalışma araştırma grubu ile
beş haftalık sürede işlenen üniteler ile gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Araştırma Örneklemine Alınan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek

n
7
9

%
43
57

Toplam

16

100.0
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Örnekleme giren öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Bu
kapsamda adayların 7’si (% 43) kız ve 9’u (% 57) erkektir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada nicel veriler “Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği (EDTÖ)” kullanılarak elde
edilmiş, nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla elde edilmiştir. Araştırmada
kullanılan veri toplama aracı aşağıda ayrıntılı biçimde tanıtılmıştır.
Eleştirel düşünme tutum ölçeği (EDTÖ)
Araştırmada Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği (EDTÖ) Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır.
Likert tipi ölçekler kişinin kendisi hakkında bilgi vermesi için bir ölçme aracıdır. Birey farklı
özellikler bakımından kendisini gözleyerek bu gözlemlerini bildirir. Likert tipi ölçeklere dereceleme
toplamlarıyla ölçekleme de söylenebilir (Tavşancıl, 2005; Tezbaşaran, 1996). Araştırma nicel verilerin
elde edilmesinde Özelçi (2012) tarafından geliştirilen Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeğini (EDTÖ), (Ek
1) kullanabilmek için araştırmacıdan gerekli izin alınmıştır. Araştırmacı hazırladığı ölçeğin 17-25 yaş
grubunda uygulanmasını uygun gördüğünü belirtmiştir. Bu nedenle araştırma grubunu oluşturan
öğrencilerin yaş grubuna denk olduğu için bu ölçek tercih edilmiştir. Ölçeğin öz düzenleme, bilgi
toplamaya isteklilik, neden aramaya açıklık olmak, kanıta dayalı karar verme, çıkarımda bulunmak
üzere beş alt boyutu bulunmaktadır. Ölçek 19 maddeden oluşmuştur. Ölçekten elde edinilebilecek
minimum puan 19, maksimum puan ise 95’dir. Bu çalışmada güvenirlilik için uygulamada ölçeğe ait
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları incelenmiş, ön test için bu katsayı .82, son test için ise .87
bulunmuştur.
Yarı yapılandırılmış görüşme formları
Araştırmada kullanılan nitel veri toplama aracı olarak ise Yarı Yapılandırılmış Görüşme
formları kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler: Bu görüşme tekniğini kullanmanın temel
gayesi genellikle öne sürülen bir hipotezi denemek değil: tersine diğer insanların tecrübelerini ve bu
tecrübeleri edinirken hangi yollarla anlamlandırdıklarını ortaya çıkarmaktır (Türnüklü, 2000, s. 544).
Bu nedenle yarı yapılandırılmış görüşme formları öğrencilerin Probleme dayalı öğrenmeye ve eleştirel
düşünmeye ilişkin düşünceleri, karşılaştıkları sorunlar ve süreç içinde yaşadıkları deneyimleri daha
derinlemesine analiz edebilmek amacıyla deney grubuna uygulanmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulandıktan sonra bulunan verilerinin analiz
edilebilmesi için, nitel verileri düzenli bir şekilde incelemeyi ve sağlayan veri kodlaması yapılır,
bulunan veriler genel sınıflandırmalar yapılıp kategorilere ayrılır ve verilerin daha anlamlı hale
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getirilmesi sağlanır. Bu şekilde değişik bölümlerde bulunan ve anlamsal yönden birbiriyle ilintili olan
verilerin bir araya toplanması ve ilişkilendirilmesi olağan olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2003).
Verilerin Analizi
Verilerin analizi sürecinde öncelikle verilerin parametrik testlerin varsayımları arasında yer
alan “Veriler aralıklı ya da oransal olmalıdır.”, “Veriler normal dağılıma uymalıdır.” ve “Grup
varyansları eşit olmalıdır” şeklindeki varsayımların karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmiştir.
Araştırmada deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin veri toplama araçlarından elde
edilen puanlarının normal dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla Shapiro-Wilk
normallik testi ile basıklık-çarpıklık (kurtosis-skewness) değerleri incelenmiş ve sonuçlar aşağıda
verilmiştir.
Eleştirel düşünme tutum ölçeğine ilişkin normallik analizleri.
Deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilere ilişkin verilerin normal dağılım gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi yapılmıştır sonuçlar aşağıdaki
tabloda yer verilmiştir.
Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeğine İlişkin Ön Test ShapiroWilk Normallik Testi Sonuçları
Değişken

Gruplar

İstatistik

sd

P

Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeği

Deney
Kontrol

.865
.839

8
8

.213
.832

Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin
tamamına ilişkin Ön Test puanları Tablo 3. incelendiğinde puanların normal dağılıma sahip olduğu
görülmektedir (p> .05).
Deneysel İşlem
Creswell (2014) deneysel desende özel olarak yapılacak işlemlerin tanımlanması gerektiğini
belirtmiştir. Bu nedenle deneysel işlem sürecinin aşamaları detaylı bir şekilde aşağıda verilmeye
çalışılmıştır.
Deneysel işlem sürecinde ünitenin Probleme Dayalı Öğrenme yöntemine göre planlanması,
kavram haritası, konuların belirlenmesi ve ünitenin tanıtımı, öğrencilerin ilgileri ve eğilimleri
doğrultusunda konuların belirlenmesi, gruplarını oluşturmaları, grupları kendi aralarında düzenleme
ve belirleme, grupların proje ile ilgili düzenlemelerini, planlamalarını oluşturmaları ve sunum
yapmaları, uygulamaları ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.
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Araştırmanın çalışma süresi haftada dört saatlik dersler olmak üzere, Tasarım ilke ve
elemanları (Tekrar, ritim, zıtlık, uygunluk ve uyum, birlik, denge-simetri, koram, egemenlik, nokta,
çizgi, leke, düzlem ve hacim, şekil, aralık, yön, renk, doku) ünite konularında, deney ve kontrol
gruplarında beş haftalık süre içerisinde gerçekleşmiştir. Uygulama gerçekleşmeden bir hafta önce, her
iki gruba da eleştirel düşünme tutum ölçeği olan öntest uygulanmıştır.
Öğrencilerden ilgileri doğrultusunda deneysel süre boyunca birlikte çalışmak istedikleri diğer
bir öğrenciden oluşacak şekilde gruplarını oluşturmaları istenmiştir. Bunun sonucunda dört grup
oluşturulmuştur. Deney grubu öğrencilerine PDÖ hakkında ve Eleştirel Düşünme hakkında ayrıntılı
bilgi verilmiştir. Öğrencilerden Erzurum’un Kültürel ve Tarihi Değerleri ile ilgili araştırma yapmaları
için konular sınıf içinde beyin fırtınası tekniği uygulanarak belirlenmiştir.
Kontrol grubuna ise deney araştırma süresince eğitim uygulamalarında yaygın bir şekilde
kullanılan konu-merkezli program tasarım yaklaşımına uygun şekilde dersler işlenmiştir. Kontrol
grubunda yürütülen derslerde öğretmen ders kitabındaki konuları aktardığı, öğrencilerin genellikle
pasif, dinleyici konumunda bulunması şeklinde işlenmiştir.
Beş hafta süren uygulamanın sonunda EDTÖ test tekrarı yöntemi ile sontest olarak deney ve
kontrol gruplarına uygulanmıştır.
BULGULAR
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin eleştirel düşünme tutumları üzerindeki
etkisinin ön test ko değişkeninin kontrol edilerek incelenmesi:
Probleme Dayalı Öğrenmenin öğrencilerin Eleştirel Düşünme Tutumları üzerindeki etkisini
araştırmak amacıyla ve bağımlı değişken üzerinde ön testin etkilerini kontrol etmek için (ANCOVA)
Tek Faktörlü Kovaryans Analizi uygulanmıştır.
Kovaryans analizi uygulamaya geçirilmeden önce yapılan analizin temel koşulları arasında yer
alan regresyon eğimlerinin eşteşliği kriterinin karşılandığı veya karşılanmadığı analiz edilmiş ulaşılan
bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 6. Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Verilere İlişkin Regresyon Eğimi
Eleştirel Düşünme Tutum
Ölçeği

Kaynak

Kareler Top.

Sd

Kareler Ort.

F

p

Düzeltilmiş Model

1276.629

3

425.543

4.423

.011

Sabit
Grup
Ön test
Grup*Ön test
Hata
Toplam
Düzeltilmiş Toplam

5229.123
513.543
25.671
294.912
1320.368
356800.000
4000.000

1
1
1
1
14
16
15

5229.123
513.543
25.671
294.912
94.312

56.476
5.240
.254
3.413

.000
.028
.573
.061

Tablo 6 incelendiğinde kovaryans analizinin bir şartı olan regresyon eğimlerinin eşitliği
şartının yerine getirildiği görülmektedir. Regresyon eğimlerinin eşteşliği için Grup*Ön test satırında
bulunan p değerlerinin anlamsız (p>.05) olması gerekir. Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeğine dair
regresyon eğimlerinin eşteşliği yapılmış ve kovaryans analizi şartı sağlanmıştır (F=3.413, p> .05).
Kovaryans analizine ilişkin temel sayıltıların karşılandığı belirlendikten sonra PDÖ’nün
öğrencilerin Eleştirel Düşünme Tutumları üzerindeki etkisine yönelik deney grubunun ve kontrol
grubunun denkliğine dair yapılan ön test puanlarının farklılık göstereceği veya göstermeyeceği tespit
edilerek analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 7. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarına Göre t-testi Analizi Sonuçları
Gruplar

N

X

Ss

Kontrol Grubu Ön Test

8

92.76

11.33

Deney Grubu Ön Test

8

94.00

12.22

Sd

t

p

14

-.211

.742

Kontrol grubuna ve deney grubuna dair yapılan t testi analizi sonucuna kıyasla anlamlı bir
farklılığa rastlanmamıştır (t(14) = -.211, p>0.05). Bu bulgu grupların eleştirel düşünme tutumları
bakımından birbirine benzer şekilde özellikleri taşıdığını belirtmektedir.
Deney grubuna ve kontrol grubuna ait ön test puanlamalarına uygun olarak düzeltilmiş olan
son test puanları aşağıdaki Tabloda bulunmaktadır.
Tablo 8. Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Son Test Puan Ortalamaları

Eleştirel Düşünme Becerileri

Grup

n

X

Düzeltilmiş ort.

Deney
Kontrol

8
8

111.32
100.56

110.12
99.32

Tablo 8 incelendiğinde, öğrencilerin problem çözme becerileri envanterine ilişkin son test
puan ortalaması kontrol grubunda X =100.56, deney grubunda X =111.32 iken, düzeltilmiş
ortalamalarda ise kontrol grubu son test puan ortalamasında X =99.32, deney grubunun puan
ortalamasında ise X =110.12’dir. Problem çözme becerileri envanterine ilişkin son testte ulaşılan
puanlar ve düzeltilmiş puan ortalamaları genel olarak analiz edildiğinde deney grubundaki son test
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puan ortalaması kontrol grubu son test puan ortalamalarına kıyasla daha da yüksek olduğu
görülmektedir. Gruplarda ki son test puanlarının ortalama puanları arasında farkın anlamlı mı değil mi
diye bakılmak için yapılan kovaryans analizi sonuçları aşağıda verilmiştir.

Eleştirel Düşünme
Tutum Ölçeği

Tablo 9. Eleştirel Düşünme Tutum Ölçeğine İlişkin Ön Test Etkisinin Kontrol Altında Tutulduğu
Kovaryans Analizi Sonucu
Kaynak
Düzeltilmiş Model
Sabit
Ön test
Grup
Hata
Toplam
Düzeltilmiş Toplam

Kareler Top.
924.232
5155.109
.301
943.495
1368.848
356800.000
4000.000

sd
2
1
1
1
13
16
15

Kareler Ort.
462.116
5155.109
.301
943.495
105.296

F
4.324
49.021
.003
7.921

p
.010
.000
.958
.006

η2
.310
.611
.000
.257

Kovaryans analizi sonuçları grupların son test puan ortalamaları arasında gözlenen farkın
anlamlı olup olmadığını Tablo 9’da incelendiğinde gruplar arasında ön test puanlarına göre düzeltilmiş
son test puanları arasında (F(1,19)=7.921, p= .006, η2=.257) kayda değer bir fark olduğu ve bu
farklılığın deney grubu lehine olduğu ( X

deney=110.12,

X

kontrol=99.12)

anlaşılmaktadır. Eleştirel

Düşünme Tutum Ölçeğinden elde edilen puanların yüksek olması eleştirel düşünmeye ilişkin
tutumlarının yüksek olduğunu ifade ettiği için deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu
söylenebilir. Bağımlı değişkenin bağımsız değişken tarafından açıklanan varyansın oranına işaret eden
etki büyüklüğü değeri η2=.257 olarak bulunmuştur. Bu değer Cohen’ in (1988) belirlemiş olduğu
değerlere göre PDÖ’nün Eleştirel Düşünme Tutumlarına etkisine ilişkin olarak yapılan bu araştırmada
hesaplanan etki büyüklüğü değeri η2=.257 “büyük etki” kategorisinde yer almaktadır.
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Nitel araştırma tekniklerine göre, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile araştırmaya katılan
deney grubundaki öğrencilerin yazılı olarak görüş belirtmelerinde ve görüşmenin verilerinin yazılı
olarak kaydedilmesinde herhangi bir sakınca olmadığını belirtmişlerdir. Bu görüşmelerin sonucunda
ulaşılan verilerin içerik analizi yapılmış ve veriler çözümlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuçlar
Güzel sanatlar lisesi “Desen” dersinde PDÖ yönteminin Eleştirel Düşünme becerilerinin
üzerindeki etkisinin değerlendirildiği bu araştırmada elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
Araştırma sonucunda bulgulara göre Desen dersine yönelik PDÖ yöntemine dayalı öğretim
uygulanan deney grubu ile geleneksel öğretim uygulanan kontrol grubunun Eleştirel Düşünme tutum
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ölçeği testinden aldıkları ön test puanları karşılaştırıldığında grupların son test puan ortalamaları
arasında gözlenen farkın anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan korvaryans analizi sonuçları anlamlı
bir fark olduğu görülmüş ve bu farklılığın deney grubu lehine olduğu ( X

deney=110.12,

X

kontrol=99.12)

sonuçlardan anlaşılmaktadır.
Bu bulgulara dayanarak PDÖ’ nün geleneksel öğretim yöntemi ile işlenen Desen dersine göre
öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerileri üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir.
Araştırmada ele alınan ikinci alt probleme ilişkin bulgularda öğrencilere PDÖ ve Eleştirel
Düşünme ile ilgili yarı yapılandırılmış görüşme formlarında öğrencilerin verdikleri cevaplarda büyük
çoğunluğun derslerde PDÖ ve Eleştirel Düşünmenin önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Eleştirel
düşünmenin onlara sağlayacağı yararlar olarak % 38’i konulara ve olaylara farklı bakış açısı
geliştirmeye imkan tanıdığı, gene % 38’i eleştiri yapabilme gücünü artırdığını, eleştirel düşünme
becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerileri sorunca %50’si derslerde veya karşılaştığımız olaylarda
her görüşe, eleştiriye saygı ile yaklaşmalıyız. Farklı fikirlere olumlu bakmalıyız şeklinde görüş
bildirdikleri görülmektedir. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi önemli bulanların oranı %62
gibi çoğunlukta olurken,

%72’si eleştirel düşünme becerilerinin derste uygulanması süresince

herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Probleme dayalı öğrenme ile ilgili
öğrencilere sorulan PDÖ süreci hakkında neler düşündükleri hakkında %62’si karşılaştıkları
problemlere karşı daha kolay çözebilmelerini sağladığı, %38’si ders de grup olarak çalıştığımızdan
dolayı farklı görüşler ortaya çıkabildiğini belirtmişlerdir. Probleme dayalı öğrenmenin sizlere
kazandırdığı olumlu davranışlar nelerdir sorusuna öğrencilerin %62’si problemlerimizi anlamamızı ve
çözüm bulmamızı sağladığı, %38’si problemlere karşı daha olumlu yaklaştıkları görüşündeler.
Öğrencilere probleme dayalı öğrenmenin olumsuz yönleri var mıdır sorusuna ise %88 gibi büyük bir
çoğunluğu olmadığını çok az bölümü ise bütün problemlerimizi çözemeyebilir yanıtı alınmıştır. Son
olarak öğrencilere PDÖ’ nün derslerde uygulaması süreci göz önüne alındığında neler öğrenebilirsiniz
sorusu yöneltilmiş ve öğrencilerin yarısı öğrenmekte zorluk yaşadığımız konuları öğrenmemizde
yardımcı olabileceğini ve öğrencilerin diğer yarısı ise grup olarak çalıştığımızdan dolayı birbirimize
yardımcı olabiliyoruz ve dersler daha zevkli hale geliyor yanıtını vermişlerdir.
Öneriler
PDÖ Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerilerine etkisinin
incelendiği bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak hem daha sonraki araştırmacılar
hem de uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir.
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PDÖ, öğrencilerin Eleştirel Düşünme becerilerini geliştirdiği ve derse ilişkin tutumlarını
olumlu etkilediğinden Probleme Dayalı Öğrenme yönteminin güzel sanatlar liselerinde desen dersinde
daha fazla yer verilmesi gerekmektedir.
Güzel sanatlar liselerinde verilen diğer derslerde uygulanarak bu yöntemin uygulanabilirliği
araştırılabilir. Gerçekleştirilecek araştırmalarda günlük, gözlem formları, görüşme formları vb.
kullanılarak öğrencilerdeki öğrenme anlamındaki değişimlerinin daha detaylı yansıtılması sağlanabilir.
Güzel sanatlar liselerinde PDÖ yönteminin öğrenmeye ilişkin uygulamalara, öğretim
yöntemine önem verilmelidir. Problem çözebilen, bilgiyi araştırarak keşfedebilen, yorumlayarak ve
çevreyle etkileşim içinde bireysel bilgilerini yapılandırabilen, eleştirel düşünebilen, analiz edebilen,
işbirlikli çalışabilen, grup içerisinde beyin fırtınası yapabilen, girişimcilik, iletişim, sözlü sunum,
araştırma ve sorgulama becerisi vb. üst düzey hedeflere ulaşabilen öğrenciler bu şekilde yetiştirilebilir.
PDÖ yönteminin özellikleri, ilkeleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiler MEB ve üniversiteler
işbirliği ile düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursları, seminer ve konferanslarla eğitimcilere aktarılabilir.
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EKLER
EK-1. ELEŞTİREL DÜŞÜNME TUTUM ÖLÇEĞİ (EDTO)

Bir konu hakkında karar verirken. sahip
olduğum görüşün tersi görüşler hakkında da
bilgi toplamaya çalışırım.
Ulaştığım bilgilerin ne derece güvenilir
olduğunu sorgularım
Daha fazlasını öğrenmek için soru sorarım.
Konu ne olursa olsun araştırma yapmak
keyifli bir istir.
Başladığım işin tamamlanmasını
bekleyebilecek kadar sabırlı değilim.
Kendime ulaşabileceğim hedefler (gerçekçi)
koyarım.
Başladığım işi yarım bırakmam.
Düşünmeden konuşmam.
İhtiyacım olan bir bilgiye hangi yolla
ulaşacağımı bilirim.
Geçmişi bilmek geleceği anlamayı
kolaylaştırır.
Farklılık zenginliktir.
Geçmişte olanları merak ederim.
Tam inandıklarımın doğruluğunu
sorgulamam.
Doğruluğuna inandığım bir konuda kanıt
aramam.
Bildiğimden şaşmam.
Her şey göründüğü gibidir.
Bir görüşün doğruluğu o görüşe katılan kişi
sayısına bağlıdır.
Karşıt görüşleri anlamaya çalışmak zaman
kaybıdır.
İnsan ne yaparsa yapsın basına gelecekleri
değiştiremez.

23

Tamamen
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz
Katılıyorum

Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

MADDELER

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

MÜZELERİN KÜLTÜREL MİRASLARIMIZIN KORUNMASINDAKİ ÖNEMİ VE YAKIN
TARİHİMİZDEN ESERLERİ BARINDIRAN BİR ÖRNEK ÜZERİNE DEĞERLENDİRME:
ŞAPKA MÜZESİ
THE EVALUATION OF MUSEUMS ON THE PROTECTION OF OUR CULTURAL
HERITAGE AND THE EVALUATION ON A SAMPLE WHICH WORKS FROM OUR NEAR
HISTORY: THE HAT MUSEUM
*Dr.Öğr.Üyesi LALE ÖZDER - **Arş. Gör. Dr. SONGÜL ARAL
*Hacı Bayram Ünv. Sanat Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü-ANKARA
**Selçuk Ünv. Sanat Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü-KONYA
e-mail:laleozder@gmail.com
e-mail: songularal@hotmail.com

ÖZET
Hızla değişen ve küreselleşen dünyada her geçen gün milli kültürel mirasımızı oluşturan el sanatları
öğeleri azalmakta ve yok olmaktadır. Mevcut eserlerin korunması ve kültürel kimliğin yaşatılmasına katkı
sağlaması bakımından müzelerin kurulması eserlerin bir araya getirilerek sergilerin oluşturulması bu hızla
değişen dünyanın içinde sanat eseri sayılan, kültürümüzün öğelerinin korunmasında temel mekanlar olma
özelliğini korumaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin yakın tarihinde giyim kuşam kültürünün bir parçası haline
gelen ve adına inkılap yapılan şapka, Anadolu El Sanatları içinde, somut kültürel miras değeri taşıması sebebiyle
önemli bir yere sahiptir. Şapka inkılabından sonra Anadolu’nun birçok yöresinde elde şapka üretiminin
gerçekleştiğini yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz. Anadolu el sanatları içinde yer alması, giyim kuşamın bir
parçası haline gelmesi, kültürel ve tarihi önemi bakımından Türkiye’de şapkanın dünü ve bugünü üzerine tarihi
bir analiz yapılması ve teşhir alanı düzenlenmesi fikrinden yola çıkılarak hazırlanan şapka müzesinin tanıtılması
amacıyla bildiri konusu seçilmiştir. Bildiri konu başlığı, Türkiye’de bir ilk olan şapka müzesinin tanıtılması
bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca; müzenin kuruluş amacının ve kuruluş serüveninin özetlenmesi ile bildiri
konusu kaybolmaya yüz tutan değerlerimizin korunmasına öncülük edeceği düşüncesini ortaya koymakta ve
gelecek kuşaklara Türkiye’nin yakın tarihinin somut tanıkları olma özelliği ile şapkaların bir arada sunulması
bakımından önem arz etmektedir.Konunun evrenini Türkiye’de bulunan mevcut müzeler ve bu müzelerde yer
alan şapka örnekleri oluşturmaktadır. Bu evren içinde yer alan; Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi
içinde yer alan Kastamonu Şapka Müzesi ise örneklemi oluşturmaktadır. Bildiri çalışması nitel yöntemlerin
uygulandığı bir araştırma çalışmasıdır. Bulgular nitel araştırma yöntemlerinin uygulanması ile elde edilmiş,
toplanan verilerin değerlendirilmesine çalışılmıştır. Bildiri çalışmasında üç yönlü analiz değerlendirmesi ile
sonuç ve önerilerin sunulması ile metne aktarılmıştır. İlk olarak müzelerin somut kültürel mirasın korunmasında
ki önemi ve öğrenme/öğretme faaliyetine katkısı sebebiyle eğitimdeki yeri ve Türkiye’de giyim kuşamın bir
parçası olarak şapka hakkındaki bilgilere değinilmiş, daha sonra el sanatı olarak şapka üretim ve kullanımında
Cumhuriyet döneminden bu güne kısaca değerlendirilmesi sunulmuştur. Son olarak ele alınan değerlendirme ise
ilk iki başlık ile harmanlanan şapka müzesinin kuruluş serüveni ve müzede yer alan şapkalar hakkında bilgi
verilmeye çalışılmıştır. Araştırma metni, müzenin tanıtılması temel amacının yanında birçok alt amacın
sunulduğu, alanda yapılacak diğer çalışmalara destek sağlayacak bilgileri içeren kaynak niteliğindeki bir bildiri
çalışması olarak düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: El sanatları, Şapka, Müze, Müze Eğitimi.
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ABSTRACT
In a rapidly changing and globalizing world, handicraft items that make up our national cultural heritage
are decreasing and disappearing every day. In order to protect existing works and contribute to the preservation
of cultural identity, the creation of museums and the creation of exhibitions are the basic places in the
preservation of the elements of our culture, which are considered as a work of art in this rapidly changing world.
a piece of clothing in the recent history of the Republic of Turkey has become a culture in the name of reforms
and made hats, in Anatolia Handicrafts, has an important place in the cultural heritage value due to transport
concrete. After the hat revolution in many parts of Anatolia in the hand hat production is learned from the
written sources. To take place in Anatolian handicrafts, clothing's become a part of, in terms of cultural and
historical significance of yesterday's hat in Turkey and made a historical analysis on today and the exhibition
area of the introduction of the road starting prepared hat museum from the idea of regulation in order to report
the matter to have been selected.Report topic, it is important for the introduction of the first of a hat museum in
Turkey. Also; museum organizations Report by summarizing the objectives and the organization adventure
subject is important to be lost to the face that holds our values reveals the thoughts will lead to the protection and
future generations to Turkey with the distinction of being concrete witnesses of recent history in terms of
offering a combination of a hat.present in the universe of the issues in Turkey constitute examples in museums
and hats in this museum. In this universe; The Kastamonu Hat Museum, which is located within the architect
Vedat Tek Culture and Art Center, constitutes the sample. This paper is a research study in which qualitative
methods are applied. The findings were obtained by the application of qualitative research methods and the
collected data were evaluated. In the paper, it was transferred to the text by presenting the results and
suggestions with three-way analysis evaluation.First of all museums in the protection of tangible cultural
heritage significance and learning / teaching position in activity contribution due to training and exclusive
clothing in Turkey has been referred to information about the hats as part of a later period in the Republic of hat
production and use as crafts were presented to evaluate briefly to this day. Finally, the evaluation of the hat
museum, which was blended with the first two topics, was tried to be given information about the establishment
adventure and the hats in the museum. The text of the research is organized as a source of information that
includes many sub-aims besides the main purpose of introducing the museum and contains information that will
support the other studies in the field.
Keywords:Hand Crafts, Hats, Museums, Museum Education.

GİRİŞ
Konunun tanımı, seçimi, önemi ve sınırlılıkları
Sosyo kültürel tarihi bakımından Türkiye’de şapkanın önemi, ve şapka müzesinin tanıtılması
amacıyla bildiri konusu seçilmiştir.
Türk halk kültürünü oluşturan öğeler içinde yer alan ve yaşam kültürünün izlerini taşıyan
şapkaların bir müze ile korunması fikrinin oluşumu ve uygulamaya geçirilme sürecinin, yazılı kaynak
haline getirilerek tanıtılması bakımından bildiri konusu önemlidir.
Süsleme ve süslenme ihtiyacı çerçevesinde müzeler aracılığı ile günümüze kadar ulaşabilmiş
başlık ve şapka örneklerinin korunması, yapım malzemesi, kullanılan teknik, renk ve kompozisyonmodel özelliklerinin belgelenmesi bakımından da konu önem taşımaktadır. Konu başlığı, şapka
müzesinin ve içinde yer alan eserlerin künyelerinin genel değerlendirmesinin yapılması ve tanıtılması
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bakımından da önem taşımaktadır. Ayrıca; müzenin kuruluş amacının ve kuruluş serüveninin
özetlenmesi ile bildiri konusu kültür değerlerimizi oluşturan el sanatlarımızdan olan el yapımı
şapkaların korunmasına destek olacağı düşüncesini ortaya koymaktadır. Alanda yapılacak
araştırmalara katkı sağlaması da hedefler arasındadır. Konunun evrenini Türkiye’de bulunan mevcut
müzeler ve bu müzelerde yer alan el yapımı şapka örnekleridir. Bu evren içinde yer alan; Mimar Vedat
Tek Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alan Kastamonu Şapka Müzesi ise örneklemi oluşturmaktadır
Türk el sanatlarının önemli bir yansıması olan geleneksel başlıklarımız Anadolu insanının
süslenme ihtiyacının yanı sıra toplumsal statüsünün göstergesi olarak da kullanılmıştır. Başlıklarda ki
özenli hazırlanış, ince zevk ve albenili görünüm Cumhuriyet döneminde de kendini göstermiş, 1925
Şapka kullanma yasasına geçişe destek olmuştur.
Şapkalar zaman içinde moda akımlarının geçirdiği değişimlerden etkilenmiş, yeni tasarımlara
temel oluşturmuştur.
Gün geçtikçe kaybolan geleneksel başlıklar ve şapkaların özelliklerini, günümüz şartlarında
koruma altına almak, kültürün aktarımını sağlamak açısından giyim müzeleri görsel teşhir ile bilgi
edinme alanlarıdır. Müzeler; kültür, sanat, bilim yapıtlarını ve doğa nesnelerini toplayarak, bunları
toplumun gelişmesi ve eğitilmesi amacıyla sergileyen, inceleyen ve koruyan kurumlardır. Kavram
olarak 17. yüzyılda ortaya çıkan müzecilik çağımızda alan olarak bilimden sanata, uygarlığın
gelişimini simgeleyen çeşitli dallarda etkinlik göstermektedir (Yaldız, 1993,s. 20). Müzeler, toplumun
ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemelerin
üzerinde araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk
alma doğrultusunda sergileyen, kar düşüncesinden bağımsız sürekliliği olan bir kurumdur(Ata, 2001,
s. 1).
Koşay’ın (1974, s. 128) belirttiği gibi “müzeler ile bir antikacı dükkanını ayıran temel özellik
müzelerin taşıdığı eğitim amacıdır”. Eğitimin her kademesinde derslerin müzelere yapılacak gezilerle
desteklenerek anlatılması öğrencilerin sınıfın dört duvarına bakmadan görerek inceleyerek
öğrenmesini sağlamasının yanı sıra öğrencinin ufkunu da genişletecektir. Özellikle sanat eğitimini
müzelerden ayrı düşünmek imkansızdır. Bu nedenle birebir veya gidilemeyen durumlarda internet
üzerinden gerçekleştirilen müze gezilerinin eğitim sistemimizin ayrılmaz bir parçası olmasını
sağlamak için müzeler üzerine yapılan çalışmaların sayısı arttırılmalı, müzelerde sergilenen eserlerin
tanıtımını gerçekleştirmek ve müzeleri birer cazibe merkezi haline getirmek için sanatın evrenselliği
ve anlatım gücünden yararlanılmadır.
Giyimde meydana gelen değişimler ve insanın yaradılışından gelen süslenme ihtiyacı, giysiyi
tamamlayan çeşitli aksesuarların kullanımına neden olmuştur. Bu aksesuarlardan biri olan başlıklar da
giyim kadar eski bir geçmişe sahiptir. Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde daha basit modellerle
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karşımıza çıkan başlıklar Hitit Dönemi’nde oldukça yoğun ve değişik modellerde kullanılmıştır. M.Ö.
2. Bin’de Hitit Dönemi’nde kullanılan polos tipi yüksek başlıklar, M.Ö. 1. Bin’de de yoğun olarak
kullanılmıştır ve bugün bile benzerlerine Anadolu’da rastlamak mümkündür ( Gökçen, 2008, s. 403407).
Kaynağını Orta Asya ve Anadolu uygarlıklarından alan ve geleneksel giyimin önemli bir
parçası olan başlıklar Türk el sanatının ince zevkini yansıtan önemli kaynaklardır. 1925 Tarihin her
devrinde insanlar toplumdaki konumlarını belirtmek ve süslenmek amacıyla başlık ve baş süslemeleri
kullanmışlardır. Şapka Devrimi sonrası Türk kadını yüzyıllar öncesinden gelen zerafetini modern
şapkalara aktarmıştır. Geleneksel başlıklarımızı ve Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kullanılan
şapkaları kültürümüzün birer parçası olarak bir bütün halinde ele almak, başlıklarımızın geleneksel
özelliklerini yeni tasarımlara uyarlamak el sanatlarımızın yaşatılması ve kültürün aktarımı için
önemlidir.
Konunun evrenini Türkiye’de bulunan mevcut müzeler ve bu müzelerde yer alan el yapımı
şapka örnekleridir. Bu evren içinde yer alan; Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer
alan Kastamonu Şapka Müzesi ise örneklemi oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Bildiri çalışması nitel yöntemlerin uygulandığı bir araştırma çalışmasıdır. Bulgular nitel
araştırma yöntemlerinin uygulanması ve literatür bilgilerinden elde edilmiş, toplanan verilerin
değerlendirilmesine çalışılmıştır. Analizi ve değerlendirmesi yapılan bilgilerin derlenmesiyle müzenin
kuruluş serüveni ve müzede yer alan el yapımı şapkalar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın metni, müzenin tanıtılması temel amacının yanında birçok alt amacın sunulduğu,
alanında yapılacak diğer çalışmalara destek sağlayacak bilgileri içeren çalışma olarak düzenlenmiştir.
MÜZELER VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA ROLÜ
El sanatları bir milletin yaşam biçimini, inançlarını, duygu, düşünce becerisini yani kültürünü
ifade eden en önemli belgelerdir. Bu nedenle derlenmeleri, bilimsel yayınlarla ve geçmişten günümüze
yapılan ürünlerin sergilenmesi ve tanıtımı yapılmalıdır. En önemlisi de kültürel varlıklarımızı
çağımızın imkânlarından da yararlanarak yeni kuşaklara aktarmak zorunluluğudur. Bu ancak,
araştırmacıların çalışmaları ve müzecilikle sağlanabilir (Türkiye Müzeleri, 2002, s.8). İç Hizmet
Yönetmeliği’nde müze; “Kültür varlıklarını tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat varlıkları
konusundaki eğitimini, estetik zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede tesirli olan daimi
kuruluştur” olarak tanımlanmaktadır

(Sezer, 2010, s.45 ). Uluslararası Müzecilik Konseyi’ne

(International Council of Museums - ICOM) göre “ Müze, sadece kar amacı gütmeyen, toplumun ve
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gelişimin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden malzemeler
üzerinde araştırma yapan, onları toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve
eğlence gibi amaçlar doğrıltusunda sergileyen ve sürekliliği olan bir kurumdur (Sağkol ve Şar, 2013, s.
84).
Toplumun sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirası koruyan ve topluma sunan
bir kurum olarak müze, her zaman halk ile kültürel ilişki içerisindedir (Sağkol ve Şar, 2013, s. 84).
Faaliyetleriyle topluma ulaşarak insanların daha donanımlı ve araştırmacı olmalarına yardım eden
müzeler sadece eserlerin korunup sergilendiği mekanlar değillerdir. Müzelerin varlıklarını devam
ettirebilmesi açısından ziyaretçilere keyifli vakit geçirtirken bilgilendirmeleri, insanlarda kimlik bilinci
oluşturmaları ve düzeyli bir çekim noktası olmaları önemlidir ( Onur, 2014, s.44). Müzecilik, özellikle
Atatürk’ün ilgisiyle, Cumhuriyet Döneminde büyük önem kazandı. Atatürk’ün emri ile bir yandan
yeni müzeler kurulurken bir yandan da bazı tarihsel anıt ve yapılar müze olarak kabul edildi. Yine bu
dönemde, müzecilik ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıktı. 1945 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı
Hasan Ali Yücel, bugün Anadolu’yu bir açık hava müzesi durumuna getiren önemli çalışmaların
temelini attı. Türkiye’deki ilk sanat müzesi ise Atatürk’ün emri ile 1937’de Dolmabahçe Sarayında
açılan Resim ve Heykel Müzesi’dir (Doğan, 2009, s. 10).
2018 yılında Türkiye’de Kültür Bakanlığına bağlı 198 müze, 139 örenyeri ve Kültür Bakanlığı
denetiminde

faaliyet

gösteren

240

özel

müze

bulunmaktadır.

(erişim:

http://www.webcitation.org/72TBhLLwH ,7 Haziran 2018).
Sanat eğitimini müzelerden ayrı düşünmek imkansızdır. Bu nedenle birebir veya gidilemeyen
durumlarda internet üzerinden gerçekleştirilen müze gezilerinin eğitim sistemimizin ayrılmaz bir
parçası olması sağlamak için müzeler üzerine yapılan çalışmaların sayısı arttırılmalı, müzelerde
sergilenen eserlerin tanıtımını gerçekleştirmek ve müzeleri birer cazibe merkezi haline getirmek için
sanatın evrenselliği ve anlatım gücünden yararlanılmadır.
Anadolu’da Baş Süslemeleri
Anadolu bilindiği üzere, zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu zenginliği yöresel etkileşim
aracılığıyla, giyim kuşamda günümüze ulaşabilen örnekler yoluyla izleyebilmekteyiz. Diğer ülkelerde
eşine rastlanılmayan bu kültürel miras çeşitliliği müzelerimize değer katmaktadır. İnsanlık tarihi
boyunca giyim gereksinimi çeşitli bölgelerde ve dönemlerde biçimsel farklılıklar göstermiş, sosyal
statüyü belirginleştirme ve hoş görünme amacıyla da farklı giysi modelleri ortaya çıkmıştır. Giyimde
meydana gelen değişimler ve insanın yaradılışından gelen süslenme ihtiyacı, giysiyi tamamlayan
çeşitli aksesuarların kullanımına neden olmuştur. Bu aksesuarlardan biri olan başlıklar da giyim kadar
eski bir geçmişe sahiptir. Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde daha basit modellerle karşımıza çıkan
başlıklar Hitit Dönemi’nde oldukça yoğun ve değişik modellerde kullanılmıştır. M.Ö. 2. Bin’de Hitit
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Dönemi’nde kullanılan polos tipi yüksek başlıklar, M.Ö. 1. Bin’de de yoğun olarak kullanılmıştır ve
bugün bile benzerlerine Anadolu’da rastlamak mümkündür ( Gökçen, 2008, s. 403-407).

Pazırık Kurganı, M.Ö. 4.-5.yy. keçe ve altınlı başlık Ermitaj Müzesi (Özder L., Haziran 2015).

Pazırık Kurganı M.Ö 4.-5.yy. deri ve keçe başlıklar Ermitaj Müzesi (Özder L., Haziran 2015)
Kaynağı M.Ö.300’lere kadar dayandırabileceğimiz geleneksel giyimin önemli bir parçası olan
başlıklar, Türk el sanatının ince zevkini yansıtan önemli kaynaklardır. Tarihin her devrinde insanlar
toplumdaki konumlarını belirtmek ve süslenmek amacıyla başlık ve baş süslemeleri kullanmışlardır.
Cumhuriyetin İlanı ve Şapka Devrimi sonrası Türk kadını, yüzyıllar öncesinden gelen baş süsleme
geleneklerini ve zerafetini modern şapkalara aktarmıştır.
Şapka Hakkında Genel Bilgilerin Özeti
Doğumla başlayıp ölüme kadar hayatın farklı evrelerinde değişiklik gösteren Anadolu kadın
başlıkları geçmişten günümüze dek gelen kültürel değerlerimizin bir koludur. Giyinme ve süslenmenin
başlangıç noktası sayılan baş süslemesi geleneği günümüzde Anadolu’nun bazı yörelerinde halen
devam ederken şehirlerde başlıkların yerini giyimi tamamlayan şapkalar almıştır. Sözlük anlamı keçe,
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hasır, fötr vb. maddelerden çeşitli şekillerde yapılan kadınlar ya da erkeler tarafından süs olarak ya da
hava şartlarından korunmak için giyilen başlık olan şapkalarda günün modasının etkisi görülür. Şapka
giyilmediği zamanlarda bunun yerini saç süslemeleri, özel ve anlamlı günlerde saça takılan çiçekli
kep, tül, tac gibi baş süslemeleri almaktadır (Özder, 1995, s. 9- 10).
Şapkalar genellikle tepe, kenar ve aksesuar bölümlerinden oluşmaktadır. Şapkanın başa oturan
ve başı örten kısmına «tepe», tepenin kenarından başlayarak genişleyen ve yüzü koruyan kısmına ise
«kenar» denilmektedir. Şapkanın tepe veya kenarını süsleyen parçası da «aksesuar»dır. Temel şapka
yapım teknikleri ‘Kalot Yapım Teknikleri’ , ‘Kenar Yapım Teknikleri’ olarak iki kısımda
incelenebilir. Bu temel tekniklerin yanı sıra, hasır dikme tekniği, kalıp üzerinde şekillendirerek şapka
yapım tekniği, telden hazırlanmış kalıp üzerinde şapka yapım tekniği, kaplama şapka yapım tekniği,
tel ile şekillendirme tekniği gibi teknikler de şapka yapımında kullanılmaktadır (Becker, Sapmaz ve
Polat, 1964, s.205-259).


Şapkaların kalot kısımlarının yapımı ‘Parçalı Kalot Yapım Teknikleri’ ve ‘Pensli
Kalot Yapım Teknikleri’ olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir.



Parçalı Kalot Yapım Teknikleri



Pensli Kalot Yapım Teknikleri



Kenar Yapım Teknikleri



Kaplin Kenar Yapım Tekniği



Kloş Kenar Yapım Tekniği



Kanotiye Kenar Yapım Tekniği



Breton Kenar Yapım Tekniği



Bazen bu temel teknikler ile oluşturulan modeller şapkaya kendi ismini vermektedir.
Böylece farklı isimlerde şapka çeşitleri ortaya çıkmıştır.



Şapka Çeşitleri ise;



Kanotiye Şapka



Breton Şapka



Bere



Kloş Şapka



Kalot



Kutu Biçiminde Şapka



Melon Şapka
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Silindir Şapka



Çocuk Şapkası



Fantezi Kep



Türban olarak sıralamak mümkündür.

İlk şapka örneklerine eski Mısır ve Yunanlılar zamanında Teb şehrinde bulunan mezarlarda
rastlanmıştır. MÖ 3200 yılında Mısırda yaşayanların başlarına bir çeşit bez (klaft) taktıkları
bilinmektedir (Ünal, 2008,s. 19). Şapkanın kullanımının ilk örnekleri Mezopotamya uygarlığında da
görülmektedir.
Türkiye’de Şapka
Cumhuriyetin ilk yıllarında giyim kuşam şekli halkın Osmanlı zamanında alıştığı şekilde
devam etmiştir. İnkılap ve devrimlerle birlikte hızla gerçekleşen değişim süreci içerisinde, eski
zamanların giyim kuşam şekli de değişmeye başlamış ve 25 Kasım 1925’de Şapka Kanununun
yürürlüğe girmesiyle, fes, kalpak ve sarıkların kullanılması yasaklanmıştır. İnkılap ve devrimlerin
uygulanmasında gösterilen kararlılıkla geçiş aşamasında karşılaşılan sorunlar hızla çözülmüş ve halkın
yeni kılık kıyafet şekline uyumu sağlanmıştır. Böylece şapka kullanımı da benimsenerek farklı model
ve

görünümlerde

şapkalar

kullanılmıştır

(Özsoy, 2009,s.30). Mustafa Kemal

Atatürk’ün

Kastamonu’ya gelişinde ve karşılanması sırasında ilk defa “Panama Şapkası” ile görünmesi, halkı başı
açık selamlaması üzerine, o sırada Kastamonu Valisi olarak görev yapan Kıbrıslı Fatin Bey ile
Kastamonu milletvekili Mehmet ve Ali Rıza Beyler ile bir kısım Kastamonulular, bazı memur ve
adliyeciler bunu bir işaret sayarak bir gecede terzilere beyaz renkte kumastan şapkaya benzeyen
başlıklar yaptırarak giymişler ve ertesi gün Atatürk’ün karşısına şapkaları ile çıkmışlardır. ( Özdemir,
2007, s. 45). 1925’deki şapka devriminden sonra Türkiye’de azınlıklar tarafından üretimi yapılan
şapkalar o dönemin beğenisini kazanmış keçeden (fötr), kumaştan ve hasırdan şapkalar yapılırdı.
Küçük atölyeler halindeki bu kuruluşlar ve 1927'de açılan Kız Sanat Enstitüleri ve biçki dikiş kursları
Cumhuriyet kadınının yeni giyim tarzına uyumunu hızlandırdı(Altınay,1989, s. 85). 1927 yılından
itibaren “Kız Sanat Enstitüleri ”, birer moda merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminde, kız
enstitüleri ve Akşam sanat okulları önemli bir misyon üstlenerek, Avrupa modasını takip etmek
yenilikleri yakalamak, yeni tarz Cumhuriyet kadınının yetişmesini sağlamak gibi önemli görevler
üstlenmiştir. Avrupa’ya gönderilen Türk kız öğrencileri, eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi
okullarına dönerek, Avrupa modasının tanıtılmasını sağlamışlardır. Kız enstitüleri “Devrin kadınını”
yetiştirip, İstanbul kadınıyla özdeştirmişlerdir. Paris modası, bu yolla Türkiye’ye gelmiştir.
Düzenlenen sergilerde, şapkalar ve en yeni kıyafet modelleri halkın beğenisine sunulmuştur. Kız sanat
okullarının açıldığı yerlerde modernlik ve çağdaşlık sağlanmıştır (Uysal, 2011, s.82).
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Dünya’da 1924’te moda olan büyük kloş şapkaların Türk kadını tarafından da
benimsenmesiyle batılı kadınlar gibi giyinmek, Cumhuriyet dönemiyle değişim gösteren kadın
kıyafetlerinde hedef olarak algılanmıştır(Uysal, 2011, s.85). II. Dünya Savaşında göçler ve ekonomik
zorluklar nedeniyle bu atölyelerin bir çoğu kapandı, ve maalesef şapkacılık alanında bir boşluk doğdu.
Sarıyer ve Kuruçeşme’deki keçe fabrikalarının kapanmasıyla keçeler yurt dışından daha az getirilmeye
başlanıldı yerli fötr imalatı tamamen durdu. Yerli imalat o zamanlar devrim gereği mecbur tutulan
okul şapkalarına, kasket ve resmi şapkalar yöneldi. 1950'li yıllarda moda dünyasında inanılmaz bir
süreç başlamıştı elbiselerin boyları bir uzuyor bir kısalıyor, yakalar değişiyor, pantolonlar daralıyor
bollaşıyordu,

ama

bütün

kıyafetleri

tamamlayan

aksesuar

olarak

şapka

yerini

sürekli

koruyordu(Altınay,1992, s. 53).
1950’li yıllar Türkiye’nin çok partili hayata geçişine tanıklık ederken, Amerikayla kurulan
ilişkiler sayesinde yeni bir dönem başlamıştır. Avrupalı olma isteği yerine Amerikanlaşma isteği hızla
yayılmıştır. Amerikan yıldızları, sinema filmleriyle moda dünyasını etkilemişler. Vitali Hakko’nun,
Şen Şapka’dan “Vakko” ya uzanan serüveni, “Yeni Karamürsel”, “Atalar”, “Titiz” ve “Mithat Giyim”
gibi Hazır giyim markalarının ilk kuruluş aşamaları bu dönemlere denk gelmiştir. Hazır giyim
sektörünün gelişimi, özellikle şapkaları değişime uğratarak giysilerin tamamlayıcısı ve giysilerle uyum
sağlama görevini üstlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra, Olgunlaşma enstitülerinin, Batı tarzı ile Türk
usulü unsurlarını sentezleyerek oluşturdukları çalışmalar, değişimin hızını arttırarak Avrupa’da ses
getirmeye başlamıştır. Türk modaevlerinin çoğalmasıyla beraber Amerika’daki yeni modeller, İtalya
ve Londra’daki yeni tarzlar takip edilmeye başlanmıştır (Uysal, 2011, s. 101-102).

1930’lu yıllardan şapka modeli ( ‘Bir Ulus’u Giydirmek: Sümerbank Desenleri ’ sergisinden, Şubat
2018).
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1940’ların sonunda şapka modelleri (Bir Ulus’u Giydirmek: Sümerbank Desenleri ’ sergisinden, Şubat
2018).
Kastamonu ve Mimar Vedat Tek Şapka Müzesi
Kastamonu yöresinin tarihi geçmişine bakıldığında M.Ö. 18. yy. ‘da Gaslar’ ın bulunduğu,
zamanla içinde Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Pontus Rumları ve Bizanslılar’ın
yönetiminde olduğu görülmektedir. Bizans hanedanı Kommenoslar tarafından yapılan Kastamonu
kalesi asırlar öncesinden günümüze kadar görkemli görüntüsünü korumuştur (Kayıkçı, 2003, s.371).
Türklerin Anadolu’ya girmesinden sonra Kastamonu yöresi Danişmentliler, Anadolu Selçukluları,
İsfendiyaroğulları ve Osmanlılar’ın kültür merkezi olmuştur. Milli mücadele sırasında lojistik destek
amacıyla İstanbul’dan gönderilen erzak ve cephane İnebolu limanından Ankara’ya ve Anadolu’ya
gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurulmasının ardından başlayan çağdaşlaşma sürecinde Gazi
Mustafa Kemal Atatürk 23-31 Ağustos 1925 tarihleri arasında gerçekleştirdiği sekiz günlük
Kastamonu gezisi sırasında “ Şapka ve Kıyafet İnkılabını” başlatmıştır (Kayıkçı, 2003, s.371).
Kastamonu yöresi geleneksel baş süslemelerine bakıldığında başa takılan fesin üzerine
kenarları inci, altın veya boncuklarla süslü yuvarlak kasnak geçirildiği, fes ve kasnağın üzerine yüzü
açık bırakacak şekilde oyalı ve simli tülbentler örtüldüğü görülmektedir. Kastamonu yöresi geleneksel
erkek kıyafetlerine bakıldığında, başa üzerine ucu aşağıya doğru sarkıtılan yazma sarılan renkli fes
giyildiği görülmektedir. (Katlı, 1986, s.13). 2000 yılında Kastamonu Hükümet Konağı’nı yapan
Ulusal Mimari Akımının öncülerinden Mimar Vedat Tek adına oluşturulan Kültür Merkezi
oluşturulmuş, alan 2007 yılında ekleme ve geliştirmelerle günümüzdeki görünümü almıştır.
Oluşturulan kompleks içerisinde 75. Yıl Cumhuriyet Evi Özel Müzesi, Dantel Seksiyonu, Kitre Bebek
Seksiyonu, 3 bölümlü galeri ile Rölyefli Salon bulunmaktadır. Buradaki en önemli mekân ise 75. Yıl
Özel Cumhuriyet Evi Müzesi’dir. Müze içinde Arkeoloji Müzesinden geçici olarak sergilenmek üzere
alınan silah seksiyonu ile Türkiye’de bir ilk ve tek olan Şapka müzesi yer almaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Şapka ve Kıyafet İnkılâbını gerçekleştirdiği Kastamonu için bu
merkez ve içeriği önemlidir. Şapka Müzesi ilk olarak 2006 yılında Vali Mustafa Kara tarafından
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İstiklal Yolu Projesi kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet Evi Özel Müzesi’nde bulunan Silah Müzesi
içinde 25 m²’ lik bir alanda 3 adet şapka ile kurulmuştur. 2007’ de açılan müzenin resmi açılışı satın
alınan ve bağış şapkalar ile 2008 yılında yapılmıştır. 2009 yılında 100 m²’ lik bir alana taşınan müze,
2010 yılında şu an bulunduğu 250 m²’ lik alanda gösterime girmiştir. Şapka müzesinde şapkanın
tarihçesi, Anadolu kadın baş süslemeleri ve Cumhuriyet döneminden günümüze kadar kullanılmış olan
bayan ve erkek şapkaları ile az sayıda çocuk şapkaları sergilenmektedir.23 Nisan 2009 yılında
Kastamonu Vedat Tek Kültür Merkezinde, dönemin valisi merhum Mustafa KARA ile görüşen,
Öğretim üyeleri Lale ÖZDER tarafından verilen teklif ile ayrıca Bebek Evi ve Dantel Evi müzeleri de
kurulmuş, merhum Vali KARA tarafından açılışı gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Müzelerin eğitme, bilgilendirme, toplumsal kimliği oluşturma ve devamını sağlama gibi
önemli misyonları bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar müzeleri toplum için birer çekim noktası
haline getirecek çalışmalardır. Müzeler ulusal değerleri küreselleşen dünyaya kazandıran mekanlar
olma özelliğindedir. Ulusal değerlerin küresele aktarılması imgeler, motifler aracılığı ile
kolaylaşmaktadır. Taşınabilir simgesel, giyimin parçası olan şapkalar, kültür zenginliklerimiz arasında
üretimi yapılan el sanatlarımızdandır. Araştırma kapsamında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür ve
Sanat Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan 2017 yılı sayımına göre toplam 648 adet kadın, erkek ve
çocuk şapkası ile geleneksel kadın başlığı bulunmaktadır. Şapka müzesi Lale Özder koleksiyon
bağışına eklenen birçok yöreye ait el yapımı şapkaların yanında yurtdışı örneklerinin mevcut olduğu
müzeye günümüzde bağış kabulü devam etmektedir. Anadolu şapkalarının yapımı, sanat değerini ve
önemini yitirmeden günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Dünyada yaygın ve vazgeçilmez bir giyim
unsuru olan şapkanın ülkemizde kullanımı tarihsel süreç içerisinde azalmakla birlikte, elde üretim
yapan ustalarında sayısı hızla düşmüştür. Anadolu’da erkek giyim kültürünün vazgeçilmezi olan köşeli
şapkalarının, elde üretim yapan ustaları belirli sayılardadır. Turistik hatıra eşya sanayisi küreselleşen
dünyada ekonomik bir güç oluşturmaktadır.

Birçok ülke kültürel objelerini ticari ürün haline

getirmiştir. Anadolu kültür zenginliği incelendiğinde her bölgede farklı form ve yapısı ile ticari ürün
haline getirilebilir üretilebilir nitelikler taşıyan şapka örnekleri bulunmaktadır. Cumhuriyetin
kuruluşundan başlayarak günümüze kadar ulaşmış bulunan şapka ustaları ve el üretimi şapkacılık
mesleği kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında bulunmaktadır. Bunun bir örneği Kastamonu’ nu
da görülmektedir. Kastamonu’nun son şapka ustası olan Ahmet Yapıcıoğlu 43 yıldır Kastamonu
yöresine özgü kasketler dikmektedir. Şapkacılığa çıraklık yaptığı ustasından satın aldığı şapka
kalıpları ile başlayan Ahmet Yapıcıoğlu, şapkalara olan talebin azalmasıyla yaklaşık 10 sene önce
dükkanını kapatmıştır. Ancak sipariş aldıkça küçük bir atölye haline getirdiği evindeki odasında
üretimlerine devam etmektedir. Ahmet Yapıcıoğlu, her yıl düzenlenen anma etkinliklerinden olan, 23
Ağustos 2014 tarihinde Atatürk’ ün Kastamonu’ya Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabının 89. Yıl
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kutlamalarında Mimar Vadet Tek Kültür Merkezi’nde şapka yapımında kullandığı aletleri ile protokol
ve konuklar izlerken bir şapka dikerek dönemin valisine hediye etmiştir. Kastamonu Mimar Vedat
Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesi’nde 486 adet kadın, 159 adet erkek ve 3 adet de çocuk
şapkası sergilenmektedir.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen şapka ve
geleneksel başlıklardan; 123 adet kadın, erkek ve çocuk şapkasına ait dağılım tabloda görüldüğü
şekildedir. Ülkemizde faaliyet gösteren Kültür Bakanlığına bağlı müzelerden biri olan Kastamonu
Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesinde şapkanın tarihçesi ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarında kullanılmış şapkalardan günümüz moda tasarımcılarının şapkalarına kadar çeşitli dönemlere
ait şapkaları incelemek mümkündür. Ayrıca müzede Dünya şapka örnekleri yer almaktadır. Müzenin
«Dünya Şapka Müzesi» statüsünü kazanabilmesi için Uluslararası çalışmalar devam ettirilmektedir.
Modern müzecilik anlayışını benimseyerek çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren müze yönetiminin
özverili çalışmaları ile müzenin koleksiyonu her geçen yıl arttırılmakta ve Atatürk’ün Kastamonu’ya
Gelişi ve Kılık Kıyafet İnkılabının Kabulünün Yıldönümü Kutlamalarında müzede düzenlenen çeşitli
sergi ve etkinliklerle müze bir çekim merkezi haline getirilmektedir. Geleneksel başlıklarımızı ve
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kullanılan şapkaları kültürümüzün birer parçası olarak bir bütün
halinde ele almak, başlıklarımızın geleneksel özelliklerini yeni tasarımlara uyarlamak el sanatlarımızın
yaşatılması ve kültürün aktarımı için önemlidir. Şapkalar zaman içinde moda akımlarının geçirdiği
değişimlerden etkilenmiş, yeni tasarımlara temel oluşturmuştur.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesi’nde 486 adet kadın,
159 adet erkek ve 3 adet de çocuk şapkası sergilenmektedir.
Sergilenen şapka ve geleneksel başlıklardan; 123 adet kadın, erkek ve çocuk şapkasına ait
dağılım tablolarda görüldüğü şekildedir.Araştırma kapsamında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür
Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen 648 adet kadın, erkek ve çocuk şapkası ile geleneksel
kadın başlıklarının, 123 tanesinin malzeme, teknik, renk ve kompozisyon-model özelliklerinin analizi
yapılmış, geri kalan başlık ve şapkalar kompozisyon-model ve malzeme benzerliğine göre
gruplandırılarak envanter bilgileri verilmiştir. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka
Müzesi’nde sergilenen şapka ve geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan 123 adet kadın, erkek ve
çocuk şapkası kullanılan malzemeler açısından incelendiğinde, kadın şapkalarında esas malzeme
olarak en çok sentetik veya doğal hasır, keçe ve fötr kumaş, saten kumaş ve kadife kumaş kullanıldığı,
erkek şapkalarında esas malzeme olarak en çok keçe ve fötr kumaş, sentetik veya doğal hasır
kullanıldığı, analizi yapılan 1 adet çocuk şapkasında malzeme olarak dantel ipliği kullanıldığı tespit
edilmiştir. Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkaları aksesuar kısmında kullanılan malzemeler
açısından incelendiğinde ise kadın şapkalarında aksesuar malzemesi olarak en çok kurdele, boncuk,
pul,inci stras, metaller gibi hazır malzemeler, yapma çiçekler, tül ve vualet ile kumaş şeritler
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kullanıldığı, erkek şapkalarında aksesuar malzemesi olarak en çok kurdele, örgü ve işleme malzemeler
ile hazır malzemeler kullanıldığı, analizi yapılan 1 adet çocuk şapkasında ise aksesuar kullanılmadığı
görülmektedir.Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarında kullanılan şapka yapım teknikleri
incelendiğinde, kadın şapkalarında ‘tepe yapım teknikleri’ olarak en çok kalıp üzerinde şekillendirme,
kaplama ve hasır dikme teknikleri, ‘kenar yapım teknikleri’ olarak da en çok

kalıp üzerinde

şekillendirme ve hasır dikme teknikleri kullanıldığı, erkek şapkalarında ise ‘tepe yapım teknikleri’
olarak en çok kalıp çıkarma ve uygulama ile kalıp üzerinde şekillendirme teknikleri, ‘kenar yapım
teknikleri’ olarak da en çok kalıp üzerinde şekillendirme tekniği kullanıldığı görülmekderi. Analizi
yapılan 1 adet çocuk şapkasında ‘kenar yapım teknikleri’ olarak örgü tekniği kullanıldığı tespit
edilmiştir. Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarından aksesuar kullanılan şapkalarda
aksesuar yapım teknikleri incelendiğinde kadın şapkalarında en çok boncuk, pul,tüy,tül,kürk,metal vb
ile süsleme, kurdele veya kordon ile süsleme, yapma çiçek ve

kumaş bant (şerit) ile süsleme

tekniklerinin kullanıldığı, erkek şapkalarında ise en çok kurdele veya kordon ile süsleme, metal ve
kürk ile süsleme ile işleme teknikleri kullanıldığı görülmektedir.
Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarının esas malzeme kısmında ağırlıklı olarak
kullanılan renkler incelendiğinde kadın şapkalarında en çok beyaz, krem, siyah, kahverengi, kırmızı ve
pembe renklerinin, erkek şapkalarında ise en çok siyah ve beyaz/krem renkleri kullanıldığı tespit
edilmiştir. Analizi yapılan 1 adet çocuk şapkasında beyaz renk kullanılmıştır. Analizi yapılan kadın,
erkek ve çocuk şapkalarının aksesuar kısmında ağırlıklı olarak kullanılan renkler incelendiğinde,
aksesuar kullanılan kadın şapkalarında en çok siyah, beyaz veya krem, kahverengi ile kırmızı veya
pembe renklerde aksesuarların kullanıldığı, erkek şapkalarında ise en çok siyah ile beyaz veya krem
renklerde aksesuarların kullanıldığı görülmektedir.Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarının
kompozisyon-model özellikleri incelemesi bulgularına göre, kadın şapkalarında en çok tepeyi saran
kep ve kenarlı şapka (kaplin, kanotiye, kloş, breton kenar) modeli, erkek şapkalarında ise en çok
kenarlı şapka (kaplin, kanotiye, kloş, breton kenar), kalpak, vizyer (kasket) ve tepeyi saran kep
modelleri kullanıldığı görülmektedir. Analizi yapılan 1 adet çocuk şapkasında kloş kenarlı şapka
modeli kullanıldığı tespit edilmiştir.Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarından aksesuar
kullanılan şapkalardaki aksesuar kompozisyonları inecelendiğinde, kadın şapkalarında kompozisyon
olarak en çok kumaş bant, kurdele, şerit ile süsleme, boncuk, pul, tüy, kürk, metal, keçe vb ile süsleme
ve yapma çiçekler ile süsleme kullanıldığı, erkek şapkalarında ise kompozisyon olarak en çok kumaş
bant, kurdele, şerit ile ve dikiş teknikleri ile süsleme yapıldığı görülmektedir. Araştırma sonunda,
geçmişten günümüze gelen şapkalardan yola çıkılarak turistik obje ve hediyelik eşyalar tasarımına
örnek olması amacıyla yapılan tasarımlar sunulmuştur.Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi
Şapka Müzesi’nde 648 ŞAPKA sergilenmektedir. 123 adet şapka ve geleneksel başlıktan %81’ inin
kadın şapkası, % 18’ inin erkek şapkası, % 1’ inin de çocuk şapkası olduğu görülmektedir. analizi
yapılan şapkaların çoğu kadın şapkasıdır. 123 adet kadın, erkek ve çocuk şapkasında kullanılan
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malzemeler incelenerek gruplandırılmıştır. Gruplandırma şapkanın ‘esas malzeme’ ve ‘aksesuar’
kısımları için iki ayrı şekilde yapılmıştır. Gruplandırma sırasında birden fazla malzemeyle yapılmış
olan ürünlerde ağırlıklı olarak kullanılan malzemeler göz önünde bulundurulmuştur. Kastamonu
Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan şapka ve geleneksel başlıklardan ürün
analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarının ‘esas malzeme’ kısmında kullanılan malzemeye
göre; pamuklu kumaş, yünlü kumaş, ipek kumaş, sentetik veya doğar hasır, kadife kumaş, saten
kumaş, , tül , fötr veya keçe, ip ( yün, merserize, hasır, nakış ipliği, dantel ipliği vb.), kürk, kuş tüyü
ve müzik plağı kullanıldığı görülmektedir. Şapkalarda kullanılan aksesuarların yapımında kurdele,
kumaş şerit, kordon şerit, hasır şerit, tül ve vualet, tüy, kürk, yapma çiçek, yapma meyve, örgü ve
işleme aksesuarlar, hazır malzemeler (boncuk, pul, inci, stras, metaller vb.), doğal malzemeler(
karanfil ve tarçın) , keçe, deri şerit kullanıldığı görülmektedir.Şapkalarda kullanılan yapım teknikleri
incelenerek gruplandırılmıştır. Gruplandırma şapkanın ‘esas malzeme’ ve ‘aksesuar’ kısımları için iki
ayrı şekilde yapılmıştır. ‘Esas malzeme’ kısımının yapımında kullanılan teknikler ‘tepe kısmı yapım
teknikleri’ ve ‘kenar kısmı yapım teknikleri’ olarak iki bölümde ele alınmıştır. Bu gruplandırma
sırasında birden fazla yapım tekniği kullanılan ürünlerde ağırlıklı olarak kullanılan yapım tekniği göz
önünde bulundurulmuştur. kalıp çıkarma ve uygulama, hasır dikme, kalıp üzerinde şekillendirme,
kaplama, örgü (şiş, tığ, hasır, makrome) teknikleri kullanılmışken, ‘kenar yapım teknikleri’ olarak da
kalıp çıkarma ve uygulama, hasır dikme, kalıp üzerinde şekillendirme, kaplama, örgü (şiş, tığ, hasır,
makrome) ve müzik plağı gibi bir alt yapıyı süsleme teknikleri kullanılmıştır. Şapkaların ‘tepe yapım
teknikleri’ olarak en çok kalıp üzerinde şekillendirme, kaplama ve hasır dikme teknikleri, ‘kenar
yapım teknikleri’ olarak da en çok kalıp üzerinde şekillendirme ve hasır dikme teknikleri
kullanılmıştır. Ülkemizde faaliyet gösteren Kültür Bakanlığına bağlı müzelerden biri olan Kastamonu
Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında
kullanılmış şapkalardan günümüz moda tasarımcılarının şapkalarına kadar çeşitli dönemlere ait
şapkaları incelemek mümkündür. Modern müzecilik anlayışını benimseyerek çalışmalarını bu
doğrultuda sürdüren müze yönetiminin özverili çalışmaları ile müzenin koleksiyonu her geçen yıl
arttırılmakta ve Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi ve Kılık Kıyafet İnkılabının Kabulünün Yıldönümü
Kutlamalarında müzede düzenlenen çeşitli sergi ve etkinliklerle müze bir çekim merkezi haline
getirilmektedir.
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kanotiye şapka(Özder L.).

Şekil 4. 1948-1960‟lı yıllarda kullanılmış kloş
(Özder L.).

şapka.

Şekil 5. 1957-1970‟li yıllarda kullanılmış kep modeli şapka
(Özder L.).

Şekil 6. Tasarımcı Vural Gökçaylı tasarımı kanotiye şapka
(Özder L.).

Şekil 7. Tasarımcı Cemil İpekçi tasarımı kloş şapka
(Özder L.).

Şekil 8. Sinema sanatçısı Filiz Akın‟a ait kaplin şapka
(Özder L.).
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Şekil 9. 1970‟li yıllara ait kanotiye şapka(Özder L.).

Şekil 10. 1950-1965 yıllarında kullanılmış kep formunda
şapka (Özder L.).

Şekil 11. 1920‟li yıllara ait kep formunda şapka

Şekil 12. 1950‟li yıllara ait kep formunda şapka.

Şekil 13. T.C. Başbakanlarından Bülent Ecevit‟ e ait siperli
şapka (Özder L.).

Şekil 14. T.C. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel‟e ait
fötr modeli şapka(Özder L.).
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KASTAMONU MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ŞAPKA
MÜZESİ’NDE BULUNAN BAŞLIK VE ŞAPKA KOMPOZİSYONLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF TRADITIONAL HEADWEAR AND HAT COMPOSITIONS PRESENT
IN KASTAMONU ARCHITECT VEDAT TEK CULTURE AND ARTS CENTRE HAT
MUSEUM
*Ayşe AKYOL
** Dr. Öğr. Üyesi Lale ÖZDER
* Aybastı Hacıosmanlı Özel Eğitim İş Uygulama Okulu, Ordu
ayse_akyol@yahoo.com
** Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü, Ankara
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ÖZET
El sanatları bir toplumun kültürel birikimini tanımak, analiz etmek, değerlendirmek için en uygun
kaynaklardan biri olarak nitelendirilebilir. Anadolu el sanatları yüzyıllardır bu topraklarda yaşamış olan
uygarlıkların birbirine etkisini, bu etkileşim sonucu oluşan kültür birleşimini bizlere anlatmaktadır. Anadolu’nun
benzersiz el sanatları kültürünü tanımak ve bizlere yüzyıllar öncesinin sesiyle anlattığını anlayabilmek için
müzelerin üstlendiği görevin önemi tartışılmaz.
Günümüzde müzelerin sadece eski eserleri koruyan ve sergileyen kurumlar olmaktan çıkması için
yapılan çalışmalarla müzeler bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ilerlemesine katkı sağlayan
oluşumlar haline gelmektedir.
Müzelerin toplumu eğitme, bilgilendirme, toplumsal kimliğin oluşumunu ve devamını sağlama gibi
önemli özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerin gelişmesini sağlamak amacıyla müzelerde yapılan araştırmalar
çoğaltılmaktadır. Bunun yanı smüzeleri toplum için birer çekim noktası haline getirecek çalışmalar
yapılmaktadır.
Tarihin her devrinde insanlar doğa şartlarına karşı korunmak ve süslenmek gibi amaçların yanı sıra,
toplumdaki konumlarını belirtmek, statülerini farkettirmek amacıyla da başlık ve baş süslemelerini
kullanmışlardır. Kaynağını Orta Asya ve Anadolu uygarlıklarından alan ve geleneksel giyimin önemli bir parçası
olan başlıklar Türk el sanatının ince zevkini yansıtan önemli kaynaklardır. 25 Kasım 1925 tarihli Şapka Devrimi
sonrası Türk kadını yüzyıllar öncesinden gelen bu zerafetini değerlendirerek gün yüzüne çıkartmıştır.Türkiye
Cumhuriyet’inin kurulmasıyla gerçekleştirilen inkılaplar ile Anadolu halkının önünde uygar toplumlara yetişme
fırsatı doğmuştur. Ancak inkılapları Cumhuriyet’in kurulmasıyla başlayan yenilikler olarak düşünmek doğru
olmaz. Kaynaklara baktığımızda her alanda gerçekleştirilen inkılapların Cumhuriyetin ilanından çok daha önce
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasında şekillendiğini ve zamanı gelince Türk halkının hizmetine
sunulduğunu görmekteyiz. Şapka inkılabı da böyle yapılmıştır. Atatürk’ün evvelden beri uygar bir topluma
yakıştıramadığı fesin, kadınları toplum hayatından soyutlamaya çalışan çarşafın değiştirilmesi modern
uygarlıkları yakalama yarışında önemli bir mesele haline gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Ağustos
1925’ de geldiği Kastamonu ‘da halkı Panama modeli şapkası ile selamlaması ve 27 Ağustos 1925 İnebolu’ da
gerçekleştirdiği konuşması, Kılık Kıyafet ve Şapka İnkılabının habercisi olmuştur.
Geleneksel başlıklarımızı ve Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kullanılan şapkaları kültürümüzün
birer parçası olarak bir bütün halinde ele almak, başlıklarımızın geleneksel özelliklerini yeni tasarımlara
uyarlamak el sanatlarımızın yaşatılması ve kültürün aktarımı için önemlidir. Bu nedenle yapılan çalışmada
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Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesinde sergilenen geleneksel başlık ve
şapkalar malzeme, teknik, renk ve kompozisyon-model özellikleri açısından incelenip belgelenmiş, geleneksel
ve modern özelliklerin günümüz şartlarında kullanılacak yeni ürünlerin tasarımı için temel kaynak olarak
kullanılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Müze, geleneksel kadın başlıkları,baş süslemeleri, şapka.

ABSTRACT
Handicrafts can be considered as one of the most suitable sources for recognizing, analyzing and
evaluating the cultural accumulation of a society. Anatolian handicrafts tell us the effect of the civilizations that
have lived in these lands for centuries and the combination of culture which is formed as a result of this
interaction. To recognize the unique culture of handicrafts of Anatolia and to understand that it tells us with the
voice of centuries ago, the importance of the mission undertaken by the museums is undisputed.
Today, museums are not only institutions that protect and exhibit old works, but museums have become
a contributing factor in the social, cultural and economic progress of a society.
Museums have important features such as educating, informing, establishing and maintaining social
identity. In order to improve these characteristics, researches in museums are being replicated. In addition,
studies are carried out to make the museums a point of attraction for the society.
In every period of history, people used headwears and head ornaments in order to define their status in
the society and to make their status differentiated as well as to protect and decorate against natural conditions.
The headlines, which take their origin from Central Asian and Anatolian civilizations and are an important art of
traditional clothing, are important sources reflecting the fine taste of Turkish handicrafts. After Hat Revolution
on 25 November 1925 Turkish women evaluated their elegance that has came with centuries. People of Anatolia
had the opportunity to catch up with the civilized society with the reforms carried out with the establishment of
the Republic of Turkey. However, it is not right to think of the reforms as innovations that started with the
establishment of the Republic. When we look at the sources, we see that the reforms in every field were shaped
at Mustafa Kemal Atatürk’s head before the proclamation of the Republic and were brought into service of the
Turkish people. The hat revolution was made in this way. The changes in clothings like fez and sheet, which
was isolated women from social life, had become an become an important issue in the race to capture modern
civilizations. On August 23, 1925 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’s greeting the people with his Panama hat in
Kastamonu, and the speech he made on 27 August 1925 in Inebolu was the harbinger of the Clothing the Hat
Revolution.
Our traditional headwears and hats used from the first years of the Republic as a whole as part of our
culture, adapting the traditional features of our headwears to new designs are important for keeping our crafts
alive and for the transfer of culture. For this reason, the traditional headwear and hats exhibited in Kastamonu
Architect Vedat Tek Culture and Art Center Hat Museum were examined and documented in terms of material,
technique, color and composition-model characteristics, and it was aimed to use traditional and modern features
as the main source for the design of new products to be used in today's conditions.
Key Words: Museum, traditional woman’s headwear, head ornaments, hat.
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GİRİŞ
Kaynağını Hunlar, Büyük Selçuklu, Göktürk, Uygur, Gazne, Karahanlı gibi Türk
devletlerinden alan Anadolu Türk el sanatları; Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans devletleri gibi
Anadolu uygarlıklarından beslenmiştir ( Örcün, 1999, s.1).
Anadolu’ da farklı dönemlerde farklı uygarlıkların bulunmasından doğan kültürel
zenginlikten, giyim ürünleri ve tarzları da etkilenmiş, dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak ölçüde
bir çeşitlilik oluşmuştur (Özdemir, 2009,s.3).
Doğumla başlayıp ölüme kadar hayatın farklı evrelerinde değişiklik gösteren Anadolu kadın
başlıkları geçmişten günümüze dek gelen kültürel değerlerimizin bir koludur. Giyinme ve süslenmenin
başlangıç noktası sayılan baş süslemesi geleneği günümüzde Anadolu’nun bazı yörelerinde halen
devam ederken şehirlerde başlıkların yerini giyimi tamamlayan şapkalar almıştır (Özder, 1995,s. 9).
Problem Durumu
Kaynağı Orta Asya olan Türk sanatı çevresindeki farklı kültür karışımlarından etkilenerek
kendi kişiliğini ve üslup özelliğini oluşturmuştur. Batılı araştırmacılar tarafından Türk kültür ve sanat
dünyası Uygurlar’ a dayandırılmaktadır. Ancak bu mükemmel sanat dünyasının çekirdeği çok daha
eski tarihlere, milattan önceki yüzyıllarda Hunlar’ a aittir ( Özkeçeci, 2000, s.207).
Orta Asya’dan Anadolu’ya göç yolunda karşılaştıkları kültürler ile etkileşime giren Türkler
din ve uygarlığın çeşitli alanlarında geçirdikleri değişimi el sanatlarına da yansıtmışlardır (Oransay,
2012, s.2).
İnsanoğlu başlangıçta, büyük olasılıkla iklimsel etkilerden korunma amacıyla giyinme ihtiyacı
duymuştur. İnsanlık tarihi boyunca giyim gereksinimi çeşitli bölgelerde ve dönemlerde biçimsel
farklılıklar göstermiş, sosyal statüyü belirginleştirme ve hoş görünme amacıyla da farklı giysi
modelleri ortaya çıkmıştır ( Gökçen, 2008, s.403).
Sözlük anlamı keçe, hasır, fötr vb. maddelerden çeşitli şekillerde yapılan kadınlar ya da
erkeler tarafından süs olarak yada hava şartlarından korunmak için giyilen başlık olan şapkalarda
günün modasının etkisi görülür. Şapka giyilmediği zamanlarda bunun yerini saç süslemeleri, özel ve
anlamlı günlerde saça takılan çiçekli kep, tül, tac gibi baş süslemeleri almaktadır (Özder, 1995, s. 10).
Cumhuriyetin ilk yıllarında giyim kuşam şekli halkın Osmanlı zamanında alıştığı şekilde
devam etmiştir. İnkılap ve devrimlerle birlikte hızla gerçekleşen değişim süreci içerisinde, eski
zamanların giyim kuşam şekli de değişmeye başlamış ve 25 Kasım 1925’de Şapka Kanununun
yürürlüğe girmesiyle, fes, kalpak ve sarıkların kullanılması yasaklanmıştır. İnkılap ve devrimlerin
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uygulanmasında gösterilen kararlılıkla geçiş aşamasında karşılaşılan sorunlar hızla çözülmüş ve halkın
yeni kılık kıyafert şekline uyumu sağlanmıştır. Böylece şapka kullanımı da benimsenerek farklı model
ve görünümlerde şapkalar kullanılmıştır (Özsoy, 2009,s.30).
Kılık kıyafet ve şapka inkılabının temelinde modern dünyaya Türkün medenî olduğunu
göstermek ve bazı sembolik görünen düzenlemelerle düşünce alanında bir inkılabı gerçekleştirmek
arzusu yatmaktaydı. Daha sonra bu düzenlemelerle ilgili olarak Atatürk; Cumhuriyet Halk Partisi’nin
15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara’da toplanan İkinci Kurultayında altı günde okunan tarihî
bir hitabeye dayanan büyük Nutkunda “..milletimizin başına giymekte olduğu, cahillik, gaflet, taassup,
yenilik ve medeniyet düşmanlığının belirgin işareti gibi görünen fesi atarak, onun yerine bütün medeni
dünyaca başlık olarak kullanılan şapkayı giymek ve böylece, Türk milletinin medeni toplumlardan
zihniyet bakımından da hiç bir ayrılığı bulunmadığını göstermek kaçınılmaz oluyordu...” diyerek buna
ilişkin gerekçeleri ortaya koymaktadır (Yılmaz, 2005,s. 224).
El sanatları bir milletin yaşam biçimini, inançlarını, duygu, düşünce becerisini yani kültürünü
ifade eden en önemli belgelerdir. Bu nedenle derlenmeleri, bilimsel yayınlarla ve geçmişten günümüze
yapılan ürünlerin sergilenmesi ve tanıtımı yapılmalıdır. En önemlisi de kültürel varlıklarımızı
çağımızın imkânlarından da yararlanarak yeni kuşaklara aktarmak zorunluluğudur. Bu ancak,
araştırmacıların çalışmaları ve müzecilikle sağlanabilir (Türkiye Müzeleri, 2002, s.8).
Müzeler, toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye dair
tanıklık eden malzemelerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda
inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kar düşüncesinden bağımsız sürekliliği olan
bir kurumdur (Ata, 2001, s. 1)
Müzeler; kültür, sanat, bilim yapıtlarını ve doğa nesnelerini toplayarak, bunları toplumun
gelişmesi ve eğitilmesi amacıyla sergileyen, inceleyen ve koruyan kurumlardır. Kavram olarak 17.
yüzyılda ortaya çıkan müzecilik çağımızda alan olarak bilimden sanata, uygarlığın gelişimini
simgeleyen çeşitli dallarda etkinlik göstermektedir (Yaldız, 1993,s. 20).
Türk müzeciliğinin resmi olarak başlangıcı olarak, 1869 yılında Sadrazam Ali Paşa
döneminde, Aya İrini’de depolanan eserlerin sınıflandırılması ve Müze-i Hümayun (İmparatorluk
Müzesi) adıyla bir araya getirilmesi olarak gösterilmektedir. Osmanlı döneminde Batı’dan
etkilenmenin somut bir örneği olarak 1880’lere kadar müze müdürlüklerine hep yabancılar
getirilmiştir. İlk eski eser kanunu (Asarı Atika Niamnamesi) 1874 yılında P.A. Dethier tarafından
hazırlanmıştır ( Uysal, 2005, s.18-19).
1881 yılında Müze-i Hümayun Müdürlüğü’ne getirilen Osman Hamdi Bey Türk müzeciliğine
bilimsel bir bakış açısı getirmiştir. 1882 yılında İkinci Asarı Atika Nizamnamesi’ni yayınlamıştır.
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1891 yılında duyulan gereksinim sonucu Müze-i Hümayun’un yeni yapılan bir müze binasına geçişini
sağlamıştır. Daha sonraları adı Asar-ı Atika Müzesi olarak değişen bu müze, Cumhuriyet’in ilanından
sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi ismi almıştır (Yılmaz, 1996, s.12).
Cumhuriyetin ilanı ile Türk müzeciliğinde yeni ve heyecanlı bir dönem başlamıştır. Mustafa
Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarında müzecilik ve eski eserler konusunda çalışmaların
başlatılmasını sağlaması bu konuya verdiği önemi göstermektedir. Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden,
1920 yılında, ''Türk Asar·ı Atika Müdürlüğü" kurulmuş, bu müdürlük 1921 yılında "Hars Müdürlüğü"
adını alarak kültür varlığı niteliğindeki her türlü eserin derlenmesini, depolanmasını, korunmasını ve
Anadolu'nun çeşitli illerinde açılan müzelerin gelişimini sağlama görevini üstlenmiştir.

Bu

müdürlüğün başına getirilen Mübarek Galip Bey sayesinde müzecilik alanında ciddi adımlar atılmıştır.
Bu alandaki ilk önemli çalışma ise 1921 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk müzesi olan
Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi’ nin kuruluşunun başlatılması olmuştur ( Çetin, 2007, s.117).
Atatürk’ün ilgisiyle müzecilik Cumhuriyet Döneminde büyük önem kazanmıştır . Atatürk’ün
emri ile bir yandan yeni müzeler kurulurken bir yandan da bazı tarihsel anıt ve yapılar müze olarak
kabul edilmiştir. Türkiye’de müzeciliğin

ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkması da yine bu

dönemdedir. Türkiye’deki ilk sanat müzesi Atatürk’ün emri ile 1937’de Dolmabahçe Sarayında açılan
Resim ve Heykel Müzesi’dir. 1945 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, bugün
Anadolu’yu bir açık hava müzesi durumuna getiren önemli arkeolojik çalışmaların çalışmaların
temelini atmıştır (Doğan, 2009, s. 10).
Koşay’ın (1974, s. 128) belirttiği gibi “müzeler ile bir antikacı dükkanını ayıran temel özellik
müzelerin taşıdığı eğitim amacıdır”. Eğitimin her kademesinde derslerin müzelere yapılacak gezilerle
desteklenerek anlatılması öğrencilerin sınıfın dört duvarına bakmadan görerek inceleyerek
öğrenmesini sağlamasının yanısıra öğrencinin ufkunu da genişletecektir. Özellikle sanat eğitimini
müzelerden ayrı düşünmek imkansızdır. Bu nedenle müze gezilerinin eğitim programlarının ayrılmaz
bir parçası olmasını sağlamak için

müzeler üzerine yapılan çalışmaların sayısı arttırılmalıdır.

Müzelerde sergilenen eserlerin tanıtımını gerçekleştirmek ve müzeleri birer cazibe merkezi haline
getirmek için sanatın evrenselliği ve anlatım gücünden yararlanılmadır.
Hızla değişen dünyada müzeler sadece antika eserlerin saklandığı yerler olmamalıdır. Müzeler
eğitim kurumları olarak her kademede eğitim ve öğretime hizmet etmelidir. Özellikle sanat eğitimi
veren okullar ve fakültelerde eğitimin bir parçası olarak bünyesinde zengin müzelerin bulunması
eğitimde kaliteyi yükseltecektir. Bu duruma örnek teşkil edecek bir uygulama 1982 yılına kadar Kız
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu olarak eğitim veren, 1982’ de Gazi Üniversitesi’ ne bağlanan
Mesleki Eğitim Fakültesi olarak adı değişen, halen Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak eğitim öğretime
devam edilen Fakültenin çok önemli ve özenle kurulmuş bir müzesi bulunmaktadır. Bu müze uzun
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yıllar derslik olarak araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı yer olmuştur. Bu müze
halen Gazi Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır ve Etnografya Müzesi olarak Müzeler Genel
Müdürlüğü’ne bağlıdır. Bu önemli müze Merhum Ülker Muncuk ve arkadaşlarının üstün gayretleri ile
Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’ nun dersliği olarak uzun yıllar eğitim öğretimin kalitesini
olumlu yönde etkilemiştir.
Ülkemizde faaliyet gösteren Kültür Bakanlığına bağlı müzelerden biri olan Kastamonu Mimar
Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılmış
şapkalardan günümüz moda tasarımcılarının şapkalarına kadar çeşitli dönemlere ait şapkaları
incelemek mümkündür. Modern müzecilik anlayışını benimseyerek çalışmalarını bu doğrultuda
sürdüren müze yönetiminin özverili çalışmaları ile müzenin koleksiyonu her geçen yıl arttırılmakta ve
Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi ve Kılık Kıyafet İnkılabının Kabulunun Yıldönümü Kutlamalarında
müzede düzenlenen çeşitli sergi ve etkinliklerle müze bir çekim merkezi haline getirilmektedir.
Geleneksel başlıklarımızı ve

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kullanılan şapkaları

kültürümüzün birer parçası olarak bir bütün halinde ele almak, başlıklarımızın geleneksel özelliklerini
yeni tasarımlara uyarlamak el sanatlarımızın yaşatılması ve kültürün aktarımı için önemlidir. Bu
nedenle yapılan çalışmada Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesinde
sergilenen geleneksel başlık ve şapkalar malzeme, teknik, renk ve kompozisyon-model özellikleri
açısından incelenip belgelenmiş, geleneksel ve modern özelliklerin günümüz şartlarında kullanılacak
yeni ürünlerin tasarımı için temel kaynak olarak kullanılması hedeflenmiştir.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı, Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka
Müzesinde sergilenen başlık ve şapkaların malzeme, teknik, renk ve kompozisyon özelliklerinin
incelenmesi ve yeni tasarımlara kaynak oluşturmaktır .
Araştırmanın Varsayımları
Araştırma için belirlenen yöntem ve teknikler ile hazırlanan ürün bilgi formları araştırmanın
amacında belirlenen özellikleri ölçecek yeterliliktedir. Araştırmanın yöntem ve tekniklerini
belirlemede başvurulan uzman görüşleri yeterlidir. Araştırma için seçilen örneklem evreni temsil
niteliğine sahiptir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırma Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesinde
sergilenen başlık ve şapkalar ile sınırlıdır. Araştırmada elde edilen bilgiler, kullanılan veri toplama
aracı ile sınırlıdır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırmada, betimsel çalışma modeli izlenmiştir. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve
Sanat Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen geleneksel başlık ve şapkaların incelenmesinde tarama
yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın materyalini, yazılı kaynaklar ve Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat
Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan kadın, erkek ve çocuk şapkası ile geleneksel kadın başlıkları
oluşturmuştur. Araştırmada veriler, Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka
Müzesi’nde bulunan geleneksel başlık ve şapkalardan elde edilmiştir.
Araştırma kapsamında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka
Müzesi’nde bulunan toplam 648 adet kadın, erkek ve çocuk şapkası ile geleneksel kadın başlıkları
içinden kompozisyon-model ve malzeme özellikleri dikkate alınarak seçilen

123 adet şapkanın

malzeme, teknik, renk ve kompozisyon-model özelliklerinin analizi yapılmış, geri kalan başlık ve
şapkalar kompozisyon-model ve malzeme benzerliğine göre gruplandırılarak envanter bilgileri
verilmiştir.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka
Müzesi’nde bulunan şapka ve geleneksel başlıklar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi, evreni
örnekleyecek şekilde kompozisyon-model ve malzeme özellikleri dikkate alınarak seçilen 123 adet
şapka ve geleneksel başlık olarak seçilmiştir.
Veri Toplama Tekniği
Uygulama araştırmacı tarafından yapılmıştır. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat
Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen geleneksel başlık ve şapkalar fotoğraflanmış ve ürünlerin
malzeme, teknik, renk ve kompozisyon-model özelliklerini belirlemek amacıyla uzman kişilere
danışılarak hazırlanan ürün bilgi formları doğrultsunda incelenmiştir.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan ürün bilgi formlarından elde edilen veriler
malzeme,

teknik,

renk

ve

kompozisyon-model

özelliklerine

göre

istatistiksel

yöntemle

değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde şapka ve başlıklarda ağırlıklı olarak kullanılan malzeme,
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teknik, renk ve kompozisyon-model özellikleri göz önünde bulundurularak, frekans (f) ve yüzde (%)
değerleri hesaplanmış ve bulgular tablolaştırılıp yorumlanmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırma sırasında toplanan bilgileri anlamlı hale getirmek için ürün bilgi
formlarında yer alan verilerin, malzeme, teknik, renk ve kompozisyon-model özelliklerine göre
analizleri yer almaktadır.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan şapkaların ve
geleneksel kadın başlıklarının gruplandırılmasıyla ilgili bulgular
Çalışmanın bu kısmında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde
bulunan 648 adet kadın, erkek ve çocuk şapkası ile geleneksel kadın başlıkları kadın, erkek ve çocuk
şapkaları olarak gruplandırılmıştır.
Çizelge. 3.1. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan kadın,erkek
ve çocuk şapkalarının dağılımı
Şapka Türü
Kadın

f
486

%
75

Erkek

159

24,5

Çocuk

3

0,5

Toplam

648

100

Çizelge.3.1. incelendiğinde müzede ağırlıklı olarak kadın şapkaları sergilendiği göürlmektedir.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan şapka ve
geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan şapkalar ve başlıklarda kullanılan malzeme ile ilgili
bulgular
Çalışmanın bu kısmında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde
bulunan şapkalar ve geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan 123 adet kadın, erkek ve çocuk
şapkasında kullanılan malzemeler incelenerek gruplandırılmıştır.
Çizelge. 3.2. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan şapka ve
geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarının kullanılan malzemeye
göre dağılımı

Malzeme
Kumaş Özelliği Gösteren Malzemeler
Pamuklu Kumaş
Yünlü Kumaş
İpek Kumaş
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Kadın
f
%

Erkek
f
%

Çocuk
f
%

7
6
1

2
2
-

-

7
6
1

9,1
9,1
-

-
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Hasır (Sentetik / Doğal)
Kadife Kumaş
Saten Kumaş
Tül
Fötr veya Keçe
Kumaş Özelliği Göstermeyen Malzemeler
İp(Yün, merserize, hasır, nakış ipliği, dantel ipliği vb.)

25
7
13
4
22

25
7
13
4
22

5
4
1
6

23
18
4,5
27,3

-

-

5

5

-

-

1

100

Kürk
Kuş Tüyü
Plastik Malzeme

3
6
-

3
6
-

1
1

4,5
4,5

-

-

1
100

1
100

22

100

1

100

Müzik Plağı
Toplam

Çizelge.3.2. incelendiğinde analizi yapılan kadın,erkek ve çocuk şapkalarında esas malzeme
olarak en çok sentetik veya doğal hasır, keçe ve fötr kumaş, saten kumaş ve kadife kumaş kullanıldığı
görülmektedir.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan şapka ve
geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan şapkalar ve başlıklarda kullanılan yapım teknikleri
ile ilgili bulgular
Çalışmanın bu kısmında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde
bulunan şapkalar ve geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan 123 adet kadın, erkek ve çocuk
şapkasında kullanılan yapım teknikleri incelenerek gruplandırılmıştır.

Çizelge. 3.3. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen
şapka ve geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan kadın,erkek ve çocuk şapkalarının
kullanılan şapka yapım tekniğine göre dağılımı
Kadın
f

%

f

%

Çocuk
f
%

Tepe Kısmı (Kalot) Yapım Teknikleri
Kalıp çıkarma ve uygulama
Hasır dikme

8
10

8
10

5
-

23
-

-

-

Kalıp üzerinde şekillendirme
Kaplama
Örgü (Şiş, tığ, hasır,makrome)
Kalıba döküm

27
19
3
-

27
19
3
-

3
2
1

14
9
4,5

-

-

Kenar Kısmı Yapım Teknikleri
Kalıp çıkarma ve uygulama
Hasır dikme

3
7

3
7

1
1

4,5
4,5

-

-

Kalıp üzerinde şekillendirme
Kaplama
Örgü (Şiş, tığ, hasır,makrome)

16
1
5

16
1
5

8
1

36
4,5

1

1

Müzik plağı gibi bir alt yapıyı süsleme
Toplam

1
100

1
100

22

100

1

100

Yapım Tekniği
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Çizelge.3.3 incelendiğinde analizi yapılan kadın şapkalarında ‘tepe yapım teknikleri’ olarak
en çok kalıp üzerinde şekillendirme, kaplama ve hasır dikme teknikleri, ‘kenar yapım teknikleri’
olarak da en çok

kalıp üzerinde şekillendirme ve hasır dikme teknikleri kullanıldığı, erkek

şapkalarında ‘tepe yapım teknikleri’ olarak en çok kalıp çıkarma ve uygulama ile kalıp üzerinde
şekillendirme teknikleri, ‘kenar yapım teknikleri’ olarak da en çok kalıp üzerinde şekillendirme
tekniği kullanıldığı görülmektedir.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan şapka ve
geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan şapkalar ve başlıklarda kullanılan renkler ile ilgili
bulgular
Çalışmanın bu kısmında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde
bulunan şapkalar ve geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan 123 adet kadın, erkek ve çocuk
şapkasında kullanılan renkler incelenerek gruplandırılmıştır.

Çizelge. 3.4. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde bulunan şapka
ve geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan kadın,erkek ve çocuk şapkalarının kullanılan
renklere göre dağılımı
Kadın
Renk

Çocuk

Erkek

f

%

f

%

f

%

Beyaz/Krem

35

35

6

27

1

1

Kahverengi

13

13

2

9

-

-

Siyah
Kırmızı/Pembe
Mavi/Lacivert
Sarı/Turuncu
Gri
Yeşil

25
14
4
2
5
2

25
14
4
2
5
2

10
1
1

46
4,5
4,5

-

-

Mor
Bordo
Toplam

100

100

1
1
22

4,5
4,5
100

1

100

Çizelge.3.4. incelendiğinde ürün analizi yapılan kadın şapkalarında en çok beyaz, krem, siyah,
kahverengi, kırmızı ve pembe renkleri kullanılmıştır. Analizi yapılan erkek şapkalarında ise en çok
siyah ve beyaz/krem renkleri kullanıldığı görülmektedir.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen şapka ve
geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan şapkalar ve başlıklarda kullanılan kompozisyonmodel ile ilgili bulgular
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Çalışmanın bu kısmında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde
sergilenen şapkalar ve geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan 123 adet kadın, erkek ve çocuk
şapkalarının kompozisyon özellikleri incelenerek gruplandırılmıştır.
Çizelge. 3.5. Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen şapka ve
geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarının kompozisyonlarınamodellerine göre dağılımı
Kadın
Kompozisyon

Çocuk

Erkek

f

%

f

%

f

%

Tepeyi saran kep

41

41

3

13,6

-

-

Bere

8

8

1

4,5

-

-

Geleneksel Başlık

4

4

-

-

-

-

Silindir Şapka

1

1

1

4,5

-

-

Kalpak

2

2

5

23

-

-

Miğfer

-

-

1

4,5

-

-

-

-

Vizyer (Kasket )

1

1

3

13,6

-

-

Fötr Modeli ( İki yanı yukarı dönük)

1

1

2

9

-

-

Kenarlı Şapka (Kaplin, Kanotiye, Kloş, Breton kenar)

38

38

6

27,3

1

1

Fantezi Şapka

4

4

-

-

-

-

Toplam

100

100

22

100

1

100

Şapkanın tepe kısmı

Şapkanın kenar kısmı

Çizelge.3.5. incelendiğinde analizi yapılan kadın şapkalarında en çok tepeyi saran kep ve
kenarlı şapka (kaplin, kanotiye, kloş, breton kenar) modeli, analizi yapılan erkek şapkalarında ise en
çok kenarlı şapka (kaplin, kanotiye, kloş, breton kenar), kalpak, vizyer (kasket) ve tepeyi saran kep
modelleri kullanıldığı görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka
Müzesi’nde sergilenen 648 adet kadın, erkek ve çocuk şapkası ile geleneksel kadın başlıklarının, 123
tanesinin malzeme, teknik, renk ve kompozisyon-model özelliklerinin analizi yapılmış, geri kalan
başlık ve şapkalar kompozisyon-model ve malzeme benzerliğine göre gruplandırılarak envanter
bilgileri verilmiştir.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Ve Sanat Merkezi Şapka Müzesi’nde 486 adet kadın,
159 adet erkek ve 3 adet de çocuk şapkası sergilenmektedir.
Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde sergilenen şapka ve
geleneksel başlıklardan ürün analizi yapılan 123 adet kadın, erkek ve çocuk şapkası kullanılan
malzemeler açısından incelendiğinde, kadın şapkalarında esas malzeme olarak en çok sentetik veya
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doğal hasır, keçe ve fötr kumaş, saten kumaş ve kadife kumaş kullanıldığı, erkek şapkalarında esas
malzeme olarak en çok keçe ve fötr kumaş, sentetik veya doğal hasır kullanıldığı, analizi yapılan 1
adet çocuk şapkasında malzeme olarak dantel ipliği kullanıldığı tespit edilmiştir.
Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarında kullanılan şapka yapım teknikleri
incelendiğinde, kadın şapkalarında ‘tepe yapım teknikleri’ olarak en çok kalıp üzerinde şekillendirme,
kaplama ve hasır dikme teknikleri, ‘kenar yapım teknikleri’ olarak da en çok

kalıp üzerinde

şekillendirme ve hasır dikme teknikleri kullanıldığı, erkek şapkalarında ise ‘tepe yapım teknikleri’
olarak en çok kalıp çıkarma ve uygulama ile kalıp üzerinde şekillendirme teknikleri, ‘kenar yapım
teknikleri’ olarak da en çok kalıp üzerinde şekillendirme tekniği kullanıldığı görülmekderi. Analizi
yapılan 1 adet çocuk şapkasında ‘kenar yapım teknikleri’ olarak örgü tekniği kullanıldığı tespit
edilmiştir.
Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarında

ağırlıklı olarak kullanılan renkler

incelendiğinde kadın şapkalarında en çok beyaz, krem, siyah, kahverengi, kırmızı ve pembe
renklerinin, erkek şapkalarında ise en çok siyah ve beyaz/krem renkleri kullanıldığı tespit edilmiştir.
Analizi yapılan 1 adet çocuk şapkasında beyaz renk kullanılmıştır.
Analizi yapılan kadın, erkek ve çocuk şapkalarının kompozisyon-model özellikleri incelemesi
bulgularına göre, kadın şapkalarında en çok tepeyi saran kep ve kenarlı şapka (kaplin, kanotiye, kloş,
breton kenar) modeli, erkek şapkalarında ise en çok kenarlı şapka (kaplin, kanotiye, kloş, breton
kenar), kalpak, vizyer (kasket) ve tepeyi saran kep modelleri kullanıldığı görülmektedir. Analizi
yapılan 1 adet çocuk şapkasında kloş kenarlı şapka modeli kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anadolu geçmişten geleceğe uzanan eşsiz derinlikte ve zenginlikte bir kültürel birikime
sahiptir. Bu kültür birikimini gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası platformda tanıtımını yapmak
yaşadığımız toprakların mirasçıları olarak bizlerin görevidir. Bu amaçla Anadolu kadın başlıklarının
motif, kompozisyon gibi özelliklerinin çağdaş tasarımlarda kullanımı yaygınlaştırılmalı, bu konuda
çalışmak isteyen tasarımcılar desteklenmelidir.

Müzelerin sadece gezilen yerler değil öğreten,

toplumsal bilinç oluşturan, yaşayan bir arşiv olması özelliklerinin yaygınlaşması için üniversitelerde
müzecilik eğitimine önem verilebilir. Ülkemizde dünya üzerinde yaygınlaşan yeni müze anlayışına
göre kurulmuş veya yeniden yapılandırılmış müzelerimiz bulunmaktadır. Ancak yaşadığımız
toprakların önemine ve sahip olduğu birikime göre bütün müzelerimiz yeni müze anlayışına göre
düzenlenebilir. Müzelerin eğitimde kullanımı sadece okul gezileri ile sınırlı kalmamalı, müzelerin ders
işlenebilen yerler haline gelmesi sağlanmalıdır. Müzelerde çeşitli kurslar ve dersleri içeren müze
eğitim paketleri düzenlenerek müze koleksiyonlarının tanıtımı daha etkin biçimde yapılabilir.
Müzelerin sergiledikleri koleksiyonlara göre bu tanıtımlar sadece bilgi düzeyinde değil üretim
atölyeleri şeklinde de gerçekleştirebilir. Örneğin şapka müzesinde ziyaretçilerin şapka modellerinin
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üretimini öğrenip deneyimleyebileceği kurslar düzenlenebilir. Bu çalışmalar çeşitli yaş gruplarına göre
ayarlanarak yapılabilir. Müzelere düzenlenen okul gezilerinin tam tersi yapılarak müze eğitim
paketleri müze çalışanlarınca okullarda uygulanabilir. Böylece müzelerin sadece ziyaretçi bekleyen
kurumlar olması halinden çıkarılarak daha çok toplum içine karışmaları ve dikkat çekmeleri
sağlanabilir.

Kastamonu Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi Şapka Müzesi’nde Sergilenen
Şapkalardan Örnekler

Atatürk’ü Kastamonu’ya davet heyetinde bulunan Öğretmenler Birliği’nden 3. Anaokulu
Başöüretmeni Hikmet Melike Bakan’a ait 1920’ li yıllarda kullanılmış kanotiye şapka.

1948-1960’lı yıllarda kullanılmış kloş şapka.

1957-1970’li yıllarda kullanılmış kep modeli
şapka
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Tasarımcı Vural Gökçaylı tasarımı kanotiye
şapka.

Tasarımcı Cemil İpekçi tasarımı kloş şapka

Sinema sanatçısı Filiz Akın’a ait kaplin
şapka.

1970’li yıllara ait kanotiye şapka.

Kostüm aksesuarı kep,
‘Venedikte Bir Gece’ Operası

Kostüm aksesuarı bere,
Nabucco Operası Kostümü
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Türkmen şapkası

Özbek şapkası

T.C. Başbakanlarından Bülent Ecevit’ e ait
siperli şapka

T.C. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e
ait fötr modeli şapka
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SANAT EĞİTİMİ KAPSAMINDA DRAMA ETKİNLİKLERİ
Doç. Dr. Anıl ERTOK ATMACA
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü
anılertokatmaca@karabuk.edu.tr

ÖZET
Drama çocukların gelişimlerinde, algılama, yaratma, anlatma gibi becerilerini geliştiren önemli bir
etkinliktir. Bu bağlamda bakıldığında dramadan, birçok alanda faydalanabilir. Sanat eğitimi açısından
bakıldığında ise drama ve sanat etkinlikleri birbiri ile oldukça ilişkili ve faydalı etkinlikler haline
dönüşebilmektedir. Çocuk gelişimi için Sanat Eğitiminde de drama yolu ile eğitim en etkili yöntemlerden
birisidir.
Sanat etkinliğinde ve drama da merak etme, araştırma keşfetme, yaratma süreci ile birlikte bir uygulama
ortaya koyma vardır. Her ikisinde de yaratıcılık ve eğitim söz konusudur. Hayal etmek, hissettiğini uygulamaya
geçirmek hem sanat eğitimi hem de drama etkinlikleri için oldukça etkin ve önemlidir.
Çocuğun sonraki hayatında var olması tavsiye edilen estetik duyarlılık, yaratıcılık, sanat sevgisi ve buna
bağlı insani duyarlılık hislerinin gelişiminde sanat eğitiminin çok önemli bir yeri vardır. Bununla birlikte sanat
eğitimi verilirken çocuğun severek katılması oldukça önemlidir. Çocuğu sıkmadan ve severek katılmasını
sağlayacak en iyi yöntemlerden birisi de dramadır.
Araştırmada sanat eğitimi ve drama etkinliklerinin tanımı ve yöntemleri incelendikten sonra her iki
eğitim yöntemini birbiri ile ilişkisi irdelenecektir. Araştırmanın sonunda ise sanat eğitiminde drama
etkinliklerinden çeşitli örnekler sunularak bu iki alanın birleşiminden oluşan etkinliklerin faydaları
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Drama

ABSTRACT
Drama is an important activity that improves the skills of children in their development, such as
perception, creation, and narration. In this context, it can benefit from many dramas, from the drama. From the
point of view of art education, drama and art activities can be very related to each other and become useful
activities. Education for children is one of the most effective methods in drama education.
There is also an application in art activity and drama with curiosity, research exploration, creation
process. In both, creativity and education are the norm. Imagining, practicing what you feel is very effective and
important for both art ed ucation and drama activities.
Art education has a very important place in the development of aesthetic sensibility, creativity, art love
and related human sensibility which is recommended for the child to have in his next life. However, it is very
important for the child to participate with fondness when art education is given. One of the best ways to ensure
that the child joins freely and lovingly is the drama.
After studying the definition and methods of the art education and drama activities in the research, the
relationship between the two education methods will be examined. At the end of the research, various examples
of drama activities in art education will be presented and the benefits of the combination of these two fields will
be evaluated.
Keyword : Art Education, Drama
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GİRİŞ
Genel bir tanımlama ile sanat eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek,
yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin
bütünüdür. Sanat eğitimi ile görsel algısı gelişmiş, kendini sanatsal yollarla ifade ede bilen, içinde
yaşadığı kültürü önce tanıyan, öğrenen, koruyan ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu üstlenen,
dünya kültür mirasına saygılı, yaratıcı ve yapıcı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir. Hangi mesleğe
yönelirse yönelsin, amacına uygun sanat eğitimi ile yetişmiş, estetik beğenisi gelişmiş bireylerin
kendilerine ve toplumlarına katkıları daha fazla olacaktır. (Buyurgan, 2014 s,5)
Ezbere dayalı, makineleşmiş eğitim sisteminde yetişen birey, yaşamın temel amacından
uzaklaşmış ve sorgulamayan, hayal etmeyen ve dolayısı ile hayal etmediği için yaratmayan ve sonuç
olarak kendini ifadeden yoksun bireylere dönüşmektedir. Oysaki okul öncesi başlayan eğitim sürecinin
temel amacı, bireyi toplumun bir parçası yapmak ve soran, sorgulayan, düşünen, fikir beyan eden,
yaratan bireylerde yetiştirmektir.
Eğitim-öğretimde amaçlanan konulardan biri de çocuğun, birey olarak değerlendirilip
toplumun bir üyesi olarak yetiştirilmesidir. Bunun gerçekleştirilmesi için bazı eğitsel amaçlar
oluşturulmuştur. Bunlar Mc Caslin (1990,aktaran Öztürk ,2001s,18 )
tarafından aşağıdaki gibi belirtilmiştir..
• Çocuğun okuma, yazma, .matematik, fen, sosyal çalışmalarda ve sanatta önem verilen
yetenekleri geliştirmesi
• Fiziksel ve düşünsel sağlığını geliştirmesi
• Düşünme yeteneğini geliştirmesi
• Değerler oluşturmasını, inanç ve umutlarını ifade edebilmesi
• Estetik anlayışı geliştirmesini, sözcükler, renkler, ses ve hareket gibi araçları kullanabilmesi
• Yaratıcı bir şekilde büyümesi ve kendi yaratıcı gücünü denemesi
Bu sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek yöntemlerden birisi de eğitimde
drama yöntemidir. Okul öncesi eğitimden başlayarak her kademe eğitimde drama yöntemlerinden
faydalanılmaktadır. Ezberci eğitimin yerine yaparak, hissederek, yaşayarak öğrenmeyi sağlayan drama
ayrıca her yaştan bireyin eğitiminde kullanılabilecek bir yöntemdir.
Drama, içinde eylem olan, bir ya da birden çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da başka
nesnelerle etkileşerek yaşadıkları içsel ve dışsal devinimler ve onların yaşam durumlarını geniş ölçüde
içeren etkinliklerdir. (Adıgüzel,2010 s,11) Drama da gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında bir

61

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

etkileşim vardır. Katılımcı tarafından drama, gerçekmiş gibi duyumsanmakta ve gerçek duygular
yaşanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, drama da gerçekle kurgu iç içedir. Katılımcılar gerçeğin
içinden kurgusal durumların içine girip çıkmaktadırlar (Okvuran, 2001; Öztürk, 1999, Akt: Akyol
K.A). Drama çalışmalarına katılan bireyler, drama sürecinde durumları, olayları, ilişkileri keşfederek
öğrenmektedirler. Katılımcılar gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerini drama da hayalî bir dünya
yaratmak için kullanmakta ve drama da tasarladıkları durumları ve rolleri tanımlarken olayları ve
ilişkileri incelemeyi öğrenmektedirler (O’Neil ve Lambert, 1991, aktaran Akyol). Eğitimde drama,
yetkin ellerde katılımcıya, zihinsel, fiziksel ve duygusal katılım yoluyla dramatik bir ortamda var olma
olanağı sunacaktır. Bu ortam, kendi potansiyelini fark etme, kendini ifade etme, yaratıcılık gelişimi,
kendini başkalarının yerine koyarak düşünebilme gibi becerilerin gelişimine önemli bir katkı
sağlamasının yanı sıra, belki de en önemlisi içinde yer alan bireyleri mutlu edecektir (Sağlam, 2004,
aktaran Kara Çam F. 2007)
Eğitim biliminin yürütücüleri olan eğitimcilerin en önemli görevleri çocukların ve ergenlerin
yaşadığı çevreyi, dünyayı algılayabilip, anlayabilmeleri, kendilerini tanıma ve başkalarıyla iletişime
geçip, çeşitli etkileşimleri yaşamları için onlara olanaklar hazırlayıp, ortam sunmaktır. (Adıgüzel, 2010
s,79) Eğitimci, alışılagelen öğretme tekniklerinin yanında tek yönlü öğretme sürecine öğrenciyi de
katarak öğrencinin özgüven kazanmasını, olaylara ve yeni karşılaşılan durumlara hazırlıklı olmalarını
sağlamalıdır. Günümüz dünyasında gelişen teknoloji her ne kadar öğrenme kanallarını çeşitlendirse de
kişilerarası ilişkileri ve okuma, düşünme, hayal kurma gibi temel insan meziyetlerini köreltmiş, sosyal
bir varlık olan insanı makineleştirmiştir. Drama çalışmaları eğitimciye, bütün bu değerleri öğrenciye
tekrar kazandırılması fırsatını sağlamaktadır.
Dramanın amaçlarına değinmek gerekirse;
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak, bireyde eleştirisel düşünme yeteneği geliştirmek,
• Sosyal gelişimi sağlamak ve grupla birlikte hareket etmeyi öğretmek, kişiler arası iletişimi
geliştirmek,
• Kendini tanıma,
• Karar verme becerisi kazandırmak,
• Sanat anlayışını geliştirmek,
• Empati kurma becerisini geliştirmek,
• Kişilerarası ilişkilerde hoşgörüyü geliştirmek,
• Bireyin yeni durumlara uyum sağlama becerisi geliştirmek olarak sıralayabiliriz.
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DRAMANIN UYGULAMA BASAMAKLARI
Klâsik bir drama çalışmasında olması gereken aşamalar; Isınma-hazırlık, canlandırma,
değerlendirme-tartışma olarak basamaklayabiliriz.
Isınma-Hazırlık: Çeşitli yöntemlerle duyuları kullanma, gözlem yetisini geliştirme, bedensel
ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanıma, etkileşim kurma, güven kazanma ve uyum sağlama gibi
özellikleri katılımcı bireylere kazandıran, bedenini ve beynini duyumsama ile ilgili çalışmaların
yapıldığı aşamadır. Bu aşamada belirlenmiş kurallar vardır ve liderin yönlendirmesi söz konusudur
(San, 1996; San, 2001; Üstündağ, 2000, aktaran Akyol K.A)
Canlandırma: Belirlenmiş kurallar çerçevesinde özgür bir şekilde oyun kurma, bu oyunları
geliştirme çalışmalarının yapıldığı aşamadır.
Değerlendirme-Tartışma : Drama çalışmasında elde edilen sonuçların değerlendirildiği,
tartışıldığı aşamadır. Drama katılımcılarının faaliyet sırasında hissettikleri, yaşadıkları vb. üzerinde
durulduğu aşamadır.
DRAMA SÜRECİNİN ÖĞELERİ
Lider, katılımcı, ortam/malzemeler drama sürecinin öğeleridir.
Lider : Katılımcılara rehberlik eden kişidir. Eğitim sisteminin bir öğretmenden beklediği
özellikler dramada liderinden de beklenir. Lider araştırmacı, kendini yetiştirmiş, rehberlik eden,
öğrencilerine yol gösteren, kendini yenileyen, ekip çalışmasına yatkın kişiliğe sahip olmalıdır. Bu
yüzden lider/eğitmen grubun aynı zamanda üyesi olan, katılımcı, güven verici, spontan, analiz
yapabilen bir kişi olmalıdır.
Katılımcı : Bir lider rehberliğinde drama çalışması için bir araya gelmiş topluluğa grup denir.
Gruplar çocuklar, ergenler veya yetişkinlerden oluşabilir. Her bir grubun yaş seviyesine ve ihtiyacına
göre drama çalışmaları yapılır. Yaratıcı drama grubunu oluşturan bireylerin her biri değişmeye ve
gelişmeye açık, öğrenmeye istekli olmalıdır. Her birey grup dinamiğinin oluşmasına katkıda
bulunmalıdır ve en önemlisi drama çalışmalarına neden katıldığını bilmelidir. İletişim, etkileşim,
empati, eylem, devinim, rol oynama, hayal gücü, kurgusallık, doğaçlama gibi öğeler drama
çalışmalarında grubu oluşturmak için önemlidir ve birey bunlara hazır olmalıdır. Bireyler grup içi
çalışmaya hazır olmalı, kendilerini rahat ve güvende hissetmeli, yeni ve değişik şeyler keşfetmeye
hazır olmalıdır.
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Ortam/Malzemeler : Herhangi bir malzeme kullanılmadan da drama çalışmaları
yürütülebilir. Ancak drama etkinlikleri esnasında kullanılan araç, gereçler ve dramanın yapıldığı fiziki
mekanlar katılımcıların role girmesini kolaylaştırmaktadır.
DRAMA YÖNTEMLERİ
1. Rol yapma
Kişinin kendi dışında bir insanı, varlığı, canlıyı, hatta eşyayı canlandırmasıdır Dili, bedeni, jest
ve mimikleri kullanarak gerçekleştirilir.
2. Rol değiştirme
Çocukların bir etkinlikte oynadıkları rolleri değiştirerek tekrar oynamalarıdır. Böylece etkinlik
bir kez daha tekrarlanmış olur.
3. Doğaçlama
Herhangi bir rol, metin ya da diyalog ezberlemeden içinden geldiği gibi bir olayı, bir durumu,
bir kavramı canlandırmadır. Olay ya da durum karşısında bireyin sergileyeceği tutumları
canlandırmaya yöneliktir. Jest ve mimikler aracılığıyla iç yaşantı dışa yansıtılır.
Olay ya da durum karşısında her insan, kendine özgü bir tavır sergileyecektir. Niyetler ve
ifade biçimleri farklılık gösterecektir. Bu tür doğaçlamaların rol değiştirme tekniğiyle tekrarlanması
empatiyi geliştirmesi bakımından son derecede yararlıdır.
4. Pandomim
Sözsüz, beden diliyle gerçekleştirilen canlandırmadır. Sessiz sinema bu gruba girer.
5. Hikâye/Olay canlandırma
Öyküleme tekniğinin kullanıldığı masal, hikâye, efsane, fabl türlerinde bir metnin ya da
günlük hayattan seçilmiş bir olayın canlandırılmasıdır.
6. Donuk imgeler
Drama etkinliği gerçekleştirilirken, öğrencilerden hareketsiz durmaları ve donuk bir fotoğraf
oluşturmaları istenir. Öğretmen liderliğinde gerçekleştirilen bu fotoğrafların, fotoğraf dışında kalan
diğer öğrenciler tarafından anlaşılması beklenir.
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7. Bilinç koridoru
Bir karakterin yaşamındaki ikilemleri gidermek ya da bir seçim yapmasını sağlamak için
kullanılır. Öğrenciler, karşılıklı dizilerek bir koridor oluştururlar. Karakter, bu koridorda yavaş yavaş
ilerlerken, öğrencilerin her biri farklı duygu ve düşünceleri dile getiren birer cümle söyleyerek
karakterin vicdanının sesi olurlar. Her öğrenci farklı öneriler getirebilir. Karakter koridorda ilerlerken,
seslerin şiddeti giderek artar. Koridor boyunca sunulan duygu ve düşünce aktarımlarıyla karakter, bir
karara varmaya çalışır.
8. Dedikodu halkası
Bir halka oluşturulur. Karakterin davranışları, topluluğun içinde söylenti ve dedikodu olarak
dile getirilir. Söylentiler, halkanın etrafında abartılarak ve çarpıtılarak yayılır. Çelişkileri ortaya
koymada kullanılır.
9. Sıcak sandalye
Karakter, yüzü gruba dönük olarak bir sandalyeye oturtulur. Gruptaki üyeler tarafından
karaktere, değer yargıları, ilişkileri, zevkleri, olumlu olumsuz özellikleri, hobileri ve davranışları
hakkında sorular sorulur. Karakterin kendini keşfetmesi sağlanır. Soru soran kişiler “doktor, şehit,
tarihçi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, yönetici, okul müdürü” gibi roller de alabilirler. Karakter,
stres anında ya da yaşadığı bir duygusal patlama döneminde sorgulanırsa gerilim oluşabilir.
10. Geriye dönüş
Drama etkinliğinde şimdiki zaman ve geçmiş arasındaki ilişki vurgulanır, geçmişe ait
görüntüler bugüne yansıtılarak pekiştirilir.
11. Bölünmüş ekran
Öğrencilerden farklı zamanlarda ve yerlerde gerçekleşen iki veya daha fazla sahne
planlamaları istenir, Ardından filmlerde olduğu gibi bu iki sahnenin arasındaki olaylar, ileriye ya da
geriye giderek canlandırırlar.
12. Dans etme
Sevinç, mutluluk, coşku, özlem, merak gibi duyguları dans yoluyla ifade etmektir. Herhangi
bir dansı taklit etmek değil, bedenini özgür biçimde hareket ettirmek esastır.
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13. Resim çizme
Bir olayın, durumun, hikâyenin resmini çizmektir. Bir şiirde, hikâyede, masalda verilmek
istenen iletiyi resme dönüştürmektir.
14.Telefon Görüşmesi
İletişim araca olarak sahip olduğu özelliği nedeni ile drama çalışmalarında bir teknik olarak
kullanılmaktadır. Telefon daima yeni bir haber, olay, öykü demektir.
Problem Durumu
Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3.Sınıf Resim Bölümü öğrencilerine Resim
Sanatı Tarihi dersinin drama yöntemleri kullanılarak anlatılması.
Uygulama 1 :
TELEFON GÖRÜŞMELERİ :

Daha

önceden tasarlanan diyalog telefon görüşmesi

yapılacak kişi ile paylaşılır. Sınıf içinde tesadüfmüş gibi yapılarak telefon görüşmesi gerçekleştirilir.
Konuşma sone erdiğinde bahsi geçen sanat çalışmasının adı, sanatçısı ve hangi döneme ait olduğu gibi
bilgi soruları öğrencilere sorulur, doğru cevap verilmesi beklenir her iki durumda da görsel ekrana
yansıtılır ve soru tekrar sorulur.
Dialog:

•

1.
Kişi : Almanya’da bulunan bir katedral vardı büyük ve çok eski Berlin’de
miydi?

•

2.

Kişi: Berlin mi? Sanmıyorum Köln olabilir

•

1.

Kişi : Yok canım Berlin Katedrali diye hatırlıyorum ben

•

2.

Kişi: Hayır hayır Köln katedrali onun adı

•

1.

Kişi: Allah Allah hatta çok uzun sürmüş yapılması biliyor musun?

•

2.

Kişi : sanırım 1200 yıllarda başlamış 1800 tarihlerine kadar sürmüş

•

1.
Kişi: yok canım o kadar olamaz ben 1400 yıllarında yapıldı diye biliyorum 50
yıl kadar sürmüş sanırım

•

2.
Kişi: bence onu da yanlış biliyorsun çünkü bu Gotik bir çalışma sen Rönesans
döneminden bahsediyorsun
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GİOTTO
Köln katedrali (DOM) (1248-1880), 632 yıllık, 157 m

Uygulama 2 :
TÜME VARIM : (Parçadan Bütüne) sınıftaki öğrenci sayısı belirlenir, ekrana belirlenen
kadar resim yansıtır. Ekrana yansıtılan eserler daha önceden a4 boyutunda çıktıları alınır ve 8-12
parçaya bölünür. Bölünmüş olan parçalar bir fanusa konulur sırayla öğrenciler bir parça çeker ve
yerine oturur. Herkes çekince öğretmen herkes elindekini açsın denir ve çektikleri Parçayı puzzle gibi

birleştirmeye çalışırlar. Bu esnada eserler ekranda yansıtılmış şekilde dururlar.
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Uygulama 3 :
KULAKTAN KULAĞA: Adının telaffuzu zor olan yada yanlış telaffuz edilen sanat eserleri,
ressam gibi isimler birinci sıradaki öğrenciye söylenir, bir zincir oluşturulur kulaktan kulağa herkes
ismi tekrarlar. En son sıradaki kişiden sesli söylenmesi beklenir. Sonunda kelime ve telaffuzu ekrana
yansıtılır. Drama uygulamasında kullanılan isimler;

•

Joseph Mallord Wıllıam Turner

•

Edvard Munch

•

Pıerre-Auguste Renoır
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Uygulama 4 :
TAHMİN ET : Bir resim seçilir. Örneğin Botiçelli’nin Venüs’ün Doğuşu adlı eseri. Ekrana 510 eser yansıtılır, bu eserler arasında seçilen eser de bulunur. Resimde olan simgeleri çağrıştıran
kelimeler önceden öğretmen tarafından belirlenir, kelimeler tek tek ekrana yansıtılır ve öğrencilere her
kelimeden sonra eserin adın sorulur bilinmedikçe kelimelere devam edilir. En sonunda sanatçısı,
dönemi ve akımı hakkında bilgi verilir.
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SONUÇ:
Sonuç olarak; yaratıcı drama teknikleri kullanılarak yapılan uygulamalar ile Resim sanatı
Tarihi dersinde öğretimi pekiştirmek amacı ile destek olup olmayacağı araştırılmıştır. Uygulama
sonrası Resim Bölümü 3. Sınıf öğrencileri ile yapılan yüz yüze görüşmelerde derste işlenen konuların
akılda kalıcılık ve pekiştirme açısından yaratıcı drama etkinliklerinin oldukça kalıcı olduğuna dair
ortak bir yorum yapmışlardır. Bunun yanı sıra yaratıcı drama etkinliklerinin eğlenceli bir tarafı olduğu
da düşünüldüğünde Resim Sanat Tarihi gibi ezbere dayanan bir dersin daha eğlenceli bir formatta

71

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

sunulması öğrencilerin derse ilgisini ve katılımını arttırmıştır. Sonraki haftalarda yapılan dersler
sonrası öğrenciler tekrar yaratıcı drama uygulamaları yapmayı talep etmişlerdir.
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ÖZET
Çocuk, genç, yetişkin ve ileri yetişkinlerin eğitiminde sanatın ve sanat eğitiminin önemi kaçınılmazdır.
Bu gelişim dönemi sınıflandırmasına 2000’li yıllardan itibaren engelli, göçe maruz kalmış (göçmen- mülteci),
farklı cinsel tercihleri olan bireyler ve diğer ilgi toplulukları üyeleri vb. de eklenmeye başlamıştır. Sanat
eğitiminde değişen yaklaşım ve yöntemler akademik çalışmalara yansımakta ve sanat alıcısını da aynı düzeyde
çeşitlendirmektedir. Dolayısıyla bu eğilimin sanat eğitimi alanında yapılan akademik çalışmalara hangi düzeyde
yansıdığı önemli bir soru halini almaktadır. Bu bağlamda iki önemli soru gündeme gelmektedir: Birincisi; Sanat
eğitimi alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde konularına, çalışma gruplarına, araştırma
yöntemlerine göre farklılıklar var mıdır? İkincisi ise; Sanatta ve sanat eğitimindeki değişmeler sanat eğitimiyle
ilgili tezleri nasıl etkilemektedir? Bu araştırmanın amacı 2000-2018 yılları arasında, Türkiye‘de sanat eğitimi
alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Çalışmaya konu
olan tezlere Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinden (2018) ulaşılmış ve araştırma Tez
Merkezinde erişime açılmış tezlerle sınırlandırılmıştır. Tarama modeline dayalı olan araştırmada elde edilen
veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Sanat, Güzel Sanatlar Eğitimi, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri

ABSTRACT
The importance of art and art education is inevitable in the education of children, young, adults and
elders. Since the year 2000 onwards, the classification of this developmental period has included disabled
people, immigrants, refugees, individuals with different sexual preferences and other members of specific groups
has been included. The variable approaches and methods in art education effect the process of academic studies
and diversify the recipients of art at the same context. Therefore, this tendency is an important question that
effects the level of academic studies in the field of arts education. Two significant questions come to mind in this
context: First; are there any differences in the master of the arts and PhD dissertations prepared in the field of art
education according to the subjects, study groups, research methods? The second is; how the changes in art and
art education affect the theses related to art education? The aim of this study is to evaluate the thesis in the field
of fine arts education between 2000 – 2018. Thesis, as subjects of this study, were reached from the National
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Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center (2018) and the research was limited to thesis with
open access.
Keywords: Art, Fine Arts Education, Thesis on the Master of the Arts, Phd Thesis

GİRİŞ
Sanat eğitiminin bireyin yaşamındaki bütünleştirici, kapsayıcı ve iyileştirici etkisi
kaçınılmazdır. San (1979: 3), sanat eğitimini sanatın tüm alanlarını kapsayan yaratıcı estetik eğitim
olarak bütüncül bir yaklaşımla tanımlarken bir bakıma sanat eğitiminin en temel kavramları olan
yaratıcılık ve estetiği önkoşul olarak ortaya koymaktadır. Öte yandan sanat eğitiminin bu en yalın
tanımının ardında ise tarihsel olarak geniş çaplı ve çok farklı çeşitliliğe dayanan kuram, yöntem ve
uygulama pratikleri bulunmaktadır. San’ın (2003: 13) da belirttiği gibi sanat eğitimi kavramının içinde
bulunan eğitim ve sanat sözcükleri zaten tek başına geniş kapsamlı kavramlardır. Ancak “20. Yüzyılın
başından bu yana sanat eğitimi kavramı, kaplamsal ve genel anlamda, sanatların tüm alanlarını ve
biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimi tanımlamaktadır (San, 2003: 17).
Öte yandan Kırışoğlu (2002: 3) ise, “Bütün sanatları ve bu sanatların birbirleriyle ilişkisini düşünsel
boyutta sanatçı, izleyici, toplum, kültür ve eğitim bağlamında irdeleyen kuramsal çalışmaları “Güzel
Sanatlar Eğitimi” olarak tanımlamaktadır.
Günümüzde ise sanat eğitiminin; tanımı, içeriği ve uygulama alanları ile sürekli değişen ve
yeniden üretilmesi gereken dinamik bir alan olduğu açıktır. Genel bir belirlemeyle dünyada 1980 ve
Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren küreselleşme ölçeğinde, kimlikler (etnik, cinsel, inanç), çevre ve
ekoloji bilinci, coğrafya-sınırlar ve göç, bilim ve teknolojik gelişmeler gibi temel kavramlar etrafında
değişen ve dönüşen toplumsal ihtiyaç ve zorunluluklar diğer bütün disiplinleri olduğu gibi sanat
eğitimini de büyük ölçüde etkilemiştir. Bu yeni kavram ve olgular, kuramsal ve uygulamalı alanlarda
sanat eğitimine yeni yaklaşımları kaçınılmaz hale getirmiştir. Örneğin, Özsoy (2007) görsel sanatlar
eğitiminde yeni yöntem ve yaklaşımları ele alırken, Bulut (2014: 117-132), 21. Yüzyılda yeni
teknoloji ve malzemelerin sanatı ve sanatçıların çalışmalarını nasıl yönlendirdiğini ve bu yeni
medyumların görsel sanatlar öğretmeni yetiştiren kurumlardaki eğitim programlarına yansımasını ele
almıştır. Uçar (2014: 416-427) ise çağdaş sanatta öne çıkan kimlik kavramına değinirken, Mamur
(2017: 774-794), sanat eğitiminde ekoloji ve çevre bilincine dikkat çekmektedir. Öte yandan hızla
dönüşen toplumsal dinamiklerin siyaset, müze, kimlik, piyasa ve medya gibi yepyeni kavramlarla
güncel sanata olan etkilerini “sanatın günceli güncelin sanatı“ başlığıyla derleyen Yılmaz (2012)
güncel sanatın sorun ve boyutlarını tartışmaya açmıştır.
Bu geniş kapsam alanı içinde yer alan sanat eğitiminin genel anlamıyla Türkiye’de
Cumhuriyet ile birlikte örgün eğitim (Etike: 1991) ve yaygın eğitim (İlhan, 1999: 278-279)

74

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

kapsamındaki gelişimi yaklaşık olarak yüz yıllık sanat eğitimine ilişkin bir tarihi kapsamaktadır. Sanat
eğitimi tarihini kapsayan bu süreç kuşkusuz sanat eğitimine yönelik bilimsel araştırmalara da
yansımaktadır. Ancak Artut’un (2009: 124) da belirttiği gibi ülkemizde tarihsel olarak sanat eğitimine
ilişkin bilimsel araştırmaların geçmişi daha yenidir. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte tarihsel olarak
yukarıda söz edilen değişim ve dönüşümlerin sanat eğitimindeki akademik bilimsel çalışmalara hangi
boyutları ile ve ne ölçüde yansıdığı önemli bir veridir. Sanatın ve sanat eğitiminin kendi mecrası ve
tarihsel akışı içinde aldığı yolun daha üretken ve yapıcı olabilmesi için geçmiş ve şimdiki birikiminin
kuram, yöntem ve pratikleriyle akademik olarak değerlendirilmesi ve bu verilerin ortaya konması
açısından önemlidir. Buradan yola çıkarak bu araştırmada, 2000-2018 yılları arasında Türkiye‘de sanat
eğitimi alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin genel bir değerlendirmesi ele alınmıştır.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara tezlerin düzeyleri bağlamında yanıt aranmıştır.

1. Tezlerin yüksek lisans ve doktora düzeylerinin ve yıllarının dağılımı nasıldır?
2. a. Tezlerin konularına göre dağılımları nasıldır?
b. 2000 sonrası sanatta yoğun yer alan kimlik, öteki, sınırlar, coğrafya, postmodern
sanat, teknoloji, medya gibi yeni paradigmaların tezlere yansıması nasıldır?
3. Tezlerin araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin dağılımları nasıldır?
4. Tezlerin önemlerine ilişkin dağılımları nasıldır?
YÖNTEM
Bu çalışma betimsel tarama modelinde olup, döküman inceleme yolu ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada 2000-2018 yılları arasında Türkiye’de sanat eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve
doktora tezlerinin YÖK Ulusal Tez Merkezinde “Sanat Eğitimi“ sözcükleri kullanılarak yapılan arama
sonucu toplam 277 tez (52 doktora ve 225 yüksek lisans) başlığına ulaşılmış, bu tezlerden erişime açık
olan toplam 227 tez (176 yüksek lisans ve 51 doktora tezi), araştırma verilerini oluşturmuştur.
Araştırma kapsamında elde edilen tezlere 18.07.2018 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
Tez Merkezi’nden erişilmiştir.
Tezler araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu
inceleme sonucunda, tezlerin konularına ilişkin ikinci alt amaçta, programın gerçekleşme durumu,
toplumsal, tarihsel olaylar, kişiler ve sanat eğitimi, öğretmen görüşleri, öğrenci görüşleri, öğretmen ve
öğrenci görüşleri, sanat eğitiminde yöntem teknik ve uygulamalar, sanat eğitiminde dijital yöntemler,
sanat eğitiminin önemi, sanat eğitimi ve müze, postmodern sanat ve eğitim, sanat eğitimi ve medya,
sanat eğitiminde ölçme, sanat ve özel eğitim olmak üzere toplam 13 konu başlığı tespit edilmiştir.
Tezlerin yöntem ve tekniklerine ilişkin üçüncü alt amaçta, nitel araştırma, nicel araştırma ve karma
olmak üzere toplam 3 başlık tespit edilmiştir. Dördüncü alt amaçta tezlerin önemine ilişkin, programa
katkı, tarihsel katkı, öğretmene katkı, öğrenciye katkı, derse katkı ve kavramsal katkı olmak üzere
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toplam 6 başlık altında veriler yüzde ve frekanslar içeren tablolar halinde açıklanmış ve
yorumlanmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Türkiye’de 2000-2018 yılları arasında sanat eğitimi alanında yapılan yüksek lisans ve doktora
tezlerinin genel değerlendirmesine ilişkin bulgular, araştırmanın alt amaçları doğrultusunda sırasıyla
grafikler halinde bulgulanmıştır.
Araştırmanın birinci alt amacı olan, tezlerin yüksek lisans ve doktora düzeylerine ve yıllara
ilişkin grafiğe bakıldığında;

Grafik1. İncelenen Tezlerin Yıllara Göre Frekans Dağılımı
Güzel sanatlar eğitimi alanındaki lisansüstü tezler incelendiğinde, en fazla tezin 2006 ve 2009
yıllarında hazırlandığı görülmektedir. Sevgi Çal’ın (2016) 2007-2014 yılları arasında Türkiye’de Sanat
Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi isimli doktora tezinde de benzer sonuçlar ortaya
çıkmıştır. Çal, araştırmasında, incelediği yıllar arasında en fazla tezin 2009 senesinde yapıldığını tespit
etmiştir (Çal, 2016: 163).
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Grafik 2. İncelenen Tezlerin Yıllara ve Düzeylere Göre Frekans Dağılımları
Tezlerin yıllara ve düzeylere göre dağılımları incelendiğinde ise, yüksek lisans düzeyindeki
tezlerin (toplam 176) en çok 2006 yılında (f = 27), doktora düzeyindeki tezlerin (toplam 51) ise en çok
2009 yılında (f = 7) yayınlandığı görülmektedir.
Araştırmanın ikinci alt amacında yer alan tezlerin konu dağılımına bakıldığında;

Grafik 3. İncelenen Tezlerin Konularına Göre Frekans Dağılımları
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Grafik 3 incelendiğinde, güzel sanatlar eğitimi alanındaki tezlerin en çok sanat eğitiminde
yöntem, teknik ve uygulamalar üzerine olduğu, ardındansa toplumsal, tarihsel olaylar, kişiler ve sanat
eğitimi alanında tezlerin hazırlandığı görülmektedir. Benzer sonuçlar yine Çal’ın doktora tezindeki
bulgularla örtüşmektedir. Türkiye’de Sanat Eğitimine ilişkin konuların ve sonrasında, sanatçıların
sanat eğitimine katkısı konularının en fazla incelenen konular olduğunu belirtmektedir (Çal, 2016:
164).

Grafik 4. İncelenen Tezlerin Konuları ve Düzeylerine Göre Frekans Dağılımları
Tezlerin konuları, düzeylerine göre incelendiğinde (Grafik 4); sanat eğitiminde yöntem, teknik
ve uygulamalar üzerine yapılan çalışmaların hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde yoğunlukta
olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, toplumsal, tarihsel olaylar, kişiler ve sanat eğitimi
konusunun yüksek lisans öğrencileri tarafından daha çok tercih edildiği görülmektedir.
Sanat eğitiminde yöntem, teknik ve uygulamaların konu olarak daha fazla seçilmiş olmasının
pek çok nedeni olabilir. Bu sonuç, sanat eğitimi pratiklerinde yöntem, teknik ve uygulamalara ilişkin
pek çok sorunla karşılaşıldığına da işaret etmektedir. Öte yandan, en fazla araştırılan konularda ikinci
sırada yer alan toplumsal, tarihsel olaylar, kişiler ve sanat eğitimi alanında yığılma olması bir bakıma
sanat eğitimine tarihsel ve sanatçı bazında katkı sağlamakta ve daha ulaşılabilir kaynaklara da
gönderme yapmaktadır.
Sanat eğitimi ve medya, postmodern sanat ve eğitim, sanatta dijital yöntemler ve sanat ve özel
eğitim gibi alanlarda oldukça az araştırma yapıldığı görülmektedir. 2000 sonrası kimlik, öteki, sınırlar,
coğrafya, postmodern sanat, teknoloji, medya gibi konuların sanatta yoğun yer almasına karşın sanat
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eğitimi araştırmalarında bu konuların çok sınırlı ve yetersiz olması sanat ve sanat eğitimi alanındaki
kopukluğu da bir ölçüde yansıtmaktadır.

Araştırmanın üçüncü alt amacı olan tezlerin araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin
dağılımlara bakıldığında;

Grafik 5. Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Frekans Dağılımları
Tezlerin yöntemleri incelendiğinde nitel araştırmaların daha çok tercih edildiği (f = 113),
ancak nitel ve nicel araştırma sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Nitel araştırmaların
nicel araştırmalara göre daha fazla olmasıyla ilgili benzer sonuçlar Çal’ın araştırmasında da göze
çarpmaktadır (Çal, 2016: 163).
Sanat eğitimi alanında nitel araştırmaların daha yoğun olması, grafik 4 de yer alan sanat
eğitimine ilişkin konular ile bağıntılıdır. Öyle ki sanat eğitiminde yöntem, teknik ve uygulamalar ile
toplumsal, tarihsel olaylar, kişiler ve sanat eğitimi konuları daha çok nitel araştırma yöntemlerini
içermektedir.
Kullanılan araştırma yönteminin düzeylere göre dağılımları ise Grafik 6’da yer almaktadır.
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Grafik 6. Tezlerin Araştırma Yöntemleri ve Düzeylere Göre Frekans Dağılımları
Grafik 6 incelendiğinde, nicel yöntem izlenen doktora tezlerinin (f = 25), nitel yöntem izlenen
doktora tezlerinden (f = 21); nitel yöntem izlenen yüksek lisans tezlerinin (f = 92) ise nicel yöntem
izlenen yüksek lisans tezlerinden (f = 71) daha fazla sayıda olduğu görülmektedir. Nicel ve nitel
araştırma yöntemi tercihinin, öğrenim görülen düzeye bağlı olup olmadığını belirlemek için ki-kare
bağımsızlık testi yapılmış ve araştırma yöntemi tercihinin, düzeye bağlı olmadığı bulunmuştur (χ 2 =
1.682, sd = 1, p > .05).

Araştırmanın dördüncü alt amacı olan tezlerin önemlerine ilişkin dağılımlara
bakıldığında;

Grafik 7. İncelenen Tezlerin Önemine Göre Frekans Dağılımları
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Buna göre, incelenen tezlerin çoğunlukla kavramsal katkı (f = 61) ve derse katkı (f =
56) bakımından; bunun yanında, öğrenciye katkı, programa katkı ve tarihsel katkı bağlamında
da (f = 31) önemli olduğu vurgulanmıştır.

Grafik 8. İncelenen Tezlerin Önemi ve Düzeyine Göre Frekans Dağılımları
Araştırma öneminin düzeye göre dağılımı Grafik 8’de yer almaktadır.
Tezler incelendiğinde, doktora ve yüksek lisans düzeyindeki tezlerin önemlerinin benzer
oranlarda dağıldığı görülmektedir. Çoğunlukla kavramsal katkı ve derse katkı; daha sonra ise
öğrenciye ve programa katkı ile tarihsel katkı bağlamında önem vurgusunun yapıldığı bulunmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada 2000-2018 yılları arasında Türkiye‘de sanat eğitimi alanında hazırlanan
toplam 227 tez (yüksek lisans 176 ve doktora tezi 51) alt amaçlarda belirlenen sorular sınırlılığında
değerlendirilmiştir.
1. 277 tez (52 doktora ve 225 yüksek lisans) başlığına ulaşılmış, bu tezlerden erişime
açık olan toplam 227 tez, araştırma verilerini oluşturmuştur.
2. 227 tezden 176 tez yüksek lisans, 51 tez ise doktora tezleridir.
3. 2000 yılında toplam tez sayısı 5 iken, 2009 yılında toplam tez sayısı 30’a çıkmış, 2018
yılında ise 7’ye düşmüştür.
4. En çok tez 2006 ve 2009 yıllarında yayınlanmıştır.
5. Yüksek lisans düzeyindeki tezlerin en çok 2006 yılında (f = 27), doktora düzeyindeki
tezlerin ise en çok 2009 yılında (f = 7) yayınlandığı görülmektedir.
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6. Güzel sanatlar eğitimi alanındaki tezlerin konuları en çok sanat eğitiminde yöntem,
teknik ve uygulamaları kapsamakta, ardından toplumsal, tarihsel olaylar, kişiler ve sanat eğitimi alanı
gelmektedir.
7. Sanat eğitiminde yöntem, teknik ve uygulamalar üzerine yapılan çalışmalar hem
yüksek lisans hem de doktora düzeyinde yoğunluktadır. Bununla birlikte, toplumsal, tarihsel olaylar,
kişiler ve sanat eğitimi konusu yüksek lisans öğrencileri tarafından daha çok tercih edilmiştir.
8. Sanat eğitimi ve müze, sanat eğitimi ve özel eğitim gibi alanlarda az sayıda tez
çalışması bulunmaktadır.
9. Sanat eğitiminde dijital yöntemler, sanat eğitimi ve medya, postmodern sanat ve
eğitim gibi güncel konularda az sayıda tez üretilmiştir.
10. Güncel sanatta yoğun yer alan kimlik, öteki, sınırlar, coğrafya, postmodern sanat,
teknoloji, medya gibi yeni paradigmaların sanat eğtimi tezlerine çok az yansıdığı, kimlik, göç, sınırlar,
coğrafya gibi konuların ise tezlere hiç yansımadığı görünmektedir.
11. İncelenen tezlerde nitel araştırmaların daha çok tercih edildiği (f = 113), ancak nitel ve
nicel araştırma sayılarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.
12. Nicel yöntem izlenen doktora tezlerinin (f = 25), nitel yöntem izlenen doktora
tezlerinden (f = 21); nitel yöntem izlenen yüksek lisans tezlerinin (f = 92) ise nicel yöntem izlenen
yüksek lisans tezlerinden (f = 71) daha fazla sayıda olduğu görülmektedir.
13. İncelenen tezlerin çoğunlukla kavramsal katkı (f = 61) ve derse katkı (f = 56)
bakımından; bunun yanında, öğrenciye katkı, programa katkı ve tarihsel katkı bağlamında da (f = 31)
önemli olduğu vurgulanmıştır.
Öneriler
1. Araştırma sonuçlarına göre, 2000-2018 yılları arasında 18 yıl içerisinde yer alan
yüksek lisans ve doktora düzeyindeki sanat eğitimine ilişkin tezlerin daha ayrıntılı içerik analizlerine
ve bu alanda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
2. 2009 yılından sonra tez sayılarındaki düşüşün nedenlerine ilişkin daha ayrıntılı
incelemelere gerek olduğu söylenebilir.
3. Sanat eğitimi ve müze, sanat eğitimi ve özel eğitim gibi dünyada sanat eğitiminde
önemli bir yere sahip olan alanlarda henüz yeterince araştırmanın yapılmadığı söylenebilir. Bu
alanlarda yeni çalışmaların sanat eğitimine katkı sağlayacağı düşünülebilir.
4. Sanat eğitiminde dijital yöntemler, sanat eğitimi ve medya, postmodern sanat ve
eğitim gibi güncel konularda az sayıda tez üretilmiştir. Bu konuların özellikle 2000’li yıllarla birlikte
dönüşen yaşamın içinde kapsadığı alan ve aynı zamanda sanatın içinde yoğun yer alması göz önüne
alındığında bu araştırmaların yetersiz kaldığı ve yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
5. Sanat ve sanat eğitiminin güncel sanat paradigmaları etrafında paralel yapılanmasının
yetişen sanatçılar ve sanat eğitimcileri açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bakımdan

82

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

sanatın ve yaşamın içinde yer alan kavram ve olguların sanat eğitimi araştırmalarına yansımasının
birbirinden ayrılamaz her iki alana da büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi; mühendis, koleksiyoner ve sanatsever Yüksel Erimtan'ın yıllar
içinde biriktirdiği arkeolojik eserlerin bir koleksiyon haline gelişi ile ortaya çıkmış; kültür ve sanat bilincinin
gelişmesi ve Anadolu kültür varlıklarının ülke içinde ve dışında tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla 2015
yılında ziyaretçileriyle buluşmuştur. Kuruluşundan itibaren çağdaş müzecilik anlayışına uygun, her yaş
grubunun ilgisini çekecek etkileşimli bir sergileme yöntemi benimseyen müze, insanı odak noktası olarak kabul
ederek eğitim işlevini ön plana çıkarmayı amaçlamıştır. Eğitim etkinlikleri kapsamında 4-14 yaş arasındaki
çocukları arkeoloji ve sanatla buluşturmayı hedefleyen müze, hafta içi okul gruplarına, hafta sonları ise bireysel
katılımla oluşan gruplara yönelik tematik eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüz müzesi, fiziksel
özelliklerini, izleyicinin deneyimini ve müzeyle etkileşimini artırmak üzere daha verimli biçimde kullanma
yollarını arayan bir deneyim ve bilgi merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu misyon, müzeyi izleyici çeşitliliğini
sağlamak, izleyicinin katılımına ilişkin yeni stratejiler geliştirmek ve farklı yaş ve ilgi gruplarından izleyicilere
yönelik eğitim materyali oluşturmak konusunda daha aktif çalışmaya yöneltmektedir. Bu çalışma, Milli Eğitim
Bakanlığı’nca belirlenen öğrenme programlarından hareketle İlkokul 1-4. Sınıflar için Hayat Bilgisi, Sosyal
Bilgiler, Türkçe ve Görsel Sanatlar derslerine yönelik olarak hazırlanan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
İlkokul Müze Eğitimi Kitabında yer alan etkinlik örneklerinin Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitimi
Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri tarafından 7-10 yaş grubu ilkokul öğrencileriyle müze öncesinde,
müzede ve müze sonrasında uygulanma sürecine odaklanmaktadır.
Anahtar sözcükler: Müze, koleksiyon, müze eğitimi, katılım, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi.

ABSTRACT
Erimtan Archeology and Art Museum was founded by Yüksel Erimtan in 2015 who is an engineer,
collector and art lover. Since its foundation, the museum has adopted an interactive exhibition methods that will
appeal to all age groups and is suitable for contemporary museological approaches. It aims to embed education
as the foreground by accepting audience as its focal point. Museum aims to bring children from 4 to 14 years of
age together with archeology and art within the scope of educational activities. This study focuses on the
museum education book which was developed for Erimtan Archology and Art Museum through Life Science,
Social Sciences, Turkish and Visual Arts Courses. The draft of the book was practiced with a primary school
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students at the age of 7-10 in Ankara with the support of Museum Education Master Programme students in
Erimtan Museum and the paper focuses on the pre museum, at the museum and post-museum activities related to
Erimtan Museum Education Draft Book through practices with the students.
Keywords: Museum, collection, museum education, participation, Erimtan Archeology and Art
Museum

GİRİŞ
Öğretim Programlarında Müze Eğitimi
Millî Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan Eğitim-Öğretim Programlarında okul dışı öğrenme
ortamlarının aktif kullanımı önerilmektedir. Programlarda da vurgulandığı üzere 21. yüzyılın
becerileri, öğrenme ve yenilenme, bilim-medya ve teknoloji ve yaşam-meslek becerilerini
içermektedir. Öğrenme ve yenilenme becerileri; yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim
ve iş birliği geliştirme süreçlerini içerir. Bilim-medya ve teknoloji becerileri arasında bilgi
okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri ve ICT okur-yazarlığı yer
almaktadır. Yaşam ve meslek becerileri ise, 21. yüzyıl bireyini daha aktif ve çok yönlü yetiştirmeyi
gerekli kılmaktadır. Esneklik, uyum, girişimcilik, öz yönetim, sosyal ve kültürlerarası beceriler,
üretkenlik, sorumluluk ve liderlik bu beceriler arasındadır.
21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılma süreçleri küreselleşmenin etkinli olduğu,
eğitim-öğretim programlarında disiplinlerarası ve bütünleştirilmiş yaklaşımların benimsendiği, yeni
teknolojilerin ve multimedyanın kullanıldığı, öğrenci merkezli, proje temelli ve araştırmalarla
yönlendirilen bir süreçtir. Yaşam boyu öğrenmeyi temel alan bu süreçler bütünü dünya gerçekleriyle
ilişkili, yaratıcılık temelli, kişisel ve sosyal değişim yaratmaya dayalı ve uyum becerilerini geliştirici
olmalıdır. Bu süreçler bütününü etkin biçimde hayata geçirebilmek için eğitim – öğretim süreçlerinde
okul dışı öğrenme ortamlarını kullanmak kaçınılmazdır.
Türkiye’de özellikle 2000 yılından sonra bilim eğitiminin okul sınırlarının dışına çıkmasına
yönelik uygulama örneklerinin artmasıyla birlikte yeni bilim merkezlerinin açıldığı görülür. Aynı
dönemde yüksek öğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşıma yönelik değişiklikler yapmak
amacıyla Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında “Müze Eğitimi ve
Uygulamaları” dersi okutulmuştur. Öğretim programlarında yapılandırıcı yaklaşımın benimsenmesiyle
birlikte beceri eğitimi gittikçe öne çıkmış ve sınıf dışı ortamlar öğrenme alanları olarak net biçimde
tanımlanmıştır. “Müze” öne çıkan bir okul dışı öğretim ortamı olarak ilk sırada yer almıştır. 2006’da
MEB tarafından hazırlanan öğretim programlarında “Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Öğretimi”
derslerinde müzelerden yararlanılması gereği vurgulanmıştır. “Sanat Etkinlikleri ve Görsel Sanatlar
ders programlarında” müze eğitimi bir öğrenme alanı olarak ilköğretim birinci sınıftan sekizinci sınıfa
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kadar programın yaklaşık üçte birini oluşturmuştur. “İlköğretim Sanat Etkinlikleri ders programının”
öğrenme alanlarından biri “müze kültürü”, Görsel Sanatlar ders programının ise “müze bilinci”dir.
2007’de ise, Ortaokul dokuzuncu sınıf Tarih dersi için müze ve müzede eğitim kavramları geçmiş,
bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmayı amaçlayarak programa eklenmiştir. 2009’da ise
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri için “Müze Eğitimi Ders Programı” hazırlanmıştır. MEB tarafından
2010-2011 öğretim yılında Halk Kültürü dersinin 6.-8. sınıf düzeyinde okutulmaya başlanması da halk
kültürü ürünlerinin sergilendiği müze, fuar vb. yerlere planlı inceleme gezileri düzenlenmesini
sağlamıştır (Yılmaz, 2012:115).
Okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan müze, 21. yüzyıldan itibaren çağdaş eğitimin ön
gördüğü biçimde sorgulayan, düşünen ve yaratıcı bireyler yetiştirilmesi konusunda gözlem, uygulama
ve yordama gibi etkinlikleri yeni öğretim yöntem ve teknikleriyle birleştirerek izleyicisine farklı bir
öğrenme ve eğlenme deneyimi sunan bir kurum olmuştur. Müze, izleyicisine sadece çağdaş dünyayı
yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda geçmişin deneyimlerinden hareketle “dünyanın daha iyi bir yer
haline nasıl getirilebileceğini gösterme” işlev ve sorumluluklarına da sahiptir.
Hein (1999:73; 2004:3), yapılandırmacı bir öğrenme ortamı sunan müzelerin bünyelerindeki
nesnelerin yerinde öğrenme süreçlerinde önemli araçlar olarak kabul edilebileceğini ve etkili müze
eğitimi etkinlikleriyle öğrencilerin sorgulama, karşılaştırma ve etkileşim becerilerinin artacağını ifade
eder. Müzede öğrenme ile okul içi öğretmen ağırlıklı öğrenmeye alternatif bir yaklaşım geliştirilerek
öğrencileri araştırma, inceleme ve gözlem yapmaya yönelten öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı söz
konusu olmakta ve öğretmen sadece rehberlik görevini üstlenerek bilginin kalıcılığında rol almaktadır.
Anderson vd. (2010), müze ziyaretlerinin hem bilişsel hem de duyuşsal alana yönelik katkı sağladığını
vurgulamaktadır. Herhangi bir eseri görmek bile izleyicide güzel, estetik veya mükemmellik gibi
duygular uyandırmak için yeterli olacaktır. Knutson ve Crowley (2005) de benzer bir saptamayla,
müzeleri öğrenme için uygun birçok ipucunun bulunabileceği bir öğrenme laboratuvarı olarak
tanımlamaktadır. Dolayısıyla öğretmenler konuların öğretiminde okul dışı temelli öğrenmeye dayalı
etkinliklere de yer vermelidir. Bu çerçevede yeni eğitim – öğretim programı kapsamında, sanal müze
ziyaretleri, çevre ve okul olanakları uygun ise tarihi mekân ve müze ziyaretleri yapılmalıdır.
Öğretmenler ziyaretlerin; ilişkilendirilen kazanım ve açıklamaları doğrultusunda planlanması,
uygulanması ve sonuçlandırılması konusunda gerekli hazırlığı yapmalıdır.
2018 müze eğitimi alanında kurumlar arası somut adımların atıldığı ve ulusal protokollerin
hayata geçtiği bir yıldır. İlkin Eylül 2018’de Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
arasında “Ortaöğretimde Müze Eğitimi İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır. Ortaöğretimde Müze
Eğitimi İş Birliği Protokolü ile; MEB’de görev yapan öğretmenlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz
girişleri sağlanacak, ayrıca müzelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılabilmesi için eğitim
ortamları düzenlenecektir. Ortaöğretim kurumlarına seçmeli ders olarak “Müze Eğitimi” dersi
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konulacak, seçmeli ders olarak okutulacak Müze Eğitimi dersinin uygulamalarının müze ve ören
yerlerinde yapılması sağlanacak ve öğretmenlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girişleri
sağlanacaktır (Ortaöğretimde Müze Eğitimi İş Birliği Protokolü, 2018).
Ekim 2018’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu
Belgesi’nde Temel Eğitim kapsamındaki hedeflerden biri “Yenilikçi Uygulamalara İmkan
Sağlamak”tır. Bu bağlamda çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini
keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyunlarını ve folklorunu tanımasına,
derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilmesi hedeflenmiştir. Ortaöğretimde yine
temel hedefler arasında “Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesini Sağlamak” hedefi yer almaktadır.
Bu bağlamda doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı
öğrenme ortamlarının, öğretim programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili
kullanılması hedeflenmektedir (2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, 2018).
Türkiye’nin ilk özel Arkeoloji ve Sanat Müzesi olan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi,
zengin ve çeşitlilik içeren koleksiyonuyla ilkokul öğrencilere yönelik müze eğitimi çalışmalarında
kullanılabilecek önemli bir okul dışı öğrenme ortamıdır. Bu eğitim kitabı, Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi’nin, çağdaş müzecilik yaklaşımlarını hayata geçirmek amacıyla ilkokul öğretmenlerine
müzede eğitim sürecinde rehber olması amacıyla Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitimi
Anabilim Dalı Lisansüstü Programı Tezli yüksek lisans öğrencileri tarafından “Müze Deneyimi”
çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır.
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
Müze; mühendis, koleksiyoner ve sanatsever Yüksel Erimtan'ın yıllar içinde biriktirdiği
arkeolojik eserlerin bir koleksiyon haline gelişi ile ortaya çıkmıştır. Koleksiyon, Yüksel Erimtan’ın
1960’lı yıllarda Tarsus yakınlarında çalışırken, Roma yüzük taşları almasıyla başlamış, sonraları
yetkin arkeologların tavsiyelerinden faydalanılarak hem genişletilmiş hem de belirli eser gruplarına
odaklanmıştır.
Yüksel Erimtan zaman içinde Anadolu kültürel mirasının yurt dışına kaçırılmaması ve yurt
içinde özel koleksiyonlarda bulunan eserlerin kamuya açılması ve toplumla paylaşılması düşüncesiyle,
1996 yılında Kültür Varlıkları Koleksiyoncular Derneği’ni kurmuştur. Benzer düşüncelerle, kültür ve
sanat bilincinin gelişmesi ve Anadolu kültür varlıklarının ülke içinde ve dışında tanıtılmasına katkı
sağlamak amacıyla, 2009 yılında Yüksel Erimtan Kültür ve Sanat Vakfı kurulmuş ve Erimtan
Arkeoloji ve Sanat Müzesi 2015 yılında ziyarete açılmıştır.
Müze, günümüz müzecilik anlayışına uygun, her yaş grubunun ilgisini çekecek etkileşimli bir
sergileme yöntemi benimsemiştir. İnsanı odak noktası olarak gören müze, binlerce yıl önce kullanılmış
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nesneleri tekrar kendi hikâyelerinin içine yerleştirmeyi hedeflemiştir. İşlevselle estetiğin bütünleştiği
bu nesneler, izleyiciyi geçmişe ve sanata dair küçük bir yolculuğa çıkarmaktadır. Koleksiyon; M.Ö.
3000'li yıllara dayanan Eski Tunç Çağı ve Hitit ile başlayıp, Geç Roma ve Bizans uygarlıklarına kadar
uzanan özgün eserleri barındırmaktadır. Bu eserler dönemin ulaştığı zanaat ve estetik anlayışın bir
yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Müze, giriş katında koleksiyondaki farklı dönemlere ait eserleriyle ziyaretçilerini
karşılamaktadır. Kültepe tabletlerinden Urartu kemerlerine, Roma camlarından Bizans ritüel eşyalarına
kadar uzanan bir seçki ile Müze'nin koleksiyonunu tanıtıcı bir nitelik taşımaktadır. Ana sergi salonu
ise, ağırlıklı olarak koleksiyonun Roma dönemi günlük yaşamından kesitler sunan eserlerine
ayrılmıştır. Dönemin ticaret, sosyal yaşam, kozmetik, yeme içme alışkanlıkları ve şölen gibi hayata
dair hikâyelerinin etrafında kurulmuştur. İzleyicinin güncel yaşam ile benzerlikler kurabileceği bir
sergileme yöntemi benimsenmiştir.
Müzenin arka fonunu oluşturan bölümünde, Pompei kentinde bulunan ziyafet sofrası betimli
bir freskin, tıpkı basımı bulunmaktadır. Resmin özellikle koleksiyondaki cam eserlerle örtüşen ve
ziyafet masasını gösteren kısımları kesilerek bu alanlar ekranlarla tamamlanmıştır. Ekranlardaki
görüntü Triclinium bölümünde sergilenen eserlere dönüşmektedir. Böylece modern iletişim araçlarıyla
Roma yeme-içme kültürü ziyaretçilere hızlı ve pratik bir şekilde sunulmaktadır. Ziyafet sofraları,
Antik Yunan'dan gelen 'Symposium' kültürü olarak başlamış, Roma dünyasında ise 'Commissatio'
ismiyle sürdürülmüş, varlıklı kişilerin önemli eğlence ve sosyalleşme etkinlikleri olarak kabul
edilmiştir. Şiir, müzik ve dans bu şenliklerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Üç bankın "u" biçiminde
dizilimiyle oluşturulan Roma ziyafet sofralarının bulunduğu odalar 'Triclinium'; üç banklı oda, olarak
adlandırılırdı. Özellikle elit kesimin misafirlerini ağırladığı bu ihtişamlı sofralar birbirinden değişik
yemek ve baharatlı şaraplarla taçlandırılırdı. Roma döneminin yaşam biçimini yansıtan ve dönem
insanlarının zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği, uzanır biçimde yeme içme ritüelinin
gerçekleştiği triclinium sofrasında resmedilen nesnelerin, koleksiyonda bulunan örnekleri ile
sergilenirken, ziyaretçilerin bu sofralarda oturup, eski çağları günümüze taşımasına ve aynı atmosferi
tekrar deneyimlemelerine olanak sağlamaktadır.
Müze koleksiyonunun önemli bir diğer bölümü ise farklı dönemlere ait sikkelerdir.
Çoğunluğunu Roma ve Helenistik dönemin oluşturduğu koleksiyon, sikkelerin üzerinde bulunan
imparator, nesne ve hayvan simgelerinin kültürel, siyasi ve dini içerikleriyle tarihe bir ışık tutmaktadır.
Her imge kendi içinde güç, egemenlik, savaş, bilgelik, erdem, sanat gibi dönemin imparatorluklarına
ve inancına atfedilen anlamlar barındırmaktadır. Define parçası olduğu düşünülen 21 altın sikke ve
beraberinde sergilenen diğer sikkeler ziyaretçilerin detaylı şekilde incelemelerine ve bilgi
edinmelerine olanak sağlayacak şekilde teşhir edilmektedir. Yapıldığı döneme ait sembollerle ön plana
çıkan koleksiyonun bir diğer bölümü ise mühür yüzükleridir. Mühür yüzükleri, Eski Mezopotamya'da
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başlayan mühür geleneğinin antik dünyadaki devamıdır. Yarı değerli taşların üzerine işlenmiş olan
mitolojik sahneler bitkiler, hayvanlar ve semboller ile eski Yunan ve Roma'nın öykülerini bizlere
sunmaktadır.
Antik dönemde ölümden sonraki yaşama dair inanışlar, dönemin ölülerine nasıl bir tutum
sergilediğini de belirlemiştir. Eski çağ insanlarını resmeden Fayum Portreleri dünyadaki en eski görsel
belge niteliği taşıyan eserlerdir. Bu portreler, Mısır imparatorluğuna ait olup, zengin üst kesimi temsil
eden ve o kültürün adetlerine göre mumyalanıp gömülen kişilerin, sandukaların üzerinde bulunan
insan betimlemeleridir. Ana sergi salonundaki Fayum portre görselleri, üst sınıf Romalılar gibi
görünmek isteyen Mısırlı kadın, erkek ve çocukların giysi, takı ve eşyalarını gösterir. Bu görsellerdeki
objelerin benzerleri müze koleksiyonunda bulunan ölü bantları ve mücevherlerle birlikte
sergilenmektedir. Ölülerin gömülmeleri sırasında mezarlarına koyulan ve gömülen kişinin başka bir
dünyada da kullanması inancıyla mezara yerleştirilen hediyeler, kişilerin statü ve meslekleri hakkında
bilgi vermektedir.
Müzede 4-14 yaş arasındaki çocukları arkeoloji ve sanatla buluşturmayı hedefleyen müze,
hafta içi okul gruplarına, pazar günleri ise bireysel katılımla oluşan gruplara yönelik eğitici
çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim atölyelerinde sikke tasarımı, çömlek boyama, desen ve renk
çalışmaları, mitolojik hikâyelerle çocuk yogası, arkeolojik kazı atölyesi gibi birçok eğlenceli ve eğitsel
etkinlik düzenlenmektedir. Müze, koleksiyon sergisine ve süreli sergilerine paralel olarak farklı
disiplinlerde atölyeler, konferans ve seminer programları sunmaktadır. 4-7 haftalık seminer
programlarında sanat tarihi, felsefe, mitoloji, sinema gibi konularda, alan uzmanları tarafından
eğitimler verilmektedir. Seramik, teraryum, yoga, ipek baskı, mozaik vb. atölyelerde yetişkinler, müze
çatısı altında keyifli vakit geçirmektedirler.
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Eğitim Paketinin Oluşturulması
Müze koleksiyonu analiz edilerek; Yeme-içme/ mutfak kültürü; Yönetim/ idare; Efsane/
mitoloji; Aksesuar/ kişisel bakım; Yazı; Convivium (Bilgi şöleni, kutlama) ve Flora ve fauna
temalarında Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Görsel Sanatlar derslerine yönelik bir eğitim
kitabı hazırlanmıştır. Bu dersler kapsamında kazanımlar belirtilerek müze öncesinde, müzede ve müze
sonrasında kullanılacak yöntem ve teknikler, malzemeler ve yazılı-görsel metin ekleri belirlenmiştir.
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Ana tema: Kültürel Miras
Alt Temalar:
1. Yeme-İçme/ Mutfak Kültürü
2. Güç/ Yönetim/ İdare (sikke ve mühürler)
3. Din/ Mitoloji
4. Süslenme/ Aksesuar/ Kişisel Bakım
5. Yazı
6. Convivium (Roma’da bilgi şöleni ve ziyafet)
7. Flora ve Fauna
8. Müze kültürü

Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi Koleksiyonu

Hacı Ayşe İlik İlkokulu 4. sınıfı ile 3. Sınıf öğrencileri ile Erimtan Müze Eğitim Kitabı
kapsamında geliştirilen Görsel Sanatlar (4. Sınıf) ve Türkçe (3. Sınıf) ders etkinlikleri 9 Kasım ve 30
Kasım 2018 tarihlerinde müze öncesi, müze ve müze sonrası içerikleriyle uygulanmıştır.

Tablo 1. Müzede Eğitim Takvimi
Sınıf

Öğr. Sayısı

4/C

43

3/D

41

2/D

34

1/D

43

Eğitim Kapsamı
Görsel İletişim ve Biçimlendirme
Görsel Sanatlar -4
Müzede Davet Var
Türkçe- 3
Ülkemizde Hayat
«Eski ve Yeni»
Hayat Bilgisi- 2
Müzede Mutfak Kültürü
Hayat Bilgisi- 1

BULGULAR VE YORUM
4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Müze Eğitimi’nde Kullanılan
Müze Öncesi Ölçme Formu Sonuçları
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Öğrenciler Görsel Sanatlar Dersi kapsamında gerçekleştirilen “Müze Tasarlıyoruz”
çalışmasında müze öncesi süreçte sınıfta öğretmen tarafından görsel ve yazılı metinler aracılığıyla
dünya müzeleri, müze türleri ve müzecilik hakkında bilgilendirilmiş ve müze çalışmasına ön hazırlık
gerçekleştirmişlerdir.
Müze öncesinde yöneltilen, “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl tanımlarsın?” sorusuna
öğrencilerin %76.7’si “değerli tarihi eserlerin sergilendiği yer” yanıtını vermiştir. %14’üne göre müze
turistik bir yerdir. %9.3’üne göre ise, eski sanatların sergilendiği mekandır.
Tablo 2. “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl tanımlarsın?” sorusuna ilişkin müze öncesi yanıtlar
İfade
Eski sanatların sergilendiği yer
Turistik yer
Değerli tarihi eserlerin sergilendiği yer
n:

Frekans
4
6
33
43

%
9.3
14
76.7
100

Bazı ifadeler ise müzelere ilişkin ilginç bilgilere sahip olduklarını ya da olumlu bir ön kabule
sahip olduklarını göstermektedir.
“Bence müze çok korunan, kameralı bir yerdir.” (E.Ü. 8 yaş)
“Müzeler hiç eskimez, güzel kalır. Orada geçmişteki giysiler, bebekler, taşlar, tarihi eserler
vardır. Hayvanlar vardır. Dinozorlar, köpek balıklarının kemikler vardır.” (E.U. 8 yaş)
Müze öncesinde yöneltilen “Müzeyi arkadaşına nasıl anlatırsın?” sorusuna, öğrencilerim
%69.7’si “Müze bizi geçmişse götürür derim” yanıtını verirken, %16.2’si “Müze turistik bir yerdir
derim” yanıtını vermiştir.
Tablo 3. “Müzeyi arkadaşına nasıl anlatırsın?” sorusuna ilişkin müze öncesi yanıtlar
İfade
Müze bizi geçmişe götürür

Frekans
30

%
69.7

Müze anıları anlatır

4

9.3

Özel hikayelerden oluşan bir yerdir

2

4.6

Turistik bir yerdir

7

16.2

n:

43

99.8

Müze öncesinde yöneltilen “Daha önce hiç arkeoloji müzesine gittin mi?” sorusuna
öğrencilerin tamamı “Hayır” yanıtını vermiştir.
“Daha önce hiç arkeoloji müzesine gitmedim. Bence arkeoloji müzesi bizi geçmişe götürür.
Geçmişle günümüzü kıyaslarız.” (B.C. 9 yaş)
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“Arkeoloji müzesine hiç gitmedim. Arkeoloji müzesinde hiç görmediğimiz eşyalar vardır ve bu
eşyalar bizi düşündürür”. (İ.A. 9 yaş)
Müze öncesinde yöneltilen “Bu müze etkinliğinde neler görmeyi bekliyorsunuz?” sorusuna
öğrencilerin %46.5’i müze öncesinde sınıfta yapılan etkinliklerden hareketle “Roma Dönemine ait
kutlama yemeğinde kullanılan eşyalar” yanıtını vermiştir. %37.2’si Roma Dönemindeki yiyecek ve
içecekleri görmeyi beklediğini belirtirken %16.2’si “Roma Dönemi Müzikleri” yanıtını vermiştir.
Tablo 4. “Bu müze etkinliğinde neler görmeyi bekliyorsunuz” sorusuna ilişkin müze öncesi yanıtlar

İfade
Roma Dönemine ait kutlama yemeğinde
kullanılan eşyalar
Roma Dönemindeki yiyecek ve içecekler
Roma Dönemi Müzikleri
n:

Frekans
20

%
46.5

16
7
43

37.2
16.2
99.9

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Müze Eğitimi’nde Kullanılan
Müze Sonrası Ölçme Formu Sonuçları
Öğrenciler rehberli müze turunun ardından müze atölyesinde atık malzemelerle farklı müze
türlerini oluşturmuş, isimlendirmiş ve diğer gruplara tanıtmışlardır. Çalışmalarda oyuncak müzesi,
bilim müzesi, arkeoloji müzesi gibi türler ortaya çıkmıştır.

Resim 1. Rehberli müze turu
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Resim 2. Beş kız Oyuncak Müzesi

Resim 3. Dünya Bilim Müzesi
Müze öncesinde uygulanan müze öncesi ölçme formunda yer alan sorular müze etkinliği
sonrasında aynen uygulanmıştır.
Müze sonrasında yöneltilen, “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl tanımlarsın?” sorusuna
öğrencilerin %46.5’u “Bilgi verici yerler” yanıtını vermiştir. %30’una göre müzeler “İlgi çekici tarihi
eserlerin sergilendiği yerler” iken %10’una göre, “Eğlenceli mekânlar”dır.
Tablo 5. “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl tanımlarsın?” sorusuna ilişkin müze sonrası yanıtlar
İfade

Frekans

%

İlgi çekici tarihi eserlerin sergilendiği yer
Bilgi verici yerler
Eğlenceli yerler

13
20
10

30.2
46.5
23.2

n:

43

99.9

“Müzeye tekrar gelmek ister misin?” sorusuna öğrencilerin tamamı “Evet” yanıtını
vermiştir. Gerekçe olarak öğrencilerin %83.7’si müzenin öğretici ve bilgi verici bir yer olduğunu
belirtirken %16’sı eğlenceli bir yer olduğunu vurgulamıştır.
Tablo 6. “Müzeye tekrar gelmek ister misin? sorusuna ilişkin müze sonrası yanıtlar
İfade
Öğretici/ Bilgi verici
Eğlenceli
n:

Frekans
36
7
43

93

%
83.7
16.2
99.9
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“Müzedeki etkinlikte neler öğrendin?” sorusuna öğrencilerin %37.2’si “Atık malzemelerle
ve fon kartonlarıyla müze tasarladık” yanıtını vermiştir. Öğrencilerin %23.2’si etkinlikte “Gözyaşı
şişelerinin nasıl kullanıldığını” öğrendiğini, %18.6’si “Romalıların yeme-içme alışkanlıklarını”
öğrendiğini vurgulamışlardır. Öğrencilerin %14’ü bu etkinlikte iş birliğini öğrendiklerini belirtmiş,
yüzde %7’si ise savaşlarda kullanılan eşyaları müzede gördüklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 7. “Müzedeki etkinlikte neler öğrendin? sorusuna ilişkin müze sonrası yanıtlar
İfade

Frekans

%

İşbirliğini öğrendim
Atık malzemelerle ve fon kartonlarıyla müze tasarladık
Romalıların yeme-içme alışkanlıkları

6
16
8

14
37.2
18.6

Gözyaşı şişelerinin nasıl kullanıldığı
Savaşlarda kullanılan eşyaları gördük
n:

10
3
43

23.2
7
100

Bazı ifadeler tablodaki bulguları destekler nitelikte gerçekleştirilen etkinliklerin eğitimin
hedefleriyle örtüştüğünü göstermektedir.
“Müzedeki etkinlikte müze yaptık. Ne yalan söyleyeyim bu etkinlik benim mimarlık seviyemi
ölçtü. Bu etkinliği çok beğendim. Benim yaşadığım en iyi anlardan biriydi.” (E.A. 9 yaş)
“Müzedeki etkinliği beğendim. Etkinlikte eskiden insanların yemek yapmak için büyük kaplar
kullandıklarını öğrendim. Kapları tutmak için uzun silaha benzer bir şey kullanıyorlarmış. Ve biri
ölüme ağlarken gözyaşlarını gözyaşı şişesi isimli bir cam şişeye koyuyormuş”. (N.B. 9 yaş)
3. Sınıf Türkçe Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Müze Eğitimi’nde Kullanılan Müze
Öncesi Ölçme Formu Sonuçları
3. sınıflarla Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilen “Müzede Davet Var” etkinliği öncesinde
öğrenciler Erimtan Arkeoloji Müzesi koleksiyonuna ve Roma Dönemi şenliklerine ilişkin
bilgilendirilmiş ve sınıfta Roma Dönemi şenliklerine davet eden bir davetiye tasarlamışlardır. Bu
davetiyelerle müzeye gelen öğrenciler rehberli müze turunun ardından müze etkinlik salonunda müze
çalışması gerçekleştirmişlerdir.

Resim 4. Erimtan Müzesi için öğrenci tasarımı davetiye örnekleri
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Müze öncesinde yöneltilen, “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl tanımlarsın?” sorusuna
öğrencilerin %61’i “eski eserlerin sergilendiği yer” yanıtını vermiştir. %24.3’üne göre müze
bilgilendirici bir yerdir. %6’sına göre ise, müze el sanatlarının sergilendiği mekandır.
Tablo 8. “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl tanımlarsın?” sorusuna ilişkin müze öncesi yanıtlar
İfade
Eski eserlerin sergilendiği yer
Bilgilendirici yer
El sanatlarının sergilendiği yer
n:

Frekans
25
10
6
41

%
61
24.3
14.6
99.9

Müze öncesinde yöneltilen “Müzeyi arkadaşına nasıl anlatırsın?” sorusuna, öğrencilerim
%85.3’ü “Müzede güzel eşyalar vardır” yanıtını verirken, %9.75’i “Müzede eskiden kullanılan eşyalar
vardır” yanıtını vermiştir. Öğrencilerin %4.87’sine göre ise müzede bilgi öğrenilir.
Tablo 9. “Müzeyi arkadaşına nasıl anlatırsın?” sorusuna ilişkin müze öncesi yanıtlar
İfade

Frekans

%

Güzel eşyalar vardır

35

85.3

Eskiden kullanılan eşyalar vardır

4

9.75

Bilgi öğrenilir

2

4.87

n:

41

99.9

Müze öncesinde yöneltilen “Daha önce hiç arkeoloji müzesine gittin mi?” sorusuna
öğrencilerin tamamı “Hayır” yanıtını vermiştir.
“Daha önce hiç bu müzeye gitmedim. Bence orada bilgi araştırırlar ve bizlere sunarlar.”
(K.A., 9 yaş)
“Hayır gitmedim, ancak arkeoloji müzesinde kesin kemik kalıntıları vardır.” (C.B. 9 yaş)
Müze öncesinde yöneltilen “Bu müze etkinliğinde neler görmeyi bekliyorsunuz?” sorusuna
öğrencilerin %90’ı “eski eşyalar yanıtını vermiştir. Aynı biçimde öğrencilerin %9.75’i ise eski sanatlar
göreceklerini düşünmektedir.
Tablo 10. “Bu müze etkinliğinde neler görmeyi bekliyorsunuz” sorusuna ilişkin müze öncesi yanıtlar
İfade

Frekans

%

Eski sanatlar
Eski eşyalar
n:

4
37
41

9.75
90.2
99.9

Öte yandan bazı ifadeler öğrencilerin müzeye gelme konusunda heyecanlı olduklarını
göstermiştir.
“Çok değişik şeyler görmeyi bekliyorum. Çok farklı, göz alıcı. Çok heyecanlıyım.” (G.G.10
yaş)
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Bence şunları öğreneceğim, eski insanların hangi kıyafetleri giydiğini, hangi eşyalarla yemek
yaptıklarını ve evlerinde nasıl koltuklar olduğunu öğreneceğim herhalde.” (B.Y.9 yaş)
“Bir sürü eski eşya ve turist olmasını bekliyorum.” (R.K.9 yaş)
3. Sınıf Türkçe Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Müze Eğitimi’nde Kullanılan Müze
Sonrası Ölçme Formu Sonuçları
Müze etkinliği sonrasında öğrenciler gruplara ayrılmış, her grup Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi’ni tanıtan ve diğerleriyle rekabet edecek bir afiş tasarlayarak tanıtmıştır.

Resim 5. Rehberli müze turu

Resim 6. Müze afişleri tanıtımı
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Resim 7. Müze afişi örneği
Müze öncesinde uygulanan müze öncesi ölçme formunda yer alan sorular müze etkinliği
sonrasında tekrar uygulanmıştır. Müze sonrasında yöneltilen, “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl
tanımlarsın?” sorusuna öğrencilerin %63.4’ü “Tarihi eserler vardır” yanıtı vermiş, % 19.5’u
“Bilgilendirici yerdir”, %17’si ise “Etkinlik yapılan yerdir” yanıtını vermiştir.
Tablo 5. “Müze nasıl bir yerdir? Nasıl tanımlarsın?” sorusuna ilişkin müze sonrası yanıtlar
İfade

Frekans

%

Tarihi eserler vardır

26

63.4

Etkinlik yapılan yer

7

17

Bilgilendirici yerdir

8

19.5

n:

41

99.9

“Bence müzeler güzel yerlerdir. Sanki tarihi yerlerin küçültülüş hali.” (T.V.Ç, 9 yaş)
“Müzeye arkadaşlarımı davet etmek isterim. Orada topraktan çıkan eşyalar var. Orada
Romalıların demirden tutacağı ve mutfak eşyaları var.” (E.Ü, 8 yaş)
“Müzeye tekrar gelmek ister misin?” sorusuna öğrencilerin tamamı “Evet” yanıtını
vermiştir. Müzeye tekrar gelme gerekçelerini ise öğrencilerin %53.6’sı “Müze çok eğlenceli”, %36.5’u
“Etkinlikleri çok beğendim” ve %9.7’si ise “Yeni bilgiler öğrendim” yanıtını vermiştir.
Tablo 6. “Müzeye tekrar gelmek ister misin? sorusuna ilişkin müze sonrası yanıtlar
İfade
Müze çok eğlenceli

Frekans
22

%
53.6

Etkinlikleri çok beğendim

15

36.5

Yeni bilgiler öğrendim

4

9.7

n:

41

99.8
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“Müzedeki etkinlikte neler öğrendin?” sorusuna ise, öğrencilerin %24.4’ü “Gözyaşı
şişelerinin tarihi”, yine %24.4’ü “Eski paralar hakkında bilgi”, %34’ü “Yemek kapları”, %17’si ise
“Kemerler” yanıtını vermiştir.
Tablo 7. “Müzedeki etkinlikte neler öğrendin? sorusuna ilişkin müze sonrası yanıtlar
İfade
Gözyaşı şişelerinin tarihi
Eski paralar hakkında bilgi

Frekans
10
10

%
24.4
24.4

Yemek kapları
Kemerler
n:

14
7
41

34
17
99.8

Tablo 7’ye yansıyan ifadeler gerçekleştirilen etkinliklerin eğitimin hedefleriyle örtüştüğünü
göstermektedir.
SONUÇ
Hacı Ayşe İlik İlkokulu 4. ve 3. öğrencileriyle gerçekleştirilen müze eğitimleri ilkokul öğretim
programı doğrultusunda üç aşamalı olarak planlanmış ve Hacı Ayşe İlik İlkokulu, Erimtan Arkeoloji
ve Sanat Müzesi ve Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı arasında imzalanan bir protokol
doğrultusunda uygulanmıştır. 4. Sınıf için planlanan müze eğitimi çalışması Görsel Sanatlar dersi
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dersin “Görsel İletişim ve Biçimlendirme” ünitesi çerçevesinde müze
öncesi sınıf etkinliğinde öğretmen derste dünyanın önde gelen müzelerinin görsellerini kısa bilgilerle
öğrenciyle paylaşmıştır. Öğrencilere müze öncesi değerlendirme formu uygulandıktan sonra Erimtan
Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni ziyaret edeceklerini söylemiş ve bu müzenin nasıl bir mimari özelliğe
sahip olduğunu tahmin etmelerini isteyerek hayallerindeki Erimtan Müzesini çizmelerini istemiştir.
İstekli öğrenciler kendi çizimini sınıfta sunmuş ve öğretmen çizimleri değerlendirmiştir. Müzede
öğretmen kısa bir müze rehberli turunun ardından öğrencilerle birlikte müze atölyesine geçmiştir.
Öğretmen öğrencilerden hayallerindeki Erimtan Müzesiyle çizdikleri müzenin benzerliklerini ve
farklılıklarını açıklamalarını istemiştir. Daha sonra öğrenciler dört gruba ayrılmıştır. Öğrencilere fon
kartonları ve atık malzemeler verilmiş ve hayallerindeki müzeyi üç boyutlu olarak tasarlamaları
istenmiştir. Tasarlanan müzelere birer isim verilmiş ve tanıtılmıştır. Müze sonrası süreçte etkinlik
sınıfta değerlendirilmiş ve müze sonrası değerlendirme formu uygulanmıştır.
Etkinliğe katılan öğrenciler atık malzemelerle ve fon kartonlarıyla müze tasarladıklarını,
Romalıların yeme-içme alışkanlıklarını, göz yaşı şişelerinin nasıl kullanıldığını ve iş birliğini
öğrendiklerini belirtmişlerdir. Etkinlikte öğrencilerin hayallerindeki Erimtan Arkeoloji ve Sanat
Müzesi’ni çizmeleri, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi gezisinden hareketle kendi hayalindeki
müzeyi üç boyutlu olarak tasarlamaları ve edindikleri bilgi ve tecrübelerini görsel sanat çalışmasında
göstermeleri hedeflenmiştir. İşbirlikli öğrenmeye ve üç aşamaya dayanan bu eğitimde bir okul dışı
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öğrenme ortamının etkin kullanımı söz konusudur ve etkinliğin kazanımlarının gerçekleştirildiği
görülmüştür.
3. Sınıf için planlanan müze eğitimi çalışması Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Dersin “Dinleme/ İzleme/ Konuşma/ Anlama” ünitesi çerçevesinde müze öncesi sınıf etkinliğinde
öğretmen derste insanların önemli günleri çeşitli şekillerde kutladıklarını sınıfta anlatmıştır (düğün,
kına töreni, sünnet töreni, Hıdırellez, nevruz vb). Bu örneklerden sonra öğretmen Roma Döneminde
önemli kutlamaların yapıldığını ve bunlardan birinin “convivum” isimli bir şölen olduğunu belirtmiş,
bu süreçte Roma conviviumları hakkında bazı görselleri öğrencilere göstermiştir. Öğrenciler bu
bilgiler doğrultusunda metin ve görsellerden oluşan convivium davetiyeleri hazırlamışlardır. Daha
sonra bu şölenlerde kullanılmış malzemeleri görmek için Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ne
gideceklerini söylemiştir. Müzede rehber eşliğinde gerçekleştirilen turun ardından öğrenciler müze
atölyesine geçmiş ve Erimtan Arkeoloji Müzesi’ni tanıtan bir afiş hazırlamışlardır. Müze sonrası
aşamada ise müze sonrası ölçme formlarını doldurarak etkinliği sonlandırmışlardır. Etkinlik
kapsamında öğrencilerin Roma Devletinde düzenlenen convivium şenliğini tanımaları, Convivium
şenliği için kısa yönergelerle davetiye yazmaları, hazırlanan davetiyeleri okumaları ve sergilemeleri
hedefleniştir. Öğrencilerin etkinlik sonunda Roma Dönemi yemek kapları, göz yaşı şişeleri, eski
paralar ve kemerler hakkında bilgi sahibi oldukları öğrenilmiş ve kazanımların gerçekleştiği
görülmüştür.
Hacı Ayşe İlik İlkokulu ile gerçekleştirilen protokol gereğince 2. ve 1. Sınıf öğrencileriyle
Hayat Bilgisi dersi kapsamında “Sağlıklı Hayat” ve “Ülkemizde Hayat” üniteleri için hazırlanan
etkinliklerin uygulanması ve Okulun tüm öğretmenlerinin katılacağı bir öğretmen eğitimi yapılması
planlanmıştır. Etkinliklerin tamamlanmasının ardından tüm etkinliklerin değerlendirilmesi ve Erimtan
Müze Eğitim Kitabına son şeklinin verilerek müze tarafından yayımlanması hedeflenmektedir.
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BİR MÜZE BEŞ KAVRAM: MASUMİYET MÜZESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
İsmail Özgür Soğancı
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yunusemre Kampüsü 26470 – Eskişehir
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ÖZET
Bu çalışma, Nobel ödüllü romancı Orhan Pamuk’un 2012 yılında İstanbul’da kurduğu Masumiyet
Müzesi’nde egemen olan küratoryal yaklaşımları irdeleyerek, müzenin atmosferinde yoğun olarak gözlemlenen
ana kavramlara odaklanmaktadır. 2017 yılında Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Dergisi’nde (IJETA, cilt 13,
sayı 1) yayınlanan “The Museum of Innocence: Five concepts for challenging the status quo in art education”
adlı makalemin kuramsal bir özeti niteliğindeki bu bildiri öncelikle beş anahtar kavram üzerinde
yoğunlaşmaktadır: Günlük nesnelerle kurulan yakın ilişki, önermeci dil, çokseslilik, sanat yoluyla araştırma ve
bireyselliğe vurgu. Çalışma; bu anahtar kavramların müzedeki belirtileri, örnekleri ve etkilerine geniş yer
vererek sanat eğitimcilerini, yeni sanat anlayışları konusunda kurumlarında zaman zaman egemen olan biçimci
sanat kuramına sıkı sıkıya bağlı yaklaşımları sorgulamaya davet etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Müze Eğitimi, Görsel Kültür, Sanat Temelli Araştırma

ABSTRACT
In 2012, novelist Orhan Pamuk, recipient of the 2006 Nobel Prize in literature, created a museum in
Istanbul, Turkey. Awarded “European Museum of the Year” by the Council of Europe in 2014, Pamuk’s
Museum of Innocence represents a personal, local and small-scale model for museums. The article, investigating
Pamuk’s curatorial lenses in arranging the museum collection, elaborates on five concepts extracted from this
unconventional museum: Proximity to everyday objects, suggestiveness, polyphony, inquiry through the arts,
and emphasis on the individual. By examining these key concepts in relation to and within the museum context,
the article encourages discussion to challenge the status quo in approaching artworks and provides insight toward
relevant practice for art educators who have close proximity to current art practices in art museums and similar
institutions.
Keywords: Art Education, Museum Education, Visual Culture Education, Arts-Based Research.
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GİRİŞ
Sanat ve sosyal bilimler arasındaki sınırların gün geçtikçe bulanıklaşması, biriciklik, yarar
gözetmeyen zevk, otonom yapıt, tarz bütünlüğü ve tekniğe dayalı sınıflandırmalar gibi alışılmış
estetiğin temel kavramlarının yarım yüzyıldan daha uzun bir süredir sorgulanıyor olmasına neden
olmuştur. Bu sorgulamanın sonucu olarak biçimci sanat kuramına ait bu kavramlar sanat üretiminde
“artan bir marjinalizasyon” yaşamaktadır (Crowther, 2015). Sözü edilen kavramlar, kendi
zamanlarının sanatsal ölçütlerini karşılamak için tasarlanmış olduklarından, günümüz sanatında
egemen olan ve yaşantılarımızın sosyal, ekonomik, politik ve tarihsel boyutlarına odaklanan
yaklaşımları açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar.
Hal Foster’ın (1996) sanatın kültür alanına doğru genişlemesini izah etmek için “etnografik
dönüş” kavramını kullanmasından bu yana yirmi yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, Türkiye sanat
eğitimi ortamında yer alan kimi eğitimcilerin bu dönüşüme hala ihtiyatlı ve mesafeli yaklaştığı
söylenebilir.

Desai’nin 2002 yılında belirttiği biçimiyle bu en çok, biçimci estetik kuramının

ilkelerine sıkı sıkıya ve yaygın biçimde bağlı olmaktan kaynaklanmaktadır (319). Müfredat geliştirme,
geliştirilen müfredatı onaylatma ve uygulamaya geçirme süreçlerinin hantallığı ve köklü biçimde
yerleşmiş modernist estetik söylemler yüzünden, bir çok görsel sanatlar öğretmeni alanlarına değişken
oranlarla da olsa biçimci estetik gözlükleriyle bakmakta ve dolayısıyla öğrenme ve öğretme süreçlerini
bu bakış açısıyla planlamaktadır. Sonuç olarak, bugün ülkemizde biçimci sanat bağlamının dışındaki
sanatsal üretimlere neredeyse tamamen kayıtsız kalan sanat eğitimi ortamlarından bahsedebiliriz.
Sanat temelli araştırma ve görsel kültür eğitimi gibi yeni sayılabilecek yaklaşımlar kitaplarda ve az
sayıda yasal dökümanda yerini almış olsa da sanat eğitimi alanında uzun yıllardır egemen olan biçimci
estetik kurama dayalı kurulu düzen özellikle uygulamalı alanlarda baskın biçimde hayatını
sürdürmektedir. Bu kurulu düzen, çok çeşitli seviyelerde hareket ederek “desen resmin namusudur”
gibi önermelerle özetlenebilecek ve 18. yüzyıl sanatçı yetiştirme kurumlarının kimi mottolarını
hatırlatan ana söylemler üretmekte ve alternatif bakışlar sunan yeni sanat yaklaşımlarının eğitim
ortamlarından dışlanmasına yol açmaktadır. Sanat eğitiminde her dönüşümün bir geçiş dönemi
gerektirdiği ve eski alışkanlıkları terk etmenin ya da onların yanına yenilerini koymanın belirli oranda
gayret gerektirdiği düşünülürse, kurulu düzenin bu tereddütü, zorlanması ve zaman zaman da direnç
göstermesi beklendik bir tavırdır (Efland, Freedman, & Stuhr, 1996).
Bu çalışmada ana amacım, müzelerde, okullarda ve benzeri kurumlarda görev yapan ve
günümüz sanatının örnekleriyle yakından ilgilenen eğitimcilere, bu sanatı daha iyi algılamak ve
yorumlamak için kavramlar ve dolayısıyla onları öğrenme ortamlarında daha ehil kılabilmek için
yollar önermektir. Bu amaçla, günümüzde yaşanan ve “yanlızca nesne üreten sanatçıdan küratöre,
etnografa ve araştırmacıya” doğru gidişi yetkin biçimde temsil ettiğini düşündüğüm Masumiyet
Müzesi’nde işe koşulan küratoryal stratejileri anlamaya ve anlatmaya çalışacağım (Desai, 2002, 319).
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Bahsi geçen bu küratoryal stratejiler, sanat temelli araştırmalarda da önemle üzerinde durulan bir dizi
geniş ve çeşitli arama, sorgulama, soruşturma, kavrama, anlama, iletme ve sunma pratiğini
barındırıyor (Springgay, 2002, 10). Bu stratejileri ele alış şeklimle, biçimci estetik modelinin temel
kavramlarını sorgulamayı ve sanatçı-etnograf modeline ait ana kavramların altını çizmeyi
hedefliyorum. Masumiyet Müzesi’nin neredeyse tüm süreçlerinde rastlanan ve müzede yer alan
koleksiyonunun toplanmasında, düzenlenmesinde ve genel anlamda müzenin tasarımında kullanılan
küratoryal merceğe odaklanarak, sergilenen somut nesneler üzerinden tarif etmeye çalışacağım bu
kavramlar beş ana başlıkta ifade edilebilir:
Günlük nesnelerle kurulan yakınlık
Çokseslilik
Sanat yoluyla araştırma
Önermeci dil
Bireyselliğe vurgu
Öğrencilerin gelişiminde hangi sanat eğitimi pratiklerinin daha iyi sonuç vereceği üzerine
tartışmalara nihai bir cevap vermek, burada söz konusu olan bu beş kavramın bahsi geçen kurulu
düzenin kimi yanlarını sorgulamamızı sağlayacak ve yeni yaklaşımların gizemine ışık tutacak yararlı
ve kritik bir başlangıç noktası oluşturmak için gerekli, dahası, tam da bu yüzden incelenmeye değer
olduğu kanısındayım. Metnin ilerleyen kısımlarında, Masumiyet Müzesi’ni kısaca tanıttıktan sonra
müzedeki bir takım somut işlere odaklanarak bu kavramlar ve genel küratoryal strateji arasındaki
bağlantıları kuracak ve beş kavramın nasıl işe koşulduğunu olabildiğince açıklayacağım.
MASUMİYET MÜZESİ
Masumiyet Müzesi ilk kez 2008 yılında bir roman olarak ortaya çıktı. Türkiye’de orta sınıf
hayatının çeşitli boyutlarını belgeleyen bu roman yirminci yüzyılın son 30 yılında İstanbul’da yaşanan
bir aşk hikayesini konu edinir. Orhan Pamuk, Türkiye’nin bu önemli dönemini öyküsünün arka planı
olarak belirlerken etkilerinin günümüzü de kurguladığının farkındadır (Özengi, 2012). Romanda
Pamuk, Kemal’in Füsun’a yönelik takıntılı ve romantik tutkularını onları çevreleyen yüzlerce nesne
üzerinden inşa eder. Romanın neredeyse bütün bölümlerinde yazarın Kemal’e adeta “aşkının birer
muskası” olarak toplattırdığı özel nesnelere yönelik ilgisi belirgindir (Ahn, 2012).

103

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

Figür 1. Müzede yer alan 83 sergileme noktasından birinin fotoğrafı. Masumiyet Müzesi, İstanbul,
Türkiye. (Fotoğraf Masumiyet Müzesi’ne aittir ve izinle kullanılmıştır.)
Masumiyet Müzesi, 2012 Nisan’ında İstanbul’un eski semtlerinden birinde gerçek bir binada
bu kez müze olarak yeniden karşımıza çıkar ve Pamuk artık yanlızca romanın yazarı değil aynı
zamanda müzedeki nesneler ve onların çeşitli kurgularından sorumlu bir küratör rolündedir. Kapılarını
romanın yayınlanmasından yaklaşık dört yıl sonra “gerçek bir müze” olarak izleyiciye açan bu müze
artık “ölmüş sevgilisi ve onu sevdiği dönemle ilgili kalabalık bir nesne koleksiyonu” oluşturmuş olan
Kemal’in sıradışı birikimini sergilemektedir (Ahn, 2012).
Alışılmış ölçütlere göre küçük bir müze olan Masumiyet Müzesi dört katlı bir binada hizmet
vermekte ve herbiri romandaki bölümlere karşılık gelen 68 yerleştirmeden oluşmaktadır. Orhan
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Pamuk, çeşitli açıklamalarında, romanı yazma sürecinde giysiler, küpeler, terlikler, kibrit kutuları ve
benzeri nesneleri toplamaya başladığını ve müze kurulduğunda nesnelerin müzede yerlerini aldığını
belirttiğinden, romanın mı müzeye yoksa müzenin mi romana referans olarak ortaya çıktığını
belirlemek zorlaşmaktadır. Pamuk’un kişisel anıları ve bunları çevreleyen nesneler ve olayların
içinden titiz bir araştırma süreci sonrası oluşturduğu seçki hem müzenin ve hem romanın içeriğini
belirlemiştir diyebiliriz (Özengi, 2012). Buradaki başlıca amaç, kurgu karakterlere ithaf edilen
yaşantıları fiziksel kalıntılar yoluyla tarif ederken İstanbul’un içinden geçtiği bir dönemi
kavrayabilmek (Rahim 2012) ve kurgu da olsa zengin betimlemelerle tarif edilen dünyaların bizim
hayatlarımızdaki izlerine dikkat çekmektir (Allmer, 2009, 172).
Günlük nesnelerle kurulan yakınlık
Hem romanda hem de müzede Pamuk, nesneleri bir aşk hikayesini ve bir dönemi
canlandırmak için kullanır (Özengi, 2012). Romanın kahramanı Kemal, Masumiyet Müzesi’ni aşık
olduğu kadına yönelik dikkat çekici ilgisinin bireysel ifadesi olarak hayal etmektedir.
Orhan Pamuk’a göre, nesnelere bağlılık kadim bir insan özelliğidir (Gardels ve Keating,
2014). Kemal roman boyunca, nesnelere gösterdiği derin yakınlığın varyasyonlarını sergilemektedir.
Kemal, bir şapkayı, Füsun’un bir zaman dokunduğu bir tuzluğu, evlerindeki televizyonun üstünde
duran Çin malı köpek biblosunu, yani Füsun’dan kalan, onun yadigarı her şeyi el üstünde tutar. Bu
eşyalar romanın da adı olan müzede günlük hayatın bir mabedindelermiş gibi durmaktadır (Gorra,
2010). Pamuk nesneleri yanlızca ağırlık, boyut, doku, renk ve benzeri özellikleri olan sıradan ve
durağan yaratılar olarak görmez, onlara kıymet verir:
Daha sonra romanını yazdığım defterlerle birlikte masamın üzerine koyacağım paslı
anahtarlara, çerçeve içindeki fotoğraflara, şeker kutularına, kerpetenlere, kahve fincanlarına ya
da çakmaklara bakarken, eşyaların aralarında konuştuklarını da hissederdim. Bu dükkana
düşmüş olmaları, bir zamanlar parçası oldukları çevrelerden ve insanlardan kopartılmış
olmaları –yalnızlıkları- bana eşyaların bir ruhu olduğunu –binlerce yıllık şamanist inancıhatırlatırdı (Pamuk, 2012, 52).
Örneğin, romanın 68. bölümünde, Kemal’in Füsun’a ait izmaritleri toplamasına bile tanık
oluruz. Romanda Kemal, tutku ve çaresizlik içinde Füsun’un içtiği sigaralardan kalan izmaritleri nasıl
cebe indirdiğinden bahseder (Pamuk, 2008, 441). Müzede ise bu tuhaf toplama ve biriktirme eylemi
4213 izmaritten oluşan bir yerleştirme işi olarak karşımıza çıkar. Bu izmaritlerin herbiri manuel
olarak üretilmiş ve iğneyle eski bir duvar kağıdına tutturulmuştur. Dahası, hepsi üst başlıklarında
yıllarla ayrıştırılmış sütunlara dizilmiş, içildikleri tarih kaşeyle belirtilmiş ve Füsun’un onları içerkenki
duygusal durumuyla ilgili elyazısı sözcüklerle birlikte düzenlenmiştir. İzmaritlerin bazıları sinirlice
bastırılmış, kimi aceleyle yarım içilmiş ve hepsi Füsun’un rujunun kalıntılarıyla bezenmiş olarak

105

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

sunulur. Her izmaritin altına Kemal’le Füsun’un ilişkisinin minyatür tarihçeleri olan sözcük demetleri
iliştirilir: “Çok tedbirlisin; Geceyarısı utancı; Artık geri dönüş yok” (Rahim, 2012). Romanda,
Kemal’in bu sürece ilişkin bir açıklaması şöyledir:
Her sigara izmaritinin biçimi, Füsun’un onu söndürürken hissettiği yoğun bir duygunun
dışavurumudur. Mesela, peri Sineması’nda Kırık Hayatlar’ın çekimine başlanan 17 Mayıs
1981 günü Füsun’un küllüğünden aldığım bu üç izmarit de, içe doğru sertçe kıvrılmış içine
kapanık halleriyle yalnız o berbat ayların değil, Füsun’un o günkü sessizliğini, konudan uzak
duruşunu, hiçbir şey yokmuş gibi davranışını hatırlatır bana. (Pamuk, 2008, 441).

Figür 2. Müzede yer alan 4213 İzmarit adllı sergileme noktasının fotoğrafından detay. Masumiyet
Müzesi, İstanbul, Türkiye. (Fotoğraf Masumiyet Müzesi’ne aittir ve izinle kullanılmıştır.)
4213 izmarit yerleştirmesi Orhan Pamuk’un “dünyanın ampirik belirginliklerine” olan yoğun
odağının tipik bir örneğidir (Barone ve Eisner, 2012, 101) ve böylece biz kendimizi “şeylere yeni
yaklaşımlarda bulunurken” buluruz (Weber, 2008, 44). Bu yerleştirmeyle, yeniden anlarız ki, “imgeler
tanımlanamaz, kelimelere dökülemez olanı ele geçirkmek” için kullanılabilirler (Weber, 2008, 44).
Deneyimin, duygunun, hafızanın, kaydın ve nesnelerin “birbirine karışan sınırlarının geriliminde var
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olan” bu yerleştirme (Finley, 2008, 72), yaşanmış olanın dışavurumcu yanını John Dewey’in aşağıdaki
açıklamasına hak verircesine önümüze serer:
Sanat bizi rutinin rehavetinden sıyırır ve dünyayı değişken nitelikleri ve formlarıyla
deneyimlemenin hazzıyla bize kendimizi unutturur. Nesnelerde bulunan ifadeci yanın her
zerresini yakalar ve onları yeni bir hayat deneyimi için düzenler (Dewey, 1934, 110).
Sanat temelli araştırmalar alanında çalışmalarıyla tanınan Patricia Leavy (2014) Dewey’in bu
tarifini “sanat erişimimiz dışında kalan şeylerin dünyasına girmemizi mümkün kılar” diyerek
açıklıyor. Pamuk’un 4213 izmarit işinde olduğu gibi, temsili formlar yoluyla sanat, toplumsal hayatın
duygusal yanlarını iletişimimize açar ve izleyici ile anlamlandırmak kadar merhamet, empati ve acıma
gibi hisler bağlamında da bütünleşir (Leavy, 2009, 13).
Çokseslilik
Masumiyet Müzesi harita, illüstrasyon, grafik, ses, video, gerçek nesne ve benzeri medyumları
biraraya getirmenin çeşitli yollarını içeren bir ortam oluşturmayı amaç edinir.
Bunu yaparken, izleyicilerin zihinlerinde kurgunun, hatıranın, imgelemin, nostaljinin ve
gerçekliğin sürekli yeniden ele alınmasını öneren polifonik bir hava üretir. Sanki müze oluşturulurken
Kerry Freedman’ın (2003) şu cümlelerine kulak verilmiş gibidir:
Nesneler, imgeler ve metinler arasında kavramsal bir yer vardır ve burası öğrenme için yeni
olasılıklar üretir. Çağdaş görsel kültürün estetiği kısmen bu metinlerarasılık ve imgelerarasılık
kavramlarına dayanır (104).
Bu çoksesli ortam kurgulanırken, Masumiyet Müzesi, şeylerin gelenek ve benzeri otoriter
kurumlarca sanat olarak adlandırılmış olmasına ya da olmamasına bakmaz. Ne de yüksek ya da düşük
seviyeli sanat gibi ayrımlarla uğraşır. Biricikle seri üretim nesnesini, sıradan olanla başyapıtı, elişiyle
torna mamülünü birbirinden ayrı görmez. Tüm olası medyumları kullanarak ve biçimci estetik
düzeneğin hiyerarşilerine tamamen ilgisiz kalarak anlatıyı iletmeye, izleyicinin alımlamasına mümkün
olduğunca varyasyonla seslenmeye çalışır. Masumiyet Müzesi için bir nesneyi etnografik, fotografik,
artistik, nostaljik, aristokratik, kentli, kitsch, yüce, endüstriyel ve benzeri sıfatlarla adlandırmayı
gerektiren kategoriler önemsizdir. O, ifade etmek istediğini neyle, nelerin birlikteliğiyle daha derinlikli
anlatabiliyorsa onu, onları kullanır. Geleneksel müfredatlarda kullanılan görsel sanat formlarının
repertuarını genişleterek en önemli kavramın biçim olmadığı eleştirel bir imge-nesne-metin iletişimini
sürekli gündemde tutar (Freedman ve Stuhr, 2004, 816). Pamuk (2012) bu geniş repertuarı besleyen
düşüncesini şöyle açıklıyor:
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Seçmen kartları, eski taraklar, fotoğraflar vs. ile resim yapmak mı? kibrit kutularını,
çakmakları, eski fotoğrafları, bir kere atılmadıkları için hiçbir zaman atılamayan ve üstüne
gelişigüzel yazılmış kağıt parçalarını, lokanta hesap pusulalarını, her renkten –özellikle
kırmızı mor- eski banka defterlerini severim! Bütün bu şeyleri santim santim, hafif hafif yer
değiştirerek, bir ahenk ile kutuya yerleştiriken, tıpkı roman yazarken olduğu gibi, bir dünya
kurduğumu hissederim. (246).
Bu çokseslilik arayışında, müze, dilin dibine kadar işlemiş olan rasyonel-duygusal, öznenesne, somut-soyut, gerçek-kurgu, metinsel-görsel ve bunlara benzeyen ikili yaklaşımlara karşı durur.
Örneğin, roman ve müze arasında metin ve imge, okunanla görülen arasında sürekli bir dönüşüm, yer
değiştirme, alışıldık işlevlerin karmaşası söz konusudur. Sanki ressam durmadan zaten imgeler
tarafından ele geçirilmiş bir metne davet edilmekte, eşyalar, haritalar, çizimler, paragraflar, başlıklar,
harfler ve renkler birbirine karışmaktadır. Pamuk (2012) şöyle yazar: “Yirmi üç yaşında öldürdüğüm
içimdeki ressam, çok değil, on beş yıl sonra dirilmeye, ruhumun derinliklerindem tekrar masanın
üzerine çıkmaya, sayfaya yerleşmeye çalışıyordu” (15). Birbirine geçmiş bu dillerin karmaşık
görüntüsü bizlere Pamuk’un gençlik yıllarında yaşadığı fırça mı, kalem mi; biçim mi sözcük mü
gelgitini hatırlatır. Müzede bu karmaşanın ya da eşgüdümün oluşturduğu çokseslilik, Pamuk’un genç
yaşta öğrendiği, biri için diğerini feda etmektense birlikte işe koşma anlayışından doğar. Pamuk
(2015) ünlü Alman ressam Anselm Kiefer’in atölyesini ziyaret ettikten sonra şöyle yazar:
Kiefer’in resimleri bakana, başlangıçta, hakikaten de kelimeler vardı der gibiler. Fakat
imgelere ve dünyaya bakmak ve gördüğümüzü gerçekten anlamak kelimeler ve harfleri
okumaktan çok daha zevk verici. O halde, bir resme bakmak ve sonuçta onu okumak mümkün
mü? Bir kitaba bir resim gibi davranmak, resme de kitap gibi?
Pamuk sözcükler ve imgeler arasındaki akrabalığa kuvvetle inanır. Bu inancın izleri Kara
Kitap için 1988 yılında oluşturduğu ilk notlarda bile görülebilir: “Bu kitabı yazarken, yazarlığın
kelimelerle yapılmış bir ressamlık olduğunu da çok düşündüm” (Hadzibegovic, 2013, 110). Roman
yazma sürecini şöyle anlatır, Pamuk (2011):
Konuşma sahnelerini bir yana bırakırsak, bir romanı cümle cümle, kelime kelime yazarken,
her zaman kafamda önce bir resim, bir imge vardır. Işimin önce kafamdaki
resmiberraklaştırmak, kesinleştirmek olduğunu bilirim (72).
Kişi Masumiyet Müzesi’ne girdiğinde, kurgu bir hikayenin içinde görsel, dokunsal ve hakiki
bir varlık hissiyle karşılanır. Tekniğin var ettiği biçimler, çeşitli medyumlarla anlamlandırma eylemini
derinleştirirken, anlamların medyumlara olan kökensel bağını yeniden algılarız. Burada mesele ne saf
biçimsel tasarımlar ne de postmodern sanatsal üretimin kavramsal etkisidir. Müzede biçim içeriği
takip etmez fakat ikincil de değildir. Bu modernist ayrım burada işlememektedir. Orhan Pamuk da
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önce başarılı bulunacak bir roman yazıp ardından da bunun bir müzesini kurmayı düşlememiştir
(Kennedy, 2012). Müzenin romanın bir illüstrasyonu olmadığını tekrar tekrar belirtir ve “en başından
roman ve müzenin eşzamanlı olarak doğduğunu” vurgular (Pamuk, 2012, 11). Dahası, müzenin
kurgusunda egemen kıldığı disiplinlerarası yaklaşımda çeşitli ifade olanaklarının geçerliliğine önem
vererek çoksesli bir tonu öne çıkartır.
Pamuk’un düzenlemeleri, yerleştirmeleri, kolajları, montajları, haritaları, asamblajları hep bir
topografi mantığını, hiyerarşik yapılanmanın dışlandığı bir çeşitlilik düzlemini kurgular gibidir.
Böylelikle müze, durmadan değiştirilmenin öznesi olabilecek bir çoğulcu anlamlandırma mekanına
dönüşür. Hadzibegovic (2013) bu konuyu şöyle izah etmektedir:
Orhan Pamuk, dünyayı her şeyden önce yan yana getirilecek binlerce nesne ve hikayeden
oluşan bir yer olarak görür ve bunların yan yana getirilmesinden meydana gelecek yeni
anlamlar, etkile, hikayelerle ilgilenir (61).
Sanat eğitimi bağlamında, bu “yan yana geliş” yeni keşiflere açılan değişken pedagojik
patikaları mümkün kılabilir (Rolling, 2010, 111). Eğer eğitimciler, örneğin bir sanat eleştirisi
etkinliğinde, bu çoğulcu anlayışı benimserlerse, taze perspektiflerin, tasavvurların ve kavrayışların
ortaya çıkabileceği açılımcı bir tartışma ortamını kurmakta daha yetkin hale gelebilirler (Rolling,
2010, 108). Böyle çoğulcu bir iklimde verilecek sanat eğitimi, eleştirel soruları besleyecek ve önceden
belirlenmiş enformasyonu iletmek yerine daha kalıcı izler bırakan bir disiplin halini alabilecektir.
Sanat yoluyla araştırma
Kemal’in romanda anlattığına göre Masumiyet Müzesi Füsun’la paylaştığı hayatı,
deneyimlerinin tümünü kapsar. Bu açıdan bakılınca müze, Kemal’deki Füsun fikrini oluşturan
kavramların arandığı bir laboratuvar gibi de düşünülebilir. İlk bakışta, Kemal’in Füsun’la paylaştığı
hayat yanlızca bir ilişkiyle sınırlı kişisel bir deneyim, o deneyime yönelik bireysel bir araştırma gibi
görülebilir. Böyle bir araştırmanın “fazlasıyla kişisel hatta narsist” olduğu bile dile getirilebilir
(McNiff, 2009, 23). Şöyle bile sorulabilir soru: “Evet, ilginç, ama araştırma mı” (Atkins, 2012, 63)?
Masumiyet Müzesi bir nesne koleksiyonu ve bu nesnelerin çıklukla görsel düzenlemeleri
yoluyla sevda, aşk, tutku, özlem, ayrılık ve benzeri kavramlara dair “insan anlayışını genişletmeye”
katkı sunar (Eisner, 2008, 11). “Çeşitli durumlardaki nitel nüanslara işaret ederek” ve “empati hissini
harekete geçirerek” bizim aşk hakkındaki bilgilerimizi derinleştir (Eisner, 2008, 10). Suzan Finley’in
(2008) sanat temelli araştırmaları tarif ederken kullandığı sürekli bir belgeleme dürtüsüyle, “dünyayı
bilme, anlama ve ona tepki verme yollarına vakıf olmamızı sağlamak için duygusal ve derin
deneyimlerimizi, duyularımızı, imgelemimizi ve aklımızı kullanır” (72). Leavy’nin (2009) deyimiyle,
“anlamların çoğulcu doğasını hep açık tutarak, izleyenlere ani ve içgüdüsel bir meydan okumayla
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başbaşa bırakır” (263). Bütüncül bir tutumla müze, çeşitli katmanları aracılığıyla ve ilişkili hikayeler
ve sorularla ana temasını iletir (Weber, 2008, 44–47); bu amaçla da durmaksızın imgelere ve nesnelere
başvurur. Leavy’nin (2009) deyişiyle, bu tip bir imge-nesne kullanımı daha etkileşimli ve bütünsel
biçimde sosyal araştırma soruları ortaya koyabilmek için yaratıcı sanatların ilkelerini benimseyen ve
giderek yaygınlaşan yeni bir yaklaşımdır (3). Finley’e (2003) göre, sanat temelli bu yaklaşım
“izleyicileri ilgilendiren ve onları çeşitli konuları irdelemeye davet eden geniş ve kapsayacı
diyaloglara izin verdiğinden, paylaşılan bir dünyada birlikte yaşamanın yeni kuramlarına ışık tutabilir”
(286).
Romanda, Kemal’in, sanki bir müze küratörü gibi, nesneler toplamasının, onları yorumlayıp
detaylı gözlemlerle onlara anlamlar atfetmesinin metinsel tasvirlerini okuruz. Kemal nesnelere
duygusal yaşantısının hatıraları olarak odaklanırken, müze, benzer bir hatırlama sürecinde “sanatsal
yaratımdan uyarlanmış pek çok düzenlemeyle” öne çıkarır (Finley, 2008, 72), çünkü, Pamuk için, “bu
dünyanın detayları yoluyla başka dünyaları görmek” yanlızca sanatsal yaratımla mümkündür (Rahim,
2012). Dahası, hem romanda hem de müzede, hatırlanan nesnelerin bir müzesini kurmanın içsel
işleyişine şahit olmakla, insanın “veri” denilen parçacıkları nasıl toplayıp sunduğunu yansıtıcı bir
şekilde gözlemleriz. Romanın 496. sayfasında, Kemal’in düşünme sürecinde bu tip bir toplama ve
sunma eyleminin nasıl gerçekleştiğine dair notlar buluruz:
Şimdi tıpkı bir antropolog gibi, topladığım eşyaları, kap kacağı, incik boncuk ile elbiseleri ve
resimleri sergilersem, yaşadığım yıllara bir anlam verebilirdim ancak (Pamuk, 2008, 548).
Burada antropolojiye yapılan atıf bir tesadüf değildir. Pamuk’un müzesi, Foster’ın (1996)
deyimiyle, “antroploğun, kültürel metnin sanatsal bir yorumlamacısı olarak yeniden doğuşu” için
tahsis edilen bir mekandır (180). Bunun birçok delili vardır müzede. Pamuk’un disiplinlerarası
yaklaşımı kültürü nesnesi olarak ele alır ve bu tam da antropolojide “saha çalışması” olarak
adlandırılan şeydir. Ek olarak, Pamuk’un romanda sıklıkla başvurduğu nesne, yer ve olay tasvirleri,
onun ünlü Amerikalı antropolog Clifford Geertz’in “yoğun betimleme” dediği yönteme aşinalığını da
açığa çıkarır. “Yoğun betimleme” ile, kültürel çalışmalar, bize, mikroskopik bir mercekle gözlemlenen
şeylerin dışa dönük ifadelerine dayalı bir sosyal durumun detay ve bağlam temelli bilgilerini aktarır
(Geertz, 1973). Bu mikroskopik mercek Masumiyet Müzesi’nde sürekli işler haldedir. Örneğin, roman
20. yüzyılın son çeyreğinde Türkiye’de basılmış gazetelerin detaylı bir incelemesi üzerinden
ülkemizde kadının durumuna yönelik bazı tespitlere yer vermekte ve eleştirel bir tutumla özellikle
1980’ler İstanbul’unda genç bir kadın olmanın neye benzediğiyle ilgili gözleme dayalı bilgiler
sunmaktadır. Pamuk’un kelimeleriyle, o yıllarda İstanbul'un en batılılaşmış ve zengin çevrelerinde
bile, bir genç kızın evlenmeden önce bir başka erkekle "sonuna kadar" giderek birlikte olmasının ciddi
sonuçları vardır (Pamuk, 2008, 72). Bu sonuçlardan biri romanda şöyle aktarılıyor:
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Erkek yan çizip kızla evlenmezse ve kız on sekiz yaşından küçük ise, öfkeli babası bazan
kızını çapkın erkekle evlendirebilmek için mahkemeye gidip dava açardı. Bazen bu davalar
basın tarafından izlenir, o zaman gazetelerin "iğfal edilmiş" dediği genç kızın yayımlanan
fotoğraflarının gözleri -bu şerefsiz durumda tanınmasın diye- kalın siyah çizgilerle kapatılırdı.
Aynı kara bantlar polis baskınında yakalanan fahişelerin, zina yapan ya da ırzına geçilen
kadınların gazetelere çıkan fotoğraflarında kullanıldığı için, o yıllarda türkiye'de gazete
okumak gözlerinin üstü bantlarla kapatılmış kadın fotoğraflarından yapılmış maskeli bir
baloda gezinmeye banzerdi (Pamuk, 2008, 72).

Figür 3. Müzede yer alan 15 numaralı sergileme noktasının fotoğrafı. Masumiyet Müzesi, İstanbul,
Türkiye. (Fotoğraf Masumiyet Müzesi’ne aittir ve izinle kullanılmıştır.)
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Hem roman hem de müze bir kurgu olarak oluşturulmuş olsa da, Pamuk’un bu iki işinde de
“gerçek detaylarla dile gelen hayali bir dünya” duyumsarız (Banks, 2008, 62). Ahn’ın (2012)
deyimiyle, müzenin tüm kurgusu “gerçek dışı bir özlem hissi ve ne bizim ne bir başkasının asla
deneyimlemediği şeylere dönük bir nostalji uyandırmaya çalışan bir küratoryal stratejinin bir parçası”
gibidir. Böyle bir strateji araştırma tekniklerinin eleştirel alanlarında ve öğrenme ve öğretme
süreçlerinde çekirdek bir kavram olarak da düşünülebilir, çünkü burada bahsi geçen gerçek dışılık,
enformasyon, bilgi ve anlama arasındaki boşlukları doldurma yönünde bizi uyaran ve teşfik eden bir
eleştirel alandır (Giroux, 2010). Burada söz ettiğimiz strateji, Barone ve Eisner’in 2012 yılında
yayınlanan ve Türkçe’ye “Sanat Temelli Araştırma” olarak çevirebileceğimiz kitabında şöyle
açıklanır:
Kurgu yapıtlar, dünyanın ampirik detaylarını yeniden üreterek tanıdık ve basmakalıp olanı
akamete uğratmayı ve onun işleyişini bozmayı, kesin ve kapatıcı biçimde çoktan cevaplanmış
soruları yeniden sormayı ve önemli sosyal konulara ilişkin tartışmanın yönünü değiştirmeyi
başarabilir (101).
Eğer sanat eğitimi disiplininin günümüz sanatı ve genel anlamda güncel konularla bağlantılı,
yerinde önermeler geliştirmesi isteniyorsa, ister Masumiyet Müzesi gibi dikkatlice kurgulanmış bir
bağlamda olsun ister gerçek bir bağlamda, kurulu düzenlere soru sorma ve onları sorgulama
olasılıklarını arttıran eleştirel bir alan açabilecek tipte artistik süreçlere yakın durmak önemli bir
gerekliliktir. Örneğin etnografiye yaklaşan artistik süreçlerin katkısıyla yapılan bir uygulama ya da bir
sanat eleştirisi etkinliği, biçimsel estetik ölçütlerin dışlayıcı etkisinden kurtulmamızı ve müfredatla
toplumun bağlantısını daha iyi kurmaya yönelik eğitsel potansiyeli de arttırmayı sağlayabilir (Desai,
2002, 320). Bu bölümde bahsi geçen sanat yoluyla araştırma kavramı en çok da bu açıdan önemlidir.
Önermeci dil
Masumiyet Müzesi’nde yer alan tüm işler değişken oranlarda önermeci bir dil içerir. Bir
edebiyat terimi olarak önermeci dil, basitçe, bir metnin okuyucuyu sıradan okuma deneyiminin
ötesinde imgelere taşıması, yeni düşünceler için alan açması, ve zihinsel çağrışımlara açık olması
olarak düşünülebilir. Bir diğer deyişle, metinde “açıklık” kavramının egemen olması ve metin
kurgusunun düşünceyi kapatıcı bir otoriteden mümkün olduğunca uzak tutması durumudur. Bu
kavramın Avrupa sanatındaki kullanımına odaklanan Umberto Eco (1984), açık yapıtların hareket
halinde olduğunu ve sanat tüketicisinin sanatçı ile birlikte çalışmasına bir davetle karakterize
edilebileceğini, böyle yapıtların “sınırsız olasılıkta yeniden okumaya etkin biçimde “açık” olduğunu
ve her okumanın en az bir çeşit zevk, perspektif ya da bireysel çaba bağlamında işe yeni bir dirilik
getireceğini” iddia eder (63).
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Eco’ya (1984) göre, bir tiyatro oyunu bir tartışmanın “açık” oluşu gibi bir açıklık içerebilir
(55). Böyle bir açıklıkta, pedagojinin bir enstrümanı olarak düşünülebilecek ve izleyenlerin kollektif
girişimine yönelik bir çok öneri mevcuttur (Eco, 1984). Görsel kültür çalışmalarına önemli katkısıyla
tanınan Kerry Freedman (2003) bu açıklığı, özetle önermeci dil kullanımı olarak algılar ve bunun
görsel kültür öğretiminde anahtar bir kavram olduğundan söz eder:
Önermeci dil, görsel kültürün, kişiyi duygulanıma, çeşitli zihinsel reaksiyonlara, ve katmanlı
anlamlandırmalara yönlendiren çağrışımsal gücüne karşılık gelir. İzleyenler görüntülerdeki
önerileri anlama dönüştürürler. Böylelikle yapıtla özdeşleşen önermeci dil, geniş çaplı bir
bilgilenme sürecini destekler ve yapıtın dışında kalan anlamların da içerildiği çeşitli önbilgiler
ve yapıttan öğrenilen bilgiler arasında bağlantılar kurulmasını teşvik eder (90).
Özellikle günümüz sanatı bağlamında, geleneksel estetiğin “dahi sanatçı” söylemi eleştirel bir
gözle sorgulanmalı ve sanat yoluyla öğrenmenin işin içine sanatçı tarafından bırakılmış bilgiye erişim
olmadığının, buradaki öğrenmenin izleyenin getirdiği önbilgilerle oluşan yeni bir anlayışa erişim
olduğunun farkına varılması önemlidir (Springgay, 2002, 10). Günümüz sanatında yaygın olarak
kullanılan bir hassasiyet olarak önermeci dil, izleyenleri aktif katılımcılar olarak işin içine davet
etmeyi salık verir.
Masumiyet Müzesi romanında 37. bölüm burada bahsettiğim önermeci dille, bu dili çevreleyen
tavırla ilgili iyi bir örnek oluşturuyor. Romanın bu bölümünde, Kemal, Füsun’ların evini ziyaret ettiği
bir günü anlatmaktadır. Eve vardığında ailenin oradan taşınmış olduğunu ve arkalarında boş bir daire
bıraktıklarını görecektir.
Füsun’un odalardaki kokusunu, bir köşeye sinmiş gölgesini, onu Füsun yapan ve bütün
hayatını geçirdiği bu evin planını, duvarlarını ve pul pul dökülen derisini aşkla hafızama
kazıyordum (Pamuk, 2008, 206).
Müzede, 37. bölüme karşılık gelen sergi alanı, camekanlı ahşap bir dolap olarak öyle
detaylarla kurgulanmıştır ki içinde her şeyden çok Kemal’in o gün o evde hissettiği boşluk
sergilenmektedir. Karanlık içinde sarkıtılmış nesneler izleyenleri Füsun’un ailesinin bu evindeki
çocukluğunu düşünmeye, hayal etmeye davet eder. Bir oyuncak bebeğin yıpranmış kopartılmış kolu,
duvar kağıdından bir parça ve küçük kızıl mermer karşısında kişi çerçevelenmiş bir boşlukta gezinen
hatıraları izler gibidir. Bu izleyiş, pasif bir meditasyon süreci olarak değil, ustaca düzenlenmiş bir açık
yapıtın önermeci bir dille izleyenin kendi hatıralarını, geçmişini, hayatını aktif biçimde düşünmesini
sağlaması gibi anlaşılmalıdır. Günümüz sanatında sıklıkla kullanılan ve değişken stratejiler ve
mekanizmalarla güçlendirilen bu önermeci dil, sanat eğitimi için de hem içerik hem de öğretim
stratejileri bağlamında incelenmesi gereken kavramlar sunuyor.
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Figür 4. Müzede yer alan 37 numarala sergileme noktasının fotoğrafı. Masumiyet Müzesi, İstanbul,
Türkiye. (Fotoğraf Masumiyet Müzesi’ne aittir ve izinle kullanılmıştır.)
Bireyselliğe vurgu
Masumiyet Müzesi bireyselliği oldukça ön planda tutan bir kurguda düzenlenmiştir. Pamuk
hem romanda hem de müzede yer alan bu bireysellik vurgusunu şöyle anlatır:
Şimdi, romanımda, Kemal çay bardağını, sigara izmaritlerini, yatak odası kapısının kolunu ve
Füsun’un diğer eşyalarını topluyor ve gücün değil ama samimi aşk deneyiminin bir müzesini
inşaa ediyor, bireysel bir yaşamın müzesi. Kastettiğim şu, bir hayat neden yapıldıysa, rüyaları
ve düşkırıklıkları ile, övülmeye değerdir (Gardels ve Keating, 2014).
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Orhan Pamuk, müzesinin kataloğunda müzelerle ilgili genel görüşlerini on kısa maddede
özetler. Üçüncü madde müzelerin çoğunluğunun en çok çabayı “bir topluluğun, cemaatin, takımın,
devletin, halkın, bir kuruluşun, şirketin, bir cinsin tarihini anlatmaya” harcadığını, oysa “tek tek
bireylerin, sıradan hikayelerinin bütün büyük toplulukların tarihinden daha zengin, daha insani ve daha
mutluluk verici” olduğunu söyler (Pamuk, 2012, 55). Pamuk, başka mecralarda da bireyin hayatına
odaklanmayı insan guruplarının genellenmiş verilerine odaklanmaya yeğlediğini anlatagelir.
Pamuk’un müze için seçtiği yer istanbul’un sıradan bir sokağında alelade bir binadır. Ne
mimari tasarımının anıtsallığıyla izleyiciyi büyülemeye kalkışır, ne de Türkiye tarihinde önemli bir
olaya tanıklık etmiş sansasyonel bir yerdir. Meşhur birine de ait değildir. İstanbul orta sınıfından
kişilerin bir zamanlar yaşamış olduğu yalın bir aile evidir. Öne çıkan hiçbir görünür özelliği olmayan
bu yer, modernist bakışın herhangi bir ölçütüne göre pek de ilginç sayılmaz. İşte bu sıradanlık
duygusu, Pamuk’un Masumiyet Müzesi’yle ilgili neredeyse her açıklamasında altına çizdiği bir
konudur. “Senin hayatın ilginç” der Pamuk:
Senin kişiliğin, şu telefonu kullanışın, sinema biletlerini elinle kavrayışın. Sen de en az bir
ulus kadar önemlisin: Onun kadar, onun tarihi ve devleti kadar büyüksün. Müzeler uluslara,
halklara, yönetimlere, devletlere, politikacılara ve herkese bireye saygıyı öğretmelidir. Bu
ancak kişilerin bireyselliklerini, küçük öykülerini ve küçük müzelerini öne çıkararak
yapılabilir (Gardels ve Keating, 2014).
Desai (2002), tam da benzer bir sebeple, sanat eğitimcilerine, öğrencileriyle “biricik, otonom
ve zamansız gibi görünen sanat yapıtlarının ardındaki ulusalcı niyetleri ve toplumsal kurguları”
tartışmayı önerir (309). Onun için, sanat eğitiminde bu seçilmiş nesnelerin önünde eğilme davranışı
artık mutlak değildir (Desai, 2002, 319); çünkü çağımızın sanat eğitiminin eğilimi uzmanlar tarafından
önümüze çıkarılan belirli nesnelerin üstünlüğünü durmadan vurgulamak değil, daha demokratik ve
katılımcı bir bakışla insan üretiminin geniş repertuarına görsel kültür bağlamında vurgu yapmaktır. Bu
ancak, her tür eğitim ortamında, öğrencilerin bireyselliklerine odaklanmakla mümkündür.
TARTIŞMA
Bir sanat yapıtının niteliğini yargılamak için tekil bir kriterimiz yok: “Baziları için, sanat
yapıtının güzelliği kullandığı biçimlerin estetiğinde ve teknik uzmanlıkta, diğerleri için, yapıtın dile
getirdiğinin otantikliği ve dışavurum gücünde, ve başkaları için de barındırdığı sosyal eleştirinin
zekice sunulmasındadır” (Rolling, 2010, 104). İşte tam da bu yüzden, sanat eğitimcileri, karşılaştıkları
fenomenleri geleneksel usullerle pekiştirerek egemen kabullerin sarsılmazlığına katkı sunmak yerine,
sanatsal üretime her defasında yeniden” başka başka yönlerden, taze gözlerle ve tekil, katı bakış
açılarını sorgulamaya tabi tutarak” yaklaşmalıdır (Barone ve Eisneri 2012, 16). Öğrencileri, çeşitli
sanatsal uygulamaları çevreleyen kuram ve konuları içeren diyaloglara çekmek, bu uygulamaların
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“çağdaş toplumla ilişkisini ve görsel kültürü nasıl etkileyip dönüştürdüklerini” tartışmalarını sağlamak
günümüz sanat eğitiminde en önemli görevlerdendir (Desai, 2002, 319). Bu açıdan, Masumiyet
Müzesi’ne egemen olan küratoryal strateji ve burada sunduğum kavramlar, müze ziyaretlerinde, sanat
eleştirisi etkinliklerinde ve uygulama atölyelerinde, yerinde ve günümüz dünyasıyla yakından ilişkili
öğretim stratejileri kurgulayabilmek için çağdaş bir platform oluşturmaktadır.
Burada odaklanılan beş kavram geleneksel estetiğin biçim, doku, armoni ve zıtlık gibi
kavramlarıyla yer değiştirme amacıyla sunulmuyor. Ben, sunduğum kavramların daha çok günümüz
sanatının örneklerine yaklaşımımızda, görsellik repertuarının anlaşılıp yorumlanmasında kılavuzluk
edebileceklerini ve geleneksel estetik anlayışların yanında yer alabileceklerini düşünüyorum. Bu
çalışma nihayetinde günümüzde görsel sanatın yaygın biçimde kullandığı bir damarın kuramsal
yapıtaşlarının bazı parçalarına odaklanıyor. Burada öne sürülen ve incelenen beş kavram, ne mutlak
bir kapsamı imlemekte ne de günümüz sanatsal üretiminin her damarını temsil etmektedir. Bu yüzden,
sanat eğitimcileri, sürekli yenilenen uygulamalarını takip ederek günümüz sanat arenasının çok çeşitli
yönlerini içeren yeni kavramları ve onların eğitim ortamına uyarlanmasına yönelik arayışlarını
sürdürmelidirler.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, güzel sanatlar lisesi resim bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kültürel
zekalarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Buna göre
öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, akademik ve sanatsal başarı seviyeleri araştırma modelinin bağımsız
değişkenlerini oluşturmaktadır. Öğrencilerin kültürel zekaları ise araştırmanın bağımlı değişkenini
oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma gurubu Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünde öğrenim gören 79
kız 72 Erkek olmak üzere toplam 151 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel
bilgi formu ve İlhan ve Çetin (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Kültürel Zeka Ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmanın veri setinin analizi için parametrik yöntemlerden bağımsız örneklemler için t testi ve tek yönlü
varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre kız öğrencilerin kültürel zeka puan
ortalamalarının erkek öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Fakat
öğrencilerin sınıf dereceleri, akademik ve sanatsal başarı durumları ile kültürel zeka puanları arasında anlamlı bir
ilişkinin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, Kültürel zeka, Güzel sanatla lisesi.

ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the cultural intelligence of students studying at the Fine Arts High
School in terms of different variables. The research is in relational screening model Accordingly, the gender,
grade levels, academic and artistic achievement levels of the students constitute independent variables of the
research model. The students' cultural intelligence is the dependent variable of the research. The study group of
the study consisted of 151 students, 79 girls and 72 boys, studying in the painting department of Ağrı Fine Arts
High School. In this study, personal information form and Cultural Intelligence Scale adapted to Turkish by
İlhan and Çetin (2014) were used. For the analysis of the data set of the study, t-test and one-way analysis of
variance were used for independent samples. According to the results of the study, the mean score of female
students was found to be significantly higher than the mean score of male students. However, it was seen that
there was no significant relationship between students' grade grades, academic and artistic achievement status
and cultural intelligence scores.
Key Words: Art education, Cultural intelligence, Fine art high school.
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GİRİŞ
Problem Durumu
Zeka kavramı bilim adamlarının üzerinde en az mutabık olduğu, en fazla tartışma yaşadığı ve
yeni bulgularla farklı tartışmaların yaşandığı kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bakımdan zeka tanımlarında farklı yaklaşıma göre değişmektedir. Eğitimcilere göre öğrenme yeteneği,
biyologlara göre çevreye uyum yeteneği, psikologlara göre muhakeme yoluyla sonuca ulaşma yeteneği
şeklinde tanımlanmıştır. En geniş anlamı ile zeka genel bir zihin gücü olarak tanımlanmıştır (Saban,
2010). Zekâ kavramı konusunda günümüzde geçerli olan düşünce, bireyin yaşamındaki başarının
sadece bilişsel yeteneklere bağlı olmadığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Örneğin, yapılan araştırmalar
duygusal zekânın ve sosyal zekânın başarı ve performansın önemli belirleyicileri olduğunu
göstermektedir. Benzer şekilde; farklı kültürel bir ortamda bireyin kişilerarası ilişkilerinin kalitesini ve
işlevinin etkililiğini belirleyen yetenekler üzerinde durarak “kültürel zekâ” kavramını geliştirmişlerdir
(Şahin ve Gürbüz, 2012).
Kültürel zeka, bireylerin etkileşime bulundukları gereklerine göre davranabilme, farklı
kültürlere sahip bireylerle etkili bir şekilde iletişime geçme ve kültürel farklılıklara uyum sağlayabilme
yeteneği olarak tanımlanabilir (İlhan ve Çetin, 2014). Her toplum bir kültüre sahiptir. Kültürel
farklılıklar kültürel öğelerin çeşitliliğine dayanmaktadır. Dil, din, mezhep, gelenek ve görenekler
toplumdan topluma farklılık göstermekte ve toplumları birbirine çeken bir merak unsuru olarak
görülmektedir. Bireylerin bu farklılıkları etkin bir şekilde yönetebilmesi kültürel zekanın etkililiğini
göstermektedir. Kültürel zeka, uyum sağlayabilme, farklı kültürler arası çevrede yaşayabilme, kültürel
farklılıkları anlayabilme, yorumlayabilme ve kültürel farklılıkları etkin bir şekilde yönetme becerisidir
(Mercan, 2016).
Eğitim öğretim ortamları sağladığı fırsatlar ölçüsünde kültürlerarası bir ortan oluşturabilmekte
dolayısıyla öğrencilerin kültürel zekalarına katkı sağlayabilmektedir. Bu açıdan görsel sanatlar dersi
öğretim programını incelediğimizde;

a) Öğretim programının perspektifinde;
Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar dâhil olmak
üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade
edilmesinin öneminin takdiridir.

b) Özel amaçlarında
Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
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c) Uygulama esasları;
Program’ın üç öğrenme alanından birisi olan Kültürel Miras alanı ile ilgili konular, müze
eğitimi ve sanat tarihi ile ilişkilendirilmelidir.
Müzeler, ören yerleri, sanat galerileri, reklam ajansları, fuarlar, festivaller, bienaller, trienaller,
matbaalar, sanat ve zanaat atölyeleri, kütüphaneler, arşivler vb. gibi yerlere planlı ve programlı
ziyaretler yapılmalı veya sanatçılar ve zanaatkârlar okula davet edilmelidir. Bu imkânların
bulunmadığı yerlerde kitap, dergi, gazete, İnternet, tıpkıbasım, belgesel ve buna benzer materyallerden
yararlanılmalıdır.

d) Öğrenme alanlarından;
Kültürel Miras Öğrenme Alanında;
Farklı toplum ve kültürlerde ortaya konulan sanat eserlerini ve sanatçıları incelemeleri,
Müze, ören yerleri, tarihî mekânlar, sanat galerisi, sanatçı atölyeleri ve bunun gibi yerlerdeki
kültür sanat eserlerini incelemeleri,
Sanat ile kültürün birbirini şekillendirdiğini ve yansıttığını kavramaları,
Kültür-sanat örneklerini incelemeleri, analiz etmeleri ve yorumlamaları,
Türk kültüründe yardımlaşma amaçlı inşa edilen eserleri (sebil, darüşşifa, imarethane,
kervansaray vb.) incelemeleri amaçlanmıştır

e) Kazanımları;
Farklı sanat örneklerinden hareketle, sanatın bir milleti, toplumu veya medeniyeti oluşturan
yerel ve evrensel değerler içeren kültür ürünleri olduğu üzerinde durulur.
Türk kültürüne ve diğer kültürlere ait mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırır.
Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar.
Etnografya müzelerindeki ürünler aracılığıyla geleneksel sanat örneklerini inceler.
Kişisel fikirlerin ve değer yargısının sanat eserinin değerlendirilmesindeki etkisini açıklar.
Sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl etkilediğini analiz eder.
Sanat eserinde sosyal ve kültürel inanışların etkisini yorumlar. Farklı kültürdeki inanışların ve
sosyal çevrenin eser üzerine etkisi yorumlanır (MEB, 2018).
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Görsel sanatlar dersin öğretim programı incelendiğinde süreç içerisinde öğrencilerin faklı
kültürlere ait değerleri tanıyabilecekleri uygulama esasları, özel amaçlar, ilkeler ve kazanımlar
doğrultusunda teşkil edildiği görülmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı görsel sanatlar eğitimi
almış öğrencilerin kültürel zekalarının farklı değişkenler açısından incelenmesini içermektedir. bu
genel amaç doğrultusunda güzel sanatlar lisesinde öğrenim gören öğrencilere ilişkin aşağıdaki alt
amaçlara cevap aranmaya çalışılmıştır.
1. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin genel not ortalamaları ile kültürel zeka düzeyleri
farklılık göstermekte midir?
2. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal çalışmalarından almış olduklar not ortalamaları
ile kültürel zeka düzeyleri farklılık göstermekte midir?
3. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri sınıf ile kültürel zeka düzeyleri
farklılık göstermekte midir?
4. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin cinsiyetleri ile kültürel zeka düzeyleri farklılık
göstermekte midir?
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin kültürel zeka
düzeylerini belirlemek ve kültürel zeka düzeylerini farklı değişkenlere göre incelemek için nicel
araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama
modelleri, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü veya ondan alınacak bir
grup üzerinde yapılan taramalardır. İlişkisel tarama modellerinde ise en az iki değişken arasında
oluşan değişim varlığı ya da derecesi belirlenmeye çalışılır (Karasar, 2007).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma gurubu Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünde öğrenim gören 72
kız 79 Erkek olmak üzere toplam 151 öğrenciden oluşmaktadır.
Verilerin Toplanması
Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “kültürel zeka” ölçeği kullanılmıştır.
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Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada kullanılacak bağımsız değişkenler olan cinsiyet, öğrenim
gördüğü sınıf, genel not ortalaması ve sanatsal çalışmalarından almış oldukları puanlar ile ilgili
bilgileri toplamak için kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Kültürel Zeka Ölçeği: Kültürel Zeka Ölçeği Ang vd. (2007) tarafından geliştirilmiş ve İlhan ve
Çetin (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Kültürel zekâ ölçeği bireylerin kültürel zekâlarını
ölçmek amacıyla hazırlanmış kendini tanımlama türünden bir araçtır. Ölçek 5’li likert tipi bir
derecelendirmeye sahip 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler 2017-2018
öğretim yılı bahar döneminde ağrı Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim görmekte olan resim bölümü
öğrencilerine araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Verilerin Analizi 5’li Likert tipi olarak hazırlanan
kültürel zeka ölçeğinde 1.00-1,80 aralığında “Kesinlikle Katılıyorum” ifadesine denk gelirken, 1,812,60 arasında “Katılıyorum” ifadesine, 2,61-3,41 arasında “Karasızım” ifadesine, 3,41-4,20 arasında
“Katılmıyorum” ve 4,21-5,00 arasında da “Kesinlikle Katılmıyorum” ifadesine denk gelmektedir.
Verilerin Analizi:
Araştırmada bağımlı değişken olan kültürel zeka düzeyleri toplam puanları aritmetik ortalama
ve standart sapma değerleri kullanılarak bulunmuştur. Kültürel zeka düzeylerinin cinsiyete bağımsız
değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak için İlişkisiz Örneklemler T-testi
(Independent Samples T-Test) yapılmıştır. kültürel zeka düzeylerinin devam ettikleri sınıf
değişkenine, genel not ortalamalarına ve sanatsal çalışmalarından almış oldukları puanlara göre farlılık
gösterip göstermediğini saptamak için ise Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova)
yapılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmanın alt amaçları doğrultusunda elde edilen bulgular tablolar halinde
sunularak sıra ile sunulmuştur.
Agno ile kültürel zeka arasındaki ilişki için Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
Tablo1. Agno ile kültürel zeka arasındaki ilişki için Tek yönlü varyans analizi
Varyans
Kaynağı
Guruplararası
Gurupiçi
Toplam

Karelerinin
Toplamı
551,043
21260,236
21811,280

sd
6
144
150

Karelerinin
Ortalaması
91.841
147.641

F

p

.622

.712

Tablo 1. incelendiğinde elde edilen verilere göre güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin kültürel
zeka puanları ile ağırlıklı genel not ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. [p< ,05].
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Sanatsal çalışmalardan aldıkları puanlar ile kültürel zeka arasındaki ilişki Tek yönlü
varyans analizi (ANOVA)
Tablo2. uzman notu ile kültürel zeka arasındaki ilişki Tek yönlü varyans analizi
Varyans
Kaynağı
Guruplararası
Gurupiçi
Toplam

Karelerinin
Toplamı
934,560
20865,695
21800,255

sd

Karelerinin
Ortalaması
133,509
146,942

7
142
149

F

p

.909

.502

Tablo 2. incelendiğinde elde edilen verilere göre güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin kültürel
zeka puanları ile yapmış oldukları sanatsal çalışmalardan almış oldukları not ortalamaları arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır. [p< ,05].
Öğrenim gördüğü sınıf değişkeni ile kültürel zeka arasındaki ilişkiyi gösteren varyans
analizi:
Tablo3. Öğrenim gördüğü sınıf değişkeni ile kültürel zeka arasındaki ilişkiyi gösteren varyans analizi
(I) Sınıf
Turkey
HSD

9

10

11

12

GamesHowell

9

10

11

12

(J) Sınıf
10
11
12
9
11
12
9
10
12
9
10
11
10
11
12
9
11
12
9
10
12
9
10
11

Farkların
ortalaması
,77808
-2,10311
-2,41128
-,77808
-2,88119
-3,18936
2,10311
2,88119
-,30817
2,41128
3,18936
,30817
,77808
-2,10311
-2,41128
-,77808
-2,88119
-3,18936
2,10311
2,88119
-,30817
2,41128
3,18936
,30817

Standart
hata
2,43153
2,57950
3,61418
2,43153
2,72301
3,71797
2,57950
2,72301
3,81638
3,61418
3,71797
3,81638
2,23758
2,86111
3,40053
2,23758
2,97064
3,49319
2,86111
2,97064
3,92193
3,40053
3,49319
3,92193

P
,989
,847
,909
,989
,715
,826
,847
,715
1,000
,909
,826
1,000
,985
,883
,892
,985
,767
,798
,883
,767
1,000
,892
,798
1,000

%95 güven aralığı
Alt sınır
Üst sınır
-5,5406
7,0968
-8,8063
4,6001
-11,8033
6,9808
-7,0968
5,5406
-9,9574
4,1950
-12,8511
6,4724
-4,6001
8,8063
-4,1950
9,9574
-10,2257
9,6093
-6,9808
11,8033
-6,4724
12,8511
-9,6093
10,2257
-5,0760
6,6322
-9,6632
5,4570
-11,9499
7,1274
-6,6322
5,0760
-10,7169
4,9545
-12,9104
6,5316
-5,4570
9,6632
-4,9545
10,7169
-10,9654
10,3490
-7,1274
11,9499
-6,5316
12,9104
-10,3490
10,9654

Tablo 3. incelendiğinde elde edilen verilere göre güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin kültürel
zeka puanları ile devam ettikleri sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. [p< ,05].
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Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre kültürel zeka arasındaki ilişkiyi gösteren
varyans analizi sonucu:
Tablo4. Cinsiyet değişkenine ile kültürel zeka arasındaki ilişkiyi gösteren varyans analizi sonucu
Gurup
Erkek
Kız
*P<0.005

N
72
79

Ortalama
63,34
67,10

S sapma
12,14
11,77

t
1.930

sd
149

p
0.049

Tablo 4. incelendiğinde güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin cinsiyet değişkeni ile kültürel zeka
puanları arasında hesaplanan P değeri 0.049 (p<0.05), boyutunda gruplar arasında 0,05 düzeyinde
anlamlı farklılık bulunmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin toplam puanları ile cinsiyet değişkeni
arasında bulunan fark istatistiksel olarak kız öğrenciler lehine anlamlı olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Günümüz dünyasında küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler arasındaki çok yönlü insan akışının
kaçınılmaz bir sonucu olarak, farklı toplumların birbirine daha bağımlı hale geldiğini ifade etmek
mümkündür.

Bu çok yönlü insan akışı, farklı sosyo-ekonomik ve kültürel deneyimlere sahip

bireylerin birlikte yaşamalarını gerekli kılmakta, okulları farklı dil, ırk ve kültürlere sahip öğrencilerin
buluştuğu ortamlar haline getirmektedir. Okullarda oluşan bu yeni profil, farklı kültürdeki öğrencilere
etkili bir eğitim öğretim ortamı hazırlayacak öğretmen yeterliklerini (Koçak ve Özdemir, 2015) ve bu
amaç doğrultusunda hazırlanmış öğretim programlarını da beraberinde getirmektedir. çünkü farklı
kültürlerden insanların etkileşiminin her geçen gün artmaktadır. Böyle bir dünyada insanlar arasındaki
kültürel farklılıklar ve onun etkilerinin farkında olmak oldukça önemlidir. Özellikle farklı kültürlerde
faaliyet gösteren çalışanlar, sürekli farklı kültürlerden insanlarla etkileşim halinde olmak zorunda olan
uzakyol kaptanları (Karataş Çetin, 2014) için kültürel farklılıkların önemi daha büyüktür. Yapılan
araştırmalar, küresel pazarlarda faaliyet gösteren firmaların karsılaştıkları en büyük sorunlardan birinin
kültürel farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur (Yeşil, 2009).
Bu açıdan geleceğin iş adamlarını, girişimcilerini, farklı kültürel ortamlarda çalışacak olan
bireyleri rekabet gücünü arttıracak bir biçimde geleceğe hazırlaması bakımından öğretim
programlarına düşen önemli görevler düştüğü görülmektedir.
Görsel sanatlar dersi öğretim programlarını incelediğimizde sanatı kültürün ortak dili olarak
kullandığını ve bu yolla öğrencilerin kültürel zekalarına dolaylı ve ya doğrudan önemli katkılar
sağlayabileceği düşünülmektedir. Fakat çalışma sonuçlarına göre, araştırmanın alt amaçları
doğrultusunda yanıtları aranan sorular görsel sanatlar dersi öğretim programının sanılanın aksine
öğrencilerin kültürel zekalarına herhangi bir katkı sağlamadığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına
göre kız öğrencilerin kültürel zeka puan ortalamalarının erkek öğrencilerin puan ortalamalarından
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anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre cinsiyet değişkeni kültürel zeka
üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında doğrudan programla
ilişkilendirebileceğimiz öğrencilerin genel not ortalamaları, sanatsal çalışmalarından almış oldukları
puanlar ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyinin kültürel zekalarına bir katkıları olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ İÇERİKBİLGİSİ
ÖLÇÜTLERİ/THMFNS İBÖ: URFA/KERKÜK/TALÂFFER AĞIZLARI/UKTA
ÖRNEKLEMİ
TURKISH FOLK MUSIC PHONETIC NOTATION SYSTEM CONTENTINFORMATION
CRITERIAS/TFMPNS CIC: URFA/KERKUK/TALLAFER DIALECTS/UKTD SAMPLE

Gonca Demir
*Selçuk Üniversitesi, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı, Geleneksel Türk Müziği Bölümü, KONYA
gnc.dmr@windowslive.com

ÖZET
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan kişiliğinden
alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk
halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses
bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile
transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlarperformans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan
türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk
Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin
yerel/evrensel standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği
dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır.
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği
Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı
doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp
benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı
saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm
oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen
yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde
varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki
konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda
transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme
amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi
örneğidir.
II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu/USEAS 18 kapsamında sunulacak olan
makale aracılığıyla: sematoloji özellikleri ekseninde yapılanan içerikbilgisi ölçütlerinin Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa/Kerkük/Talâffer
Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
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Anahtar Kelimeler: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları İçerikbilgisi Ölçütleri/UKTA İBÖ, Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İçerikbilgisi Ölçütleri/THMFNS İBÖ.

ABSTRACT
Turkish folk music has a priviliged place in music types due to regional dialect varieties. The future of
Turkish folk music depends on protection of its attitude originating from dialect differences and its resistance
against change. Turkish folk music regional dialect properties are transcripted by Turkish Linguistic Institiution
Transcription Signs/TLITS depending on linguistic laws in axis of phonetics, morphology and parole existence.
On the other hand, depending on musicological laws, regional dialect properties of Turkish folk music which is a
verbal/artistic performance type structured in axis of linguistic approaches in ethnomusicologyperformance/display theory are also transcripted by Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS. It
is determined and approved by linguistic/musicology source and authotrities that this reality which is also
present in other world languages can be transferred to notation and vocalized again and again in accordance with
its original through International Phonetic Alphabet/IPA existence and usability of which have been registered
by local and universal standards through the notification that will be submitted.
Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which aims to
initiate a parallel application to the national/international linguistic/musicological application foundations of
which were laid under the scope of ITU ISS Turkish Music Program post graduation thesis, which will be
developed under the scope of ITU ISS Musicology and Music Theory Program doctorate thesis, which is
configured in phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments based
on Standard Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is recognized and adopted in a
community as a means of agreements among the regions, gains dominant position by becoming widespread
spoken dialects and has a large function among language types and usage areas is in a position of means of
communication among speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS
(transcription marks used to transcribe local oral features existing on the axis of phonetics/morphology/lexicon
criteria and theoretical/performance infrastructure of local oral texts, which is collected through the
comprehensive compilation work on Anatolian dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard
alphabet type consisting of signs and symbols which is developed with the aim of redacting sound values in
international standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, preventing confusion
engendered with numerous transcription system by providing correct pronunciation of languages and developing
a separate symbol for each sound) sounds.
Through this announcement which is to be presented article within the scope of the: 2th International
Art Education Studies Symposium/IAESS 18 transmission/adaptation process of contentinformation criterias
structured in sematology legislation axis to Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS D
will be carried out through case of Urfa/Kerkuk/Tallafer Dialects/UKTD.
Key Words: Urfa/Kerkuk/Tallafer Dialects Contentinformation Criterias/UKTD CIC, Turkish Folk
Music Phonetic Notation System Contentinformation Criterias/TFMPNS CIC.

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ VERİTABANI/THMFNS V
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan
kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı
direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin
dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise
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etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan
sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını
sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel
standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar
seslendirilebileceği dilbilimi/müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır
(Radhakrishnan, 2011: syf. 422-463).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası platformlardaki
uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji
ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz
bilgisi ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir
toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde
yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan
yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı
standart/prestij varyant/standart dil: Demir, 2002/4: syf. 105-116)-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla
derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı
ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla
kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945: syf. 4-16)-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses
değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek biçimde
kodlayabilme, çok sayıda transkripsiyon sistemi karışıklıklarını önleyebilme, her bir ses için ayrı bir
sembol geliştirebilme amacı ile işaret ve simgelerden oluşan alfabe: IPA, 1999) sesleri ekseninde
yapılanan fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir, 2011).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS
EV

&

Türk

Halk

Müziği

Fonetik

Notasyon

Sistemi

Fonotaktik

Olasılık

Hesaplayıcı

Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi
Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Farkındalık
Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel
Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon
Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme
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Testi/THMFNS SÇT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-ŞekilbilgiselSözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de bünyesinde
barındırmaktadır (Bkz Şekil 1-2 & Tablo 1-2).

Şekil 1. Müzikolinguistik yetileri grafik/çizelge/diyagram örneklemi (Radhakrishnan, 2011: 423-463)

Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV

Standart Türkiye Türkçesi/STT & Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/UKTA TDKÇYİ ile metinsel/müzikal transkripsiyon
(Özbek, 2010: 254-255 & Demir, 2011: 246)
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Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa/Ɉelɛ Ɉelɛ Ɉeldic Biɾ Kɑɾɑ Tɑʃɑ
Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa/Gɛlɛ Gɛlɛ Gɛld m Biɾ Kɑɾɑ Dɑʃɑ
Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yazan: N. Tunca
TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701
TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01
Standart Türkiye
Uluslararası Fonetik
Türkçesi/STT
Alfabe/IPA
Gele gele geldik bir kara
taşa
Yazılanlar gelir sağ olan
başa eman efendim
Bizi hasret koyar kavim
kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir
ölüm eman efendim

Ɉelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ

Nice sultanları tahttan
indirir
Nicesinin gül benzini
soldurur eman efendim
Niceleri dönmez yola
gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk bir
ölüm eman efendim
Not 1. Anadolu ağız
araştırmalarında çeviriyazı
sistemleri: standart
yazım/transkripsiyon/varyas
yon yöntemi ekseninde
Standart Türkiye
Türkçesi/STT ile transkript
edilmiştir (Demir, 2010: 93106) & (Demir, 2012: 1-8)
& (TRT THM Repertuarı
Nota Arşivi: Url
<www.notaarsivleri.com/tur
k-halk-muzigi/2148.html>).

Niʤɛ suɫtɑnɫɑɾ tɑhttɑn
indiɾiɾ
Niʤɛsinin ɟyl benzini
soɫduɾuɾ emɑn efɛndim
Niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ
ɟøndɛɾiɾ
Biɾ ɑjɾ ɫ k biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym emɑn efɛndim
Not 2. IPA Turca: Kural
Tabanlı Türkçe Fonetik
Dönüştürücü
Programı/KTTFDP (Bicil &
Demir, 2012) ekseninde
Türk alfabesindeki harflerin
IPA karşılıkları ve ses
tanımları (Pekacar & Güner
Dilek, 2009: 584-588)Türkiye Türkçesi Söyleyiş
Sözlüğü/TTSS sesbilim
Abecesi: ünlü ve ünsüzlerin
IPA karşılıkları (Ergenç,
2002: 46-47) aracılığıyla
Uluslararası Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile
transkript edilmiştir.

Jɑʐ ɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑƔ oɫɑn
bɑʃɑ emɑn efɛndim
Biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim
kɑɾdɑʃɑ
Biɾ ɑjɾ ɫ k biɾ joksuɫɫuk
biɾ ølym emɑn efɛndim

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz
Derleyen: Mehmet Avni Özbek
Okuyan: Mahmut Güzelgöz
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca Demir
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yazan: Sezgin Yaman
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02
Türk Dil Kurumu
Uluslararası Fonetik
Çeviriyazı
Alfabe/IPA
İşaretleri/TDKÇYİ
Gele gele geldĭm bir ḳara
Gɛlɛ gɛlɛ gɛld m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
daşa
Yazılanlar gelĭr saġ olan
Jɑz lɑnlɑɾ gɛl ɾ sɑɡ ɔlɑn bɑʃɑ
başa aman efendĭm
ɑmɑn ɛfɛnd m
Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım
B z ḫɛsɾɛt kɔjd kɑv m
ḳardaşa
kɑɾdɑʃɑ
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir
Biɾ ɑjɾ l χ biɾ jɔχs ll χ biɾ
ölǚm aman efendĭm
ɶ im ɑmɑn ɛfɛnd m

Nice Sülėymanlar taḫtan
ėndĭrĭr
Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ
soldırır aman efendĭm
Nicesĭnĭ dönmez ėle
gönderĭr
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ bir
ölǚm aman efendĭm
Not 3. Etnomüzikolojide
dilbilimsel yaklaşımlar:
müzikolojik veri
kaydetmede fonetik yazı
kullanımı: ağız
dokümantasyonunun
dilbilimsel ve müzikolojik
eksende gerekliliği: Türk
halk müziği yöresel ağız
özelliklerinin fonetik
notasyonu (Demir, 2011)
yöntemi ekseninde
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Ağızları Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/UKTA
TDKÇYİ: ünlüer-ünsüzlerayırt edici işaretler ile
transkript edilmiştir
(Özbek, 2010: 254-255).

Niʤɛ sɶlejmɑnlɑɾ tɑχtɑn
end ɾ ɾ
Niʤɛs n n gyl bɛnzini
sɔld ɾ ɾ ɑmɑn ɛfɛnd m
Niʤɛs n dɶnmɛz elɛ
gɶndɛɾ ɾ
Biɾ ɑjɾ l χ biɾ jɔχs ll χ biɾ
ɶ im ɑmɑn ɛfɛnd m
Not 4. Türk dili ağız
araştırmalarında Uluslararası
Fonetik Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA
kullanımı: Türkiye’de ağız
metinlerinin IPA kullanılarak
yazıya geçirilmesi (çeviriyazı
işaretlerinin TDK-IPA
karşılıkları: Pekacar & Güner
Dilek, 2009: 576-578, 584-588)
yöntemi ekseninde Standart
Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil
Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası
Fonetik Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile
transkript edilmiştir.

Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri
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Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/
Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri
Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛld m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
Yöre: Urfa
Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Derleyen: Mehmet Avni Özbek
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Okuyan: Mahmut Güzelgöz
Nota Yazan: N. Tunca
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca
TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
Demir
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir
TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701
Nota Yazan: Sezgin Yaman
TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02
Standart Türkiye Türkçesi/STT
Uluslararası Fonetik
Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA
İşaretleri/TDKÇYİ
Alfabe/IPA
Gele gele geldik bir kara taşa
ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara
Gɛlɛ gɛlɛ gɛld m biɾ
tɑʃɑ
daşa
kɑɾɑ dɑʃɑ
Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi
ölçütleri: Standart Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz,
öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş, düz, artdamaksıl (postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil
(açık) - [i] Dar, düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil (kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü
patlamalı, dilucu-dişardı - [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c] Tonsuz, ön damak, patlamalı - [g] Tonlu, ön damak-dil
ortası, patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti, yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift dudak,
genizli - [r] Ötümlü, çok vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ] Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ]
Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak - [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir
ünlü > [ ] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın
olan bir art damak ünsüzü > [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı.
CVCV CVCV CVCCVC CVC
CVCV CVCV CVCCVC CVC
CVCV CVCV CVCCVC
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVCV CVCV
CVC CVCV CVCV
CVCCVC CVC
CVCV CVCV
Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi
ölçütleri: V/C analizi (Gorman, 2013: 39-63): V-Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize
etmektedir. V/C analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler
ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCVkɔjd : CVCCV
Gele gele (ge.le ge.le) gel.dik
ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) ɟel.dic biɾ
Gele gele (ge.le ge.le)
Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ
bir kara ta.şa
kɑɾɑ tɑ.ʃɑ
gel.dĭm bir ḳara da.şa
gɛ.lɛ) gɛl.d m biɾ
kɑɾɑ dɑ.ʃɑ
Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren
ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını
sembolize etmektedir. Prozodik fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmikmüzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü kuralları gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu
noktaları ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek: melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ,
gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ
Türk Dil Kurumu Sözlük
Türkiye Türkçesi Söyleyiş
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Türk Halk Müziği
Veritabanı/TDK SzV
Sözlüğü Veritabanı/TTSSV
Ağızları Dizin ve Sözlük
Fonetik Notasyon
Veritabanı/UKTA DSV
Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMFNS
SzV
gele: gele (TDK STS)-gele
ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ
gele: gelmek, bir yere
gele/ɟe'lɛ/gele
(TDK BTS)-gelsin (TDK
gitmek ulaşmak, varmak.
THADS/TTAS)-gel, hele gel,
haydi gel (TDK TS).
geldik: geldi-k (TDK BTS).
ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l-dIc
geldĭm: gelmek, bir yere
geldik/ɟe'ldIc/geldĭm
gitmek ulaşmak, varmak.
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bir: bir (TDK STS)-bir (TDK
'bIɣ: bir > 'bIɣ
bir: sayı adı, belirsizlik
bir/bir/bir
GTS)-ber/bi (TDK TTAS)-bir
sıfatı.
(TDK TS).
kα'ɾα: kara > kα'ɾα
ḳara: kara, siyah, kötü,
kara/kα'ɾα/ḳara
kara: kara (TDK GTS)-kara
sıkıntılı, yas.
(TDK TTAS)-kara (TDK TS).
daşa: taş (TDK GTS)-taş (TDK 'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α
daşa: taş.
daşa/'tα∫α/daşa
TTAS)-daş(TDK TS).
Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı
ölçütleri: Türk Dil Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url <http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları
Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKTA DSV (Özbek, 2010: 113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV
(Ergenç, 2002: 46-47) & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart
Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript
edilmiştir.

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ İÇERİKBİLGİSİ
ÖLÇÜTLERİ/THMFNS İBÖ
Halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori (içeriksel performatif edim
özellikleri: içeriksel performatif türler: Türk halk müziği yerel içeriksel dil kullanım tür ve biçimleri:
Çobanoğlu, 1999: 258) ekseninde içeriksel bir performans türü (prerasyonel/prelinguistik/presanatsal
değerler üzerine kurulu bir tür köken dil: Fubuni, 2006: 45-46, Türk içeriksel kültür psikodinamiği:
Ong, 2007: 92) olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal
altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte içerikbilgisi ölçütleri (sematoloji: içerik bilimi:
içerikbilimsel

performans

verileri:

yerel

içerik

kullanım

türleri:

yerel

içerik

potansiyeli/hazinesi/kapasitesi: içerikbilgisi öğeleri: beşeri kültür öğeleri, maddi kültür öğeleri, manevi
kültür öğeleri, edebi öğeler, dil öğeleri, ağız/şive/lehçe öğeleri, üslup öğeleri, müzikal öğeler vb)
ekseninde

içerikbilimsel

verilerin

varlığını

sürdürdüğü

etnologlarca/etnomüzikologlarca

vurgulanmıştır (Özbek, 2010: iii-iv, 1-10, 97-98, 102-112, 330-332). (Bkz Şekil 3-Tablo 3).
Tablo 3. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İçerikbilgisi Ölçütleri/THMFNS İBÖ
Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları İçerikbilgisi Ölçütleri/UKTA İBÖ
İçerikbilgisi Öğeleri
İçerikbilgisi İçerikleri
Beşeri Kültür Öğeleri
Doğal yapı özellikleri: 30-36 kuzey enlem ve 37-40 doğu boylam daireleri arasında yer
alan, yüz ölçümü 18.584 kilometrekare ve deniz seviyesinden yüksekliği 518 metre olan,
Güneyde 223 kilometrelik Suriye sınırına yakın bulunan bir ilimizdir. Ekvatora yakın deniz
etkisinden uzak bir bölgede bulunması nedeni ile karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları
çok kurak ve sıcak, kışları ise bol yağışlı ve ılıman geçmektedir. En yüksek sıcaklık
temmuz ayında 46.8 C derece, en düşük sıcaklık ise şubat ayında -12,4 C derece olarak
ölçülmüştür. Harran, Urfa, Suruç, Birecik, Samsat, Rakka vb gibi şehirler Doğu ile Batı
arasında kültür ve ticaret köprüsü görevi gören en eski dünya medeniyet merkezleri
arasında yer almaktadır. Dağ isimleri: Karacadağ, Tektek dağları, Susuz dağ, Takur Tukur
dağı, Germuş dağı, Nemrut dağı, Şebeke dağı, Arat dağı vb gibidir. Akarsu isimleri: Fırat,
Cülap, Çeltik, Pınar, Pamuk, Zengeçur, Aslanlı, Karabağ, Bahçecik, Hamdun, Necarik,
Titriş, Zadeli, Giresav, Halfeti, Pınarbaşı, Süleyman, Mizar, Bamyasuyu, Kehriz, Germuş,
Açık Su, Halilürrahman, Direkli, Mercihan Çayı vb gibidir. Göl isimleri: Halilürrahman,
Aynızeliha, Atatürk Barajı gölü vb gibidir. Ova isimleri: Harran, Suruç, Viranşehir, Hilvan,
Ceylanpınar, Bozova, Siverek vb gibidir.
Tarihsel yapı özellikleri: 11.000 yıllık tarihsel bir geçmişe sahip olan Urfa’nın 20 km
doğusunda bulunan Örencik Köyü yakınlarında yer alan Göbekli Tepe’de 1996 yılında
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başlatılan arkeolojik kazılarda MÖ 9000 yılına ait Cilalı Taş Devri bulgularına ve dünyanın
ilk tapınağına ulaşılmıştır. MÖ 2. yy’da Kuzey Suriye’de kurulmuş olan Ebla Krallığı ve
Mezopotamya’da kurulmuş olan Akkad Krallığı hâkimiyeti altına girmiştir. MÖ 2000’li
yıllardan itibaren Hurri-Mitanni, Babil devleti ve Asurlar’ın hâkimiyetinde kalmıştır. MÖ
7. yy’da İranlı Medler tarafından zapt edilmiştir. MÖ 3. yy’da Makedonya imparatoru
Büyük İskender’in bütün Anadolu ve İran’ı alması ile birlikte Makedonyalılar’ın eline
geçmiştir. İskender’in ölümünden sonra General Selevkos şehre Makedonya’nın başkenti
olan Edessa adını vermiştir. Kısa bir süre sonra ise Osroene krallığının eline geçmiştir.
İmparator Caracalla döneminde MS 216 yılında Roma imparatorluğu topraklarına
katılmıştır. 396 yılında Hunlar, 506 yılında Gotlar tarafından yağma edilmiştir. 1087
yılından sonra Selçuklu Türkleri hâkimiyeti altına girmiştir. 1098 yılında Haçlı seferleri
sırasında Hristiyanlar alarak Edessa Kontluğu’nu kurmuştur. 1144’te Musul Devleti
hükümdarı İmadeddin Zengi şehri istila etmiştir. 1182’de Selahattin Eyyübî tarafından
tekrar geri alınmıştır. 1244’te Moğollar yağma etmiştir. 1393’te Timur ordularına teslim
olmuştur. 1516’da Yavuz Sultan Selim’in padişahlığı döneminde Osmanlı İmparatorluğu
topraklarına katılarak Rakka eyalet merkezi haline gelmiştir. 19 yy. ikinci yarısında
vilayetler kanunu ile Halep vilayetine bağlı bir sancağa merkez yapılmıştır. 7 Mart 1918’de
önce İngiliz kuvvetleri daha sonra ise Fransız kuvvetleri işgal etmiştir. 10 Ağustos 1920’de
imzalanan Sevr Anlaşması’yla Fransa yönetimi altına giren Suriye’ye bağlanmıştır. 9 Şubat
1920’de Fransızlara karşı ayaklanma başlamıştır. Halktan 12 kişinin oluşturduğu Müdafa-yı
Hukuk Cemiyeti’nin idaresi altında bir araya gelen aşiretler bölgede büyük bir milis
kuvveti oluşturmuştur. 1920 yılı başlarında Fransız Komutanlığı’na bir ultimatom verilerek
belirtilen günde şehri terk etmeleri istenmiştir. 9 Şubat 1920 günü Viranşehir’den Milli
Aşireti, Suruç’tan Aneze Aşireti aynı anda şehre doğru harekete geçmişlerdir. 11 Nisan
1920’de bölge Fransızlar’dan tamamen temizlenmiştir. 21 Ekim 1921’de Fransızlarla
imzalanan Ankara Anlaşması’yla Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmıştır. Halkın
Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklar göz önüne alınarak 1984 yılında adı
Şanlıurfa olarak değiştirilmiştir. Nüfusu Devlet İstatistik Enstitüsü’nün kayıtlarına göre
2007 yılı itibari ile 1.574.224 olarak belirlenmiştir.
Irksal yapı özellikleri: Türkmenler Oğuz Türklerinin bir kolu olarak Irak topraklarında
yaşamaktadır. Başlıca yerleşim alanları Kerkük, Tellâfer, Erbil, Altınköprü, Tuz-Hurmatu,
Taze-Hurmatu, Beşir, Kifri, Dakuk, Karatepe, Kazaniye, Hanekin ve Mendeli’dir. Bu
bölgede büyük-küçük toplumlar halinde bulunan ve Arap, Kürt unsurları ile yan yana
yaşayan Türkmenlerin sayısı bugün yaklaşık 2,5 milyona ulaşmıştır. Kerkük Türkleri
Hicretin ilk yüzyılında Tebriz-Sultaniye’den geçerek Kerkük yöresine yerleşmiş olan
Azerbaycan Türkleridir. Türklerin Irak’ta ün kazanmaları daha çok Abbasiler zamanına
rastlamaktadır. Bu devirde Irak’ta İran askerlerinin yerini Türk askeri almıştır. Halife
Mu‘tasım zamanında Türkler etki güçlerini gittikçe artırmışlardır. Türkler için yer yer ordu
kentler kurulmuştur. Abbas oğulları devletinin başlıca güç kaynağını Türkler teşkil etmiştir.
Selçuklular zamanında Türkmenlere bağlı büyük kütleler Irak’a geçerek İmâre sancağına
yerleşmişlerdir. Bunların içinde büyük bir yer tutan Bayatlar bugün daha çok Kerkük
yöresinde bulunmaktadır. Moğol, Akkoyunlu ve Karakoyunlu büyük gruplar Irak’a gelerek
Musul yöresine yerleşmiştir. Timur büyük bir Türkmen boyu olan Sarılular’ı Irak’a
sürmüştür. Sultan II. Beyazid zamanında Şah İsmail’in adamlarından Şah Kulu’nun
çalışmalarıyla Kızılbaşlık Anadolu’ya yayılmıştır. IV. Murad XVII. yüzyılın ilk yarısında
Bağdat’ı aldığı zaman askerlerinin bir kısmını sınır boylarında yer alan Tellâfer, Musul,
Kerkük, Hânekin, Erbil, Kızıl-Ribat, Karatepe, Mendeli, Altınköprü bölgelerine
yerleştirmiştir.
Etnik yapı özellikleri: Urfa ili etnik yapısı itibarı ile diğer illere göre farklılık
göstermektedir. İl halkının çoğunluğunu Oğuz boyunun Bozok kolundan Döğer, Beydilli
(Badıllı) ve Avşar, Üçok kolundan Bayındır ve Salur Boylarına mensup çeşitli Türkmen
oymakları oluşturmaktadır. Bunlar Karakeçili, Bucak, Beydilli (Badıllı), Döger, İzol,
Karakoyunlu, Karahan, Kacar aşiretleridir. Öz Türk olan bu aşiretlerden bazıları zamanla
asimile olarak bugün Kürtçe konuşmaktadır. 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 OsmanlıRus harbi sırasında Erzurum ve Kars civarından çok sayıda göç almıştır. Halkın mahacır
olarak tanımlamış olduğu bu kesimin geçimlerini temin ve sanatlarını devam ettirebilmeleri
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Maddi Kültür Öğeleri

için Mahacır Çarşısı adıyla müstakil bir çarşı açılmıştır. Çeşitli dönemlerde çeşitli
nedenlerle Kerkük ve Harput’tan göçerek Urfa’ya yerleşen aileler de bulunmaktadır.
Çiçek/meyve/bitki isimleri: Çiçekler: kırmızı gül, tomurcuk gül, sümbül, nergiz, sarı çiçek,
menevşe, mor menevşe, lale vb gibidir. Meyveler: ayva, turunç, nar, incir, elma, portakal,
koruk, üzüm, şamama vb gibidir. Bitkiler: ada, yarpız, çimen, yonca, diken, çakır tĭken,
arış, fıstık, kara kılçık, arpa, buğday, küncü vb gibidir.
Hayvan isimleri: tuti, arap atı, deve, alıcı kuş, güvercin, ceylan, kuzu, bülbül, ördek, keklik,
maya, ester vb gibidir.
Yiyecek/içecek isimleri: yoğurt, kahve, bade, mey vb gibidir.
Eşya isimleri: bohça, kemha, alaca, sıkma, elbise, harmana, yelek, fermana, aba, çarşaf,
yağlık, mendil, marhama, çevre, vala, yazma, peştamal, kundura, kara yemeni, kına, hızma,
altın, yarım altın, inci, incili kemer, saz, tambura, rebep, altın saplı kazma, üzengĭ, eger,
gem, kelepçe, zincir, firengi, salaca, badya, fincan, dolab, fener, mum, kile, timin, demir,
kömür, kara çadır, döşek, kuş tüyünden yastık, arzuhal, sened, ferman vb gibidir.
Silah isimleri: ok, bıçak, kama, hışhışı hançer, kılıç, top, tüfek, beşli mavzer, liver vb
gibidir.

Manevi Kültür Öğeleri

Renk isimleri: al, kırmızı, kara, sarı, mor vb gibidir.
Sevgilinin niteliği: aşkın kadın kahramanı; kibar, esmer, güzel, civan, dilber, nazlı, şivekâr,
mayhoş, kirpĭkleri ok, elleri pamuk, saçları sarı, gözleri mahmur, yanağı elma, dudağı
kiraz, dişleri sedef, gerdanı beyaz, topuktan yüze kadar güzel yaratılmış, el değmemiş,
saçları gerdana düşen, gözlerinde cadı, yanağında kadeh gibi gamzesi olan, bakışları akıl
şaşırtan, saç bağı her gün bir yana düşen, Arap atı gibi başını sallayan, gönlünde güman
taşıyan, elleri kınalı, sırma saçlı, kara gözlü, tuti sözlü, vefasız, demir yürekli, zalim, kaşı,
gözü, kirpikleri sürmeli, yanağı al, boyu selvi dal, yanaklarında gül açmış, gül yüzlü,
mahmur gözlü, sekran, kirpikleri kaştan yüce, zülfü yılan, kakülü kement, gamzesi cellat,
altın dişli, kumral saçlı, kara kaşlı vb gibidir.
Âşığın niteliği: aşkın erkek kahramanı; mazlum, ezik, çaresiz, yârin kâkülüne esir, cihanda
derdine çare bulamayan, derdini yâre söyleyecek kimsesi olmayan, garipliğinden kendini
bilmeyen, gönlü garip bir kuş gibi hüzün dolu olan, yaralı bülbül olup bağlara inmek
isteyen, ellerin divane demesine aldırmayan, havai, deli gönüllü, ceylan gibi yüreği yaralı,
ciğeri kebap, ayrılık gömleği giymiş, kahrından göğsüne vura vura genç ömrünü çürütmüş,
sinesi dağlı vb gibidir.
Sevginin ifadesi: vurgunam sana. adına kurban olayım, şanına hayran olayım. Kadan ben
alayım. Lolo sana kurban olsun, lolo sana hayran olsun. Kurbanın olam yâr senin, hayranın
olam yâr senin. Şirin canıma gelsin sana gelen kadalar. Ben de vurgunum sana. Ben esirem
kâkül-i yâra. Can kurban o şivekâre vb gibidir.
Medeni hayat ifadeleri: bir delikanlının sevgilisinin elini eline alarak kızın babasının
huzuruna çıkmak sureti ile onu istemesi vb gibidir.
Özlü söz/yargı ifadeleri: gezme ile yâr bulunmaz. Eşinden ayrılan ağlar. Yârı gözel olanlar
her gün hamamdan gelir. Sahipsiz âşıkları vururlar ağlatırlar. Gün olur devran döner başın
darlığa düşer. Eller ne derse desin felek bildiğin eyler. Yâr ismini demek olmaz dillere
düşer. Yerin kulağı deliktir. Kendinden olmayana nice bir yalvarmalı. İki yerden yâr olmaz.
Ölüm Allah’ın emri vb gibidir.
Deyim örneklemleri: zülfü haraç etmek, baş açık yaka yırtık gitmek, dönmez yola
göndermek, çıkmaz kalem ile rakam vurmak, gönlü düşmek, kafa duman olmak, hal yaman
olmak, yana yana dönmek, erbabına düşmemek, yüreği başı yaralı olmak, ismi dillerde
söylenmek, dağlar başı duman olmak, uzak yoldan dönüm olmak, kalbe sızı girmek,
günahlar boynuna olmak, bülbǚl on bir ay lal olmak, yana yana kül olmak, dermansız derde
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düş olmak, göze diken olmak, taş atmak, beli bükülmek, saçının teline takılıp düşmek, kana
boyanmak, benzine kül elenmek, zaya gitmek, el yumak vb gibidir.
Yerel kelime örneklemleri: yarpız, eşme, aşna, bar, bala, güman, kile, timin, sako, dud, od,
maasi, bizar, hicran, irin, sağalmak, kalaba, savuşmak, zaya gitmek, savabilmek, el yumak,
öremenem, süremenem, göremenem, köv, aparmak vb gibidir.
Taklidî söz örneklemleri: şıngır mıngır oynar da zillerin, şakır şakır dalda gül vb gibidir.
Ünlem örneklemleri: yalėli bir daha yalėli. Yalėli on daha yalėli. Uy havar. Aman aman
halim yaman vb gibidir.
Özel isimler: Mevla, Hz. Muhammed, Hz. Süleyman, Atatürk, İsmet Paşa, Hakko, Abdo,
Müslüm, Sakıpların Eşref, Nazif, Ali, Hayrettin Ağa, Kör Ası, Polat Mehmet, Genç Osman,
Şavvak, Fatma, Fadile, Nesime, Asya, Safiye, Bağdagül vb gibidir.
Tarihî/mitolojik şahsiyet isimleri: İsrailoğullarından Davud Peygamber’in oğlu olan Hz.
Süleyman, Saba melikesi olan Belkıs, Hz. Yusuf’a âşık olan Züleyha, Hz. Yakub’un oğlu
olan Hz. Yusuf, Yemenli bir şeyh olan Şeyh-i Senan, Özbek hanlarından olan Şah Budak
vb gibidir.
Şahıs/unvan/topluluk isimleri: enbiya, ağa, paşa, bey, efendi, kadı, müftü, yüzbaşı, çavuş,
tabip, çoban, gardiyan, ana, baba, kardeş, bacı, kirve, gelin, güveği, halay başı, Arap kızı,
efe karısı, ordu aşiret, komşular, ahbaplar, el âlem, çete vb gibidir.
Zaman isimleri: seher, sabah, akşam, gece, gündüz, öğle, yaz, kış, bahar, ezel, yar gelecek
vakit, gelinlik çağı, cahallık vakti, akşam vakti vb gibidir.
Mekân isimleri: Hakk divanı, orman, dağ, dağ başı, yüce dağlar, dumanlı dağlar, kadısız
müftüsüz dağlar, çöller, yayla, çayır, çimenlik, bağ, bahçe, gülşen, saye-yi gül, derya, derya
kenarı, havuz başı, göl, çay, pınar başı, köy, harman yeri, harmanlık, kışla, paşa makamı,
dergâh, kilise, meclis-i irfan, mezar, şehir, uzun uzun çarşılar, dükkânlar, kalenin ardı,
daracık sokaklar, ev, hayat, oda, sinama, mahpushane, hamam, gurbet eller, yad eller,
kahveler, hanlar vb gibidir.

Edebi Öğeler

Ülke/şehir/yer isimleri: Yemen, İsfahan, Halep, Urfa, Ruha, Muş, Bitlis, Çanakkale,
Erzurum, Konya, Diyarbakır, Elazığ, Eğin, Hasankale, Karaköprü, Narlık, Cabur vb
gibidir.
Teşhis: kĭprĭk ḳurbani olım yar yatışı nicedĭr? Gĭdĭn bulıtlar gĭdĭn, yarıma selam ėdĭn.
Gönĭl sabrėyle sabrėyle, Mevlamın mıradı böyle vb gibidir.
Teşbih: ġemzen cellad olmış çoḫ canlar yaḫar. Ġerib bir ḳuştı göynĭm. Ben bir altın
fenerĭm. Erab atı gĭbĭ sallar başını. Ḳadısız müftǚsǚz daġlar. Baḫtım daġlar ḳara baġlar.
Bülbǚller dügǚn ėyler. Günde bir kerpĭç düşer gönlǔmǚn sarayından vb gibidir.
Cinas: derlenen hoyrat metinlerinin tümünün cinas sanatı ile yüklü olduğu tespit edilmiştir.

Dil Öğeleri

Telmih: Senĭn beyt-ü senemde Şeyḫ-ĭ Sen n olduġun var mı? Züleyḫ -yi mur da na il
olmaḳ ḫeyli müşkil z hid. Az zĭm Y suf- s bend-i zind n olduġun var mı. Ger dilersĭn
Y suf s bend-i zind n olayım. Feh ma mülk-i Bel ise Sülėym n olduġun var mı vb
gibidir.
Güneydoğu Anadolu bölgesi coğrafi sınırları içerisinde yer alan Urfa/Şanlıurfa ili ile Irak
Türkmen bölgesi coğrafi sınırları içerisinde yer alan Kerkük/Tellâfer illeri merkezi dil
özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır.
Yerel/yöresel/mahalli dil kullanım özellikleri ekseninde sesel/şekilsel/sözel ölçütler
düzeyinde yapılanan edebi dil anlatım olanaklarını üst düzeyde ustalıkla kullanabilen yerel
icracılar sözü şiire dönüştürebilme mertebesine ulaşmışlardır.
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Sözcüklerin çok anlamlı bir biçimde cinas sanatı içerisinde başarı ile kullanılması tematik
edebi anlatımı pekiştirmiş, dizelerin ses ahengini artırmış, duygu aktarım yoğunluğu
oranını yükseltmiştir.

Ağız/Şive/Lehçe Öğeleri

Divan şiiri tarzında yazılmış olan metinlerin haricinde kalan diğer edebi/müzikal
metinlerde büyük bir çoğunluğu bulunulan coğrafya ile bağlantılı olarak konuşma diline
sızmış olan az ya da çok sayıda Arapça ve Farsça sözcüklere rastlanmaktadır.
Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları/UKTA Eski Anadolu Türkçesi/EAT ile Oğuzca Azeri
Türkçesi/OAT ağız/şive/lehçe özelliklerini ve sesbilgisi/şekilbilgisi/sözvarlığı ölçütlerini
bünyesinde barındırmaktadır.
Yöresel ağız metinlerinden derlenen biçimbilgisi öğeleri arasında yer alan mani, hoyrat,
koşma, türkü, gazel, murabba, muhammes türleri üzerinde yapılan ses/şekil/söz analiz
verileri sonucunda üç ağız bölgesi sınırları içerisinde ortak ve farklı yapıda ağız özellikleri
tespit edilmiştir.
Yazı dili-halk dili ve merkez ağız özellikleri-köy ağız özellikleri arasında
fonetik/morfolojik/leksikolojik
yapılar
düzeyinde
sesel/şekilsel/sözel
özellikler
çerçevesinde birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Az da olsa yabancı öğeler ve alınma
kelimeler ile bütünleşerek dikkate değer bir yapıya sahip olan yöre dili saf/temiz-duru/akıcı
Türk ağzı özelliklerini taşımaktadır.
Başka bir ağız bölgesinde biçimlenerek ilgili ağız bölgesine yerleşmiş olan ve standart dil
ile kaleme alınmış yazılı kaynaklardan derlenerek kısmi bir biçimde yöre ağzına
uydurulmuş olan gezici ağız metinleri yerel/yöresel ağız özelliklerinden ayrışabilmektedir.

Üslup Öğeleri

Yöre sanatçıları icraları edebi suni anlatım özellikleri, hece ölçüsü kalıp ögeleri, eğitsel
öğretisel uygulama süreçleri, iletişim komünikasyon araçları etkileri, basın yayın organları
sınırları, ünlü sanatçılara benzeme kaygıları vb gibi efektif nedenler ile yerel/yöresel
söyleyiş biçimlerinden uzaklaşabilmektedir.
Sözel/sanatsal bir performans/icra gösterim türü olarak tanımlanan, yerel ilintilerle birlikte
sesel/şekilsel/sözel ölçütler ekseninde varlığını sürdüren Urfa halk müziği geleneksel
öz/tür/biçim çeşitliliği, millî/yerel/yöresel özellikleri, orijinal ritmik yapısı, parlak ifade
tarzı vb gibi nitelikleri bünyesinde barındırması dolayısı ile diğer müzik türlerinden
belirgin bir biçimde ayrılmaktadır

Müzikal Öğeler

Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemleri yorumlama kriterleri: üslup özellikleri:
devrik/lirik öğeler, kısa/kalıp ifadeler, deyim/soru cümleleri, hitap/seslenme kelimeleri vb
gibidir-anlatım özellikleri: sade/doğal yaklaşım, kısa/dolaysız aktarım, doğal/rahat söyleyiş,
duygulu/içli ses tonu vb gibidir-ahenk özellikleri: kelime/anlam tekrarları, ses/söz
nüansları, kafiye/ölçü uyakları, tonlama/vurgulama unsurları vb gibidir.
Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemleri derleme yöntem ve teknikleri
süreçlerinde yöre müziğine hâkim kaynak kişilere ulaşabilme, yerel ses özelliklerini
yansıtan çeviriyazı ile metin haline getirebilme, taş plak ses kayıtları dinlenerek yazıya
geçirebilme, tüm yöresel kelimeleri tek tek fişleyebilme, ağız hançere tekniklerini
notasyona aktarabilme, üslup tavır yorum niteliklerini belirleyebilme vb gibi temel
kriterlerin oluşum/gelişim evreleri tamamlanmıştır.
Yöre doğumlu/ikametli 60 yaş üzeri kaynak kişilerden 1967-1987 yılları arasında yerel
musiki meclislerinde derlenen, icranın tabii akışı süresince sohbet ortamı içerisinde
katılımcı
gözlem
yöntemi
ile
canlı
olarak
kaydedilen,
usta
hafızlar/mevlithanlar/gazelhanlar/hanendeler/sazendeler tarafınca uzun yıllardır çalınıp
söylenen ve bir kısmı Türkiye Radyo Televizyon Türk Halk Müziği Repertuarı/TRT
THM’na aktarılan sesel/sözel performatif verilerdir.
Urfa yöresi müzik folkloru temeli çalınıp/söylenen ezgili manzum halk edebiyatı ürünleri
olan türküler ve dini/tasavvufi veriler ile bezenmiş olan deyişler ekseninde
yapılanmaktadır. Köklü bir kültür şehri olarak makam fikrine ve fasıl tertibine dayalı
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sistemli bir müzik icra edilmektedir.
Yöre müziği oluşum/gelişim merkezleri ise köylerde köy odaları, şehirlerde ise sıra
geceleri, dağ yatıları vb gibi müesseseler çerçevesinde yapılanmaktadır. Urfa müzik
kültüründe yüzyıllardır kadim bir gelenek olarak süregelen sıra gecesi tertibi tabii bir edep
müessesesi ve doğal bir terbiye okulu olarak kabul görmektedir. Kaynağı insanî erdemleri
ve prensipleri benimseme, insani ruhi ve ahlâki değerleri özümseme vb gibi kriterler
düzeyinde ahilik geleneğine dayanan sıra geceleri genç yöre icracılarının yetişmesinde çok
önemli bir yer tutmaktadır. Urfa’ya özgü bir disiplin dâhilinde ustalar tarafınca icra edilen
edebi/müzikal öğeler sıra gecelerinin temelini oluşturmaktadır.
Sıra geceleri özellikle hafızlar, zakirler vb gibi usta ses ve usta saz sanatçıları tarafınca
tertib edilmektedir. Dinleyici konumunda bulunan kişiler ise sözel ve sesel performans
pratiklerini sükûnet içerisinde büyük bir saygı ile dinlemektedir. Bu meclislerde şarkı ve
türküler çifte (toplu), gazel ve hoyratlar ise tek (solo) olarak okunmaktadır. Şarkı ve
türkülerin tek/solo olarak icra edilmesi gelenek dışı sayılmaktadır. Urfa müzik kültüründe
yüzyıllardır kadim bir diğer gelenek olarak süregelen fasıl tertibi ise hüseyni veya rast
makamı ile yapılan bir taksim ile başlamakta, sırası ile şarkı, türkü, gazel, hoyrat vb gibi
edebi/müzikal türler ile devam etmekte, sonunda bir saz eseri ile bitmektedir. Bu icra
disiplinine musıkî âlemi/âheng denilmektedir.
Urfa mahalli çalgı/ses ekolü içerisinde yer alan müzikal öğeler: bağlama ailesi çalgıları,
kanun, ud, tambur, keman, ney, kaval, bendir, tef, darbuka vb gibidir. Kabul gören en
makbul ses türü dolgun bir renge ve 3 oktav genişliğe sahip olan tenor cinsidir. Bu ses
türleri ezgileri belli bir seviyeden sonra genellikle bir oktav tizden okuyarak toplulukta bir
tür soprano ses görevini yüklenmekte ve müziğe ayrı bir çeşni katmaktadır.
Urfa mahalli makam ekolü içerisinde yer alan makamsal öğeler: râst, mâhûr, uşşâk,
hüseynî, urfa, kürdî, nevrûz, sabâ, hicâz, segâh, acemaşîrân’dır. Uşşâk, hüseynî, kürdî,
nevrûz makamları klâsik müzik makam anlayışından farklı kuramsal/icrasal altyapıya sahip
olan dizilerdir. Bûselik çeşnili makam ise hiç kullanılmamıştır. Makamsal mertebeler:
tecnis, mahmudiye, mesnevî, ibrahimî, beşirî, acem, elezber vb gibidir.
Urfa mahalli icra ekolü içerisinde yer alan usta isimler: Topal Abdurrahman, Kirişçi Baba
Halil, Dambıraçı Derviş, Mukim Tahir (Tahir Oturan), Hacı Nuri Hafız (Nuri Başaran),
Culha Hafız (Mahmut Yapar), Şükrü Çadırcı, Cemil Cankat, Tenekeci Mahmut (Mahmut
Güzelgöz), Ahmet Hafız (Ahmet Uzungöl), Halil Hafız (Halil Uzungöl), Bekçi Bakır
(Bakır Yurtsever), Kazancı Bedi (Bedi Yoluk) vb gibidir.
Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren içerikbilgisi ölçütleri
(sematoloji: içerikbilgisi öğeleri: beşeri kültür öğeleri, maddi kültür öğeleri, manevi kültür öğeleri, edebi öğeler, dil öğeleri,
ağız/şive/lehçe öğeleri, üslup öğeleri, müzikal öğeler) ayrıntılarıyla irdelenmiştir (Özbek, 2010: iii-iv, 1-10, 97-98, 102-112,
330-332) & (Yavuz, 2009: 2358-2368) & (Url<http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,80854/urfa-tarihinde-musikininizleri.html>)
&
(Macit,
Url<http://www.millifolklor.com>)
&
(Altıngöz,
Url<http://www.urfakultur.gov.tr/Eklenti/22148,urfa-muzigi-hakkinda.pdf?0>) & (Gazimihal, 1939).
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Şekil 3. 01 Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa-Mahmut Güzelgöz
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS nota/ses örneklemi
(Özbek, 2010: 254-255) & (Url<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>) & (YÖK Tez No:
263098)
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BULGULAR
Yerel/evrensel

fonolojik/sesbilimsel

ve

müzikolojik/müzikbilimsel

yasalar

ekseninde

yapılanan içerikbilgisi özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori
(halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme:
Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü
etnomüzikolojik

terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel

varyant/değişke/çeşitlenme:

Stone,

2008)

ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal
metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte içerikbilgisi ölçütleri
düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır.
Yerel/evrensel

fonolojik/sesbilimsel

ve

müzikolojik/müzikbilimsel

yasalar

ekseninde

içerikbilgisi ölçütleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Veritabanı/THMFNS V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS
AV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik
Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik
Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme
Testi/THMFNS

SÇT,

Türk

Halk

Müziği

Fonetik

Notasyon

Sistemi

Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS FFYÖO,
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Değerlendirme
Grubu/THMFNS FFYDG) oluşum/gelişim ve eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon
süreçlerinin

Urfa/Kerkük/Talâffer

Ağızları/UKTA

örneklemi

üzerinden

gerçekleştirilmesi

gerekmektedir.
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ÖZET
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan kişiliğinden
alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı direnebilmesine bağlı olan Türk
halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses
bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile
transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlarperformans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan
türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk
Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin
yerel/evrensel standartlarca varlığı-kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar seslendirilebileceği
dilbilimi-müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır.
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS ulusal/uluslararası platformlardaki
dilbilimsel/müzikbilimsel uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ SBE Türk Müziği
Programı yüksek lisans tezi kapsamında ilk temelleri atılan, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı
doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel
ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp
benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı
saha içerisinde en geniş işleve sahip olan yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm
oluşturucu/varyasyon azaltıcı standart/prestij varyant/standart dil), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla derlenen
yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde
varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla kullanılan transkripsiyon işaretleri)Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki
konuşma seslerini örnek bir biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda
transkripsiyon sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme
amacı ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü) sesleri üzerinde yapılanan notasyon sistemi
örneğidir.
II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu/USEAS 18 kapsamında sunulacak olan bildiri
aracılığıyla: morfoloji özellikleri ekseninde yapılanan şekilbilgisi ölçütlerinin Türk Halk Müziği Fonetik
Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V’nına aktarım/adaptasyon süreçleri Urfa/Kerkük/Talâffer
Ağızları/UKTA örneklemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Şekilbilgisi Ölçütleri/UKTA ŞBÖ, Türk Halk
Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Şekilbilgisi Ölçütleri/THMFNS ŞBÖ.
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ABSTRACT
Turkish folk music has a priviliged place in music types due to regional dialect varieties. The future of
Turkish folk music depends on protection of its attitude originating from dialect differences and its resistance
against change. Turkish folk music regional dialect properties are transcripted by Turkish Linguistic Institiution
Transcription Signs/TLITS depending on linguistic laws in axis of phonetics, morphology and parole existence.
On the other hand, depending on musicological laws, regional dialect properties of Turkish folk music which is a
verbal/artistic performance type structured in axis of linguistic approaches in ethnomusicologyperformance/display theory are also transcripted by Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS. It
is determined and approved by linguistic/musicology source and authotrities that this reality which is also
present in other world languages can be transferred to notation and vocalized again and again in accordance with
its original through International Phonetic Alphabet/IPA existence and usability of which have been registered
by local and universal standards through the notification that will be submitted.
Turkish Folk Music Phonetic Notation System/TFMPNS is a notation system example which aims to
initiate a parallel application to the national/international linguistic/musicological application foundations of
which were laid under the scope of ITU ISS Turkish Music Program post graduation thesis, which will be
developed under the scope of ITU ISS Musicology and Music Theory Program doctorate thesis, which is
configured in phonetics/morphology/vocabulary axis of together with traditional/international attachments based
on Standard Turkey Turkish/STT (the standard language/standard variant which is recognized and adopted in a
community as a means of agreements among the regions, gains dominant position by becoming widespread
spoken dialects and has a large function among language types and usage areas is in a position of means of
communication among speakers of different dialects)-Turkish Linguistic Institution Transcription Signs/TLITS
(transcription marks used to transcribe local oral features existing on the axis of phonetics/morphology/lexicon
criteria and theoretical/performance infrastructure of local oral texts, which is collected through the
comprehensive compilation work on Anatolian dialectology)-International Phonetic Alphabet/IPA (standard
alphabet type consisting of signs and symbols which is developed with the aim of redacting sound values in
international standards, encoding speech sounds of all languages in an exemplary manner, preventing confusion
engendered with numerous transcription system by providing correct pronunciation of languages and developing
a separate symbol for each sound) sounds.
Through this announcement which is to be presented within the scope of the 2th International Art
Education Studies Symposium/IAESS 18: transmission/adaptation process of morphinformation criterias
structured in morphology legislation axis to Turkish Folk Music Phonetic Notation System Database/TFMPNS
D will be carried out through case of Urfa/Kerkuk/Talaffer Dialects/UKTD.
Key Words: Urfa/Kerkuk/Talaffer Dialects Morphinformation Criterias/UKTD MIC, Turkish Folk
Music Phonetic Notation System Morphinformation Criterias/TFMPNS MIC.

TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ VERİTABANI/THMFNS V
Müzik türleri içerisindeki ayrıcalıklı yerini kaynağını yöresel ağız farklılıklarında bulan
kişiliğinden alan, yarınları ağız farklılıklarından doğan tavrını korumasına ve değişime karşı
direnebilmesine bağlı olan Türk halk müziği verimlerinde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerinin
dilbilimsel yasalara bağlı olarak ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı ölçütleri ekseninde Türk Dil
Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, müzikolojik yasalara bağlı olarak ise
etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar-performans/icra gösterim teori ekseninde yapılanan
sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan türkülerin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını
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sürdüren Türk halk müziği yöresel ağız özelliklerinin de Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ ile transkript edildiği, diğer dünya dillerinde de var olan bu gerçeğin yerel/evrensel
standartlarca varlığı/kullanılabilirliği çeşitli alanlar üzerinde tescillenmiş olan Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA sesleri aracılığıyla notasyona aktarılarak aslına en uygun şekilde tekrar tekrar
seslendirilebileceği dilbilimi/müzikoloji kaynak ve otoritelerince tespit edilerek onaylanmıştır
(Radhakrishnan, 2011: 422-463).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS; ulusal/uluslararası platformlardaki
uygulamalara paralel bir uygulama başlatabilmek amacıyla İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Müziği Programı yüksek lisans tezi kapsamında önerilen, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji
ve Müzik Teorisi Programı doktora tezi kapsamında geliştirilecek olan, sesbilgisi/şekil bilgisi/söz
varlığı ölçütleri ekseninde yerel/evrensel ilintilerle birlikte Standart Türkiye Türkçesi/STT (bir
toplulukta bölgeler üstü anlaşma aracı olarak tanınıp benimsenen, konuşulan lehçeler/ağızlar içerisinde
yaygınlaşarak hâkim duruma geçen, dil türleri/kullanıldığı saha içerisinde en geniş işleve sahip olan
yerel/sosyal tabakalara has izler taşımayan, ağızlar üstü/norm oluşturucu/varyasyon azaltıcı
standart/prestij varyant/standart dil: Demir, 2002/4: 105-116), Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ (Anadolu diyalektolojisi üzerine yapılan kapsamlı derleme çalışmaları aracılığıyla
derlenen yöresel ağız metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında ses bilgisi/şekil bilgisi/söz varlığı
ölçütleri ekseninde varlığını sürdüren yöresel ağız özelliklerini transkript edebilmek amacıyla
kullanılan transkripsiyon işaretleri: TDK, 1945: 4-16) ve Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA (ses
değerlerini uluslararası standartta yazıya dökebilme, tüm dillerdeki konuşma seslerini örnek bir
biçimde kodlayabilme, dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlayarak çok sayıda transkripsiyon
sisteminin doğurduğu karışıklıkları önleyebilme, her bir ses için ayrı bir sembol geliştirebilme amacı
ile işaret ve simgelerden oluşturulmuş standart alfabe türü: IPA, 1999) sesleri ekseninde yapılanan
fonetik notasyon sistemi örneğidir (Demir, 2011).
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Veritabanı/THMFNS V; Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS AV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMFNS SzV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS
EV

&

Türk

Halk

Müziği

Fonetik

Notasyon

Sistemi

Fonotaktik

Olasılık

Hesaplayıcı

Veritabanı/THMFNS FOHV & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonetik Terapi
Uygulamaları/THMFNS FTU & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik Farkındalık
Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi İşitsel
Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Artikülâsyon
Testi/THMFNS AT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme
Testi/THMFNS SÇT & Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesbilgisel-Şekilbilgisel-
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Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT vb gibi verileri de bünyesinde
barındırmaktadır (Bkz Şekil 1-2 & Tablo 1-2).

Şekil 1. Müzikolinguistik Yetileri Grafik/Çizelge/Diyagram Örneklemi
(Radhakrishnan, 2011: 423-463)

Şekil 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV
Standart Türkiye Türkçesi/STT & Urfa/Kerkük/Telâffer Ağızları Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/UKTA TDKÇYİ İle Metinsel/Müzikal Transkripsiyon
(Özbek, 2010: 254-255 & Demir, 2011: 246)
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Gele Gele Geldik Bir Kara Taşa/Ɉelɛ Ɉelɛ Ɉeldic Biɾ Kɑɾɑ Tɑʃɑ
Gele Gele Geldĭm Bir Ḳara Daşa/Gɛlɛ Gɛlɛ Gɛld m Biɾ Kɑɾɑ Dɑʃɑ
Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yazan: N. Tunca
TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701
TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz
Derleyen: Mehmet Avni Özbek
Okuyan: Mahmut Güzelgöz
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca Demir
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yazan: Sezgin Yaman
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02

Standart Türkiye
Türkçesi/STT

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir kara
taşa
Yazılanlar gelir sağ olan
başa eman efendim

Ɉelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ
tɑʃɑ
Jɑʐ ɫɑnɫɑɾ ɟeliɾ sɑƔ
oɫɑn bɑʃɑ emɑn efɛndim

Gele gele geldĭm bir
ḳara daşa
Yazılanlar gelĭr saġ olan
başa aman efendĭm

Bizi hasret koyar kavim
kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk
bir ölüm eman efendim

Biʐi hɑsɾɛt kojɑɾ kɑvim
kɑɾdɑʃɑ
Biɾ
ɑjɾ ɫ k
biɾ
joksuɫɫuk biɾ ølym emɑn
efɛndim

Bĭzĭ ḥesret ḳoydı ḳavım
ḳardaşa
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ
bir ölǚm aman efendĭm

Gɛlɛ gɛlɛ gɛld m biɾ
kɑɾɑ dɑʃɑ
Jɑz lɑnlɑɾ gɛl ɾ sɑɡ
ɔlɑn
bɑʃɑ
ɑmɑn
ɛfɛnd m
B z
ḫɛsɾɛt kɔjd
kɑv m kɑɾdɑʃɑ
Biɾ
ɑjɾ l χ
biɾ
jɔχs ll χ biɾ ɶ im ɑmɑn
ɛfɛnd m

Nice sultanları tahttan
indirir
Nicesinin gül benzini
soldurur eman efendim
Niceleri dönmez yola
gönderir
Bir ayrılık bir yoksulluk
bir ölüm eman efendim

Niʤɛ suɫtɑnɫɑɾ tɑhttɑn
indiɾiɾ
Niʤɛsinin ɟyl benzini
soɫduɾuɾ emɑn efɛndim
Niʤɛlɛɾi dønmɛʐ joɫɑ
ɟøndɛɾiɾ
Biɾ
ɑjɾ ɫ k
biɾ
joksuɫɫuk biɾ ølym emɑn
efɛndim

Nice Sülėymanlar taḫtan
ėndĭrĭr
Nicesĭnĭn gül benzĭnĭ
soldırır aman efendĭm
Nicesĭnĭ dönmez ėle
gönderĭr
Bir ayrılıḫ bir yoḫsıllıḫ
bir ölǚm aman efendĭm

Niʤɛ sɶlejmɑnlɑɾ tɑχtɑn
end ɾ ɾ
Niʤɛs n n gyl bɛnzini
sɔld ɾ ɾ ɑmɑn ɛfɛnd m
Niʤɛs n dɶnmɛz elɛ
gɶndɛɾ ɾ
Biɾ
ɑjɾ l χ
biɾ
jɔχs ll χ biɾ ɶ im ɑmɑn
ɛfɛnd m

Not 1. Anadolu ağız
araştırmalarında çeviriyazı
sistemleri:
standart
yazım/transkripsiyon/varyas
yon yöntemi ekseninde
Standart
Türkiye
Türkçesi/STT ile transkript
edilmiştir (Demir, 2010: 93106) & (Demir, 2012: 1-8)
& (TRT THM Repertuarı
Nota
Arşivi:
Url
<www.notaarsivleri.com/tur
k-halk-muzigi/2148.html>).

Not 2. IPA Turca: Kural
Tabanlı Türkçe Fonetik
Dönüştürücü
Programı/KTTFDP (Bicil &
Demir, 2012) ekseninde
Türk alfabesindeki harflerin
IPA karşılıkları ve ses
tanımları (Pekacar & Güner
Dilek, 2009: 584-588)Türkiye Türkçesi Söyleyiş
Sözlüğü/TTSS
sesbilim
Abecesi: ünlü ve ünsüzlerin
IPA karşılıkları (Ergenç,
2002: 46-47) aracılığıyla
Uluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile
transkript edilmiştir.

Not 3. Etnomüzikolojide
dilbilimsel
yaklaşımlar:
müzikolojik
veri
kaydetmede fonetik yazı
kullanımı:
ağız
dokümantasyonunun
dilbilimsel ve müzikolojik
eksende gerekliliği: Türk
halk müziği yöresel ağız
özelliklerinin
fonetik
notasyonu (Demir, 2011)
yöntemi
ekseninde
Urfa/Kerkük/Tallâfer
Ağızları Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı İşaretleri/UKTA
TDKÇYİ: ünlüer-ünsüzlerayırt edici işaretler ile
transkript
edilmiştir
(Özbek, 2010: 254-255).

Not 4. Türk dili ağız
araştırmalarında
Uluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi
Alfabesi/IPA
kullanımı: Türkiye’de ağız
metinlerinin
IPA
kullanılarak
yazıya
geçirilmesi
(çeviriyazı
işaretlerinin
TDK-IPA
karşılıkları:
Pekacar
&
Güner Dilek, 2009: 576578, 584-588) yöntemi
ekseninde Standart Türkiye
Türkçesi/STT-Türk
Dil
Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİUluslararası
Fonetik
Alfabe/Uluslararası
Sesbilgisi Alfabesi/IPA ile
transkript edilmiştir.

Tablo 1. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri
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Gele gele geldik bir kara taşa/ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ tɑʃɑ
Gele gele geldĭm bir ḳara daşa/Gɛlɛ gɛlɛ gɛld m biɾ kɑɾɑ dɑʃɑ
Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mukim Tahir
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan: Muzaffer Sarısözen
Nota Yazan: N. Tunca
TRT Müzik Dairesi Derleme Tarihi: 24.06.1948
TRT Müzik Dairesi İnceleme Tarihi: 15.03.1974
TRT THM Repertuarı Eser Sıra No: 701
TRT THM Repertuarı Eser Ses Kayıt No: 01

Yöre: Urfa
Kaynak Kişi: Mahmut Güzelgöz
Derleyen: Mehmet Avni Özbek
Okuyan: Mahmut Güzelgöz
Metinsel Transkripsiyon: Mehmet Avni Özbek & Gonca
Demir
Müzikal Transkripsiyon: Gonca Demir
Nota Yazan: Sezgin Yaman
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Sıra No: 02
Urfa THM Edebi/Müzikal Eser Ses Kayıt No: 02

Standart Türkiye
Türkçesi/STT

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA

Gele gele geldik bir kara taşa

ɟelɛ ɟelɛ ɟeldic biɾ kɑɾɑ
tɑʃɑ

Türk Dil Kurumu
Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ
Gele gele geldĭm bir ḳara
daşa

Uluslararası Fonetik
Alfabe/IPA
Gɛlɛ gɛlɛ gɛld m biɾ
kɑɾɑ dɑʃɑ

Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses bilgisi ölçütleri: Standart
Türkiye Türkçesi/STT > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [a] Geniş, düz, öndamaksıl (predorsal) > [α] Geniş,
düz, artdamaksıl (postdorsal) - [e] Geniş, düz, öndil (kapalı) > [ɛ] Geniş, düz, öndil (açık) - [i] Dar, düz, ödil (açık) > [I] / [i] Dar, düz, öndil
(kapalı) - [b] > [b] Ötümlü, patlamalı, çift dudak - [d] > [d] Ötümlü patlamalı, dilucu-dişardı - [k] Ötümsüz, patlamalı artdamak > [c]
Tonsuz, ön damak, patlamalı - [g] Tonlu, ön damak-dil ortası, patlayıcı > [Ɉ] Ötümlü, patlamalı dil-artdamak (ön) - [l] > [l] Tonlu, diş eti,
yanal akıcı - [m] > [m] Tonlu, çift dudak, genizli - [r] Ötümlü, çok vuruşlu, dilucu-dişeti > [ɾ] Ötümlü, tek vuruşlu, dilucu-dişeti [Ɣ]
Ötümsüz, sızıcı - [ş] > [ʃ] Ötümsüz, sızıcı, dil-öndamak - [t] > [t] Ötümsüz, patlamalı, dilucu-dişardı. Urfa/Kerkük/Talaffer Ağızları Türk
Dil Kurumu Çeviriyazı İşaretleri/TDKÇYİ > Uluslararası Fonetik Alfabe/Uluslararası Sesçil Alfabe/IPA: [ĭ] Kısa, vurgusuz, i/ė arası bir
ünlü > [ ] Çok kısa ı- [ḳ] İnce ya da kalın ünlülerle hece kuran, normal k’dan daha arkada teşekkül eden patlayıcı ve kalın olan bir art
damak ünsüzü > [k] Tonsuz, arka damak, patlamalı.

CVCV CVCV CVCCVC
CVC CVCV CVCV

CVCV CVCV CVCCVC
CVC CVCV CVCV

CVCV CVCV CVCCVC
CVC CVCV CVCV

CVCV
CVCV
CVCCVC CVC
CVCV CVCV

Not 2. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekil bilgisi ölçütleri: V/C
analizi (Gorman, 2013: 39-63): V-Vowel (Ünlü/Sesli Harf), C-Consonant (Ünsüz/Sessiz Harf) sembolize etmektedir. V/C analiz yöntemi
türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında ses/hece/kelime/cümle dizimsel ölçütler ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek:
I. kıta III. dize: koyar: CVCVC-kojɑɾ: CVCVC-ḳoydı: CVCCV-kɔjd : CVCCV

Gele gele (ge.le ge.le) gel.dik
bir kara ta.şa

ɟelɛ ɟelɛ (ɟe.lɛ ɟe.lɛ) ɟel.dic
biɾ kɑɾɑ tɑ.ʃɑ

Gele gele (ge.le ge.le)
gel.dĭm bir ḳara da.şa

Gɛlɛ gɛlɛ (Gɛ.lɛ
gɛ.lɛ) gɛl.d m biɾ
kɑɾɑ dɑ.ʃɑ

Not 3. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren ses/hece/kelime/cümle
dizimsel ölçütler: prozodik fonotaktik analiz (Sherer, 1994): (.) = hecesel bölümlenme noktalarını sembolize etmektedir. Prozodik
fonotaktik analiz yöntemi türkü metninin tüm dizelerine uygulandığında dilbilimsel/ritmik-müzikbilizmsel/melodik prozodi örtüşümü
kuralları gereğince sesel/hecesel/kelimesel/cümlesel bölümlenme/vurgu noktaları ekseninde farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örnek:
melodik prozodi>ritmik prozodi: gele>ge.le, ɟelɛ>ɟe.lɛ, gele>ge.le, gɛlɛ>gɛ.lɛ

Türk Dil Kurumu Sözlük
Veritabanı/TDK SzV

Türkiye Türkçesi Söyleyiş
Sözlüğü
Veritabanı/TTSSV

Urfa/Kerkük/Tallâfer
Ağızları Dizin ve
Sözlük
Veritabanı/UKTA DSV

Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon
Sistemi Sözlük
Veritabanı/THMF
NS SzV

gele: gele (TDK STS)-gele
(TDK
BTS)-gelsin
(TDK
THADS/TTAS)-gel, hele gel,
haydi gel (TDK TS).
geldik: geldi-k (TDK BTS).

ɟe'lɛ: gele > ɟe'lɛ

gele: gelmek, bir yere
gitmek ulaşmak, varmak.

gele/ɟe'lɛ/gele

ɟe'ldIc: gel-dik > ɟe'l-dIc

geldik/ɟe'ldIc/geldĭm

bir: bir (TDK STS)-bir (TDK
GTS)-ber/bi (TDK TTAS)-bir
(TDK TS).
kara: kara (TDK GTS)-kara
(TDK TTAS)-kara (TDK TS).
daşa: taş (TDK GTS)-taş (TDK
TTAS)-daş(TDK TS).

'bIɣ: bir > 'bIɣ

geldĭm: gelmek, bir yere
gitmek ulaşmak, varmak.
bir: sayı adı, belirsizlik
sıfatı.
ḳara: kara, siyah, kötü,
sıkıntılı, yas.
daşa: taş.

daşa/'tα∫α/daşa

kα'ɾα: kara > kα'ɾα
'tα∫α: taş-a > 'tα∫-α

bir/bir/bir
kara/kα'ɾα/ḳara

Not 4. Türk halk müziği edebi/müzikal metninin I. dizesinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren söz varlığı ölçütleri: Türk Dil
Kurumu Sözlük Veritabanı/TDK SV (Url <http://www.tdk.gov.tr>) & Urfa/Kerkük/Tallâfer Ağızları Dizin ve Sözlük Veritabanı/UKTA
DSV (Özbek, 2010: 113-253) & Türkiye Türkçesi Söyleyiş Sözlüğü Veritabanı/TTSSV (Ergenç, 2002: 46-47) & Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV ekseninde Standart Türkiye Türkçesi/STT-Türk Dil Kurumu Çeviriyazı
İşaretleri/TDKÇYİ-Uluslararası Fonetik Alfabe/IPA ile transkript edilmiştir.

Tablo 2. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/THMFNS
Müzikolektoloji/Müzikolinguistik/Müzikolekt/Müzikodilbilimsel Performans Özellikleri
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TÜRK HALK MÜZİĞİ FONETİK NOTASYON SİSTEMİ ŞEKİLBİLGİSİ
ÖLÇÜTLERİ/THMFNS ŞBÖ
Halkbilim analiz modellerinden performans/icra gösterim teori (şekilsel performatif edim
özellikleri: şekilsel performatif türler: Türk halk müziği yerel şekilsel dil kullanım tür ve biçimleri:
Çobanoğlu, 1999: 258) ekseninde şekilsel bir performans türü (prerasyonel/prelinguistik/presanatsal
değerler üzerine kurulu bir tür köken dil: Fubuni, 2006: 45-46, Türk şekilsel kültür psikodinamiği:
Ong, 2007: 92) olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal
altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte şekilbilgisi ölçütleri (morfoloji: şekil bilimi: şekilbilimsel
performans verileri: yerel şekil kullanım türleri: yerel şekil potansiyeli/hazinesi/kapasitesi: şekilbilgisi
öğeleri: ses değişmeleri: ünlü değişmeleri: kalın ünlülerin incelmesi, ince ünlülerin kalınlaşması, düz
ünlülerin yuvarlaklaşması, yuvarlak ünlülerin düzleşmesi, geniş ünlülerin daralması, dar ünlülerin
genişlemesi, dar-yuvarlak ünlülerin yarı dar-yuvarlak ünlüye dönüşmesi-ünsüz değişmeleri:
tonlulaşma, tonsuzlaşma, süreklileşme, süreksizleşme, sürekli ünsüzler arasında bazı değişmeler, diğer
değişmeler & ses olayları: benzeşme, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünsüz ikizleşmesi, ünlü
türemesi, ünlü düşmesi, ünlü birleşmesi, ünlü çarpışması, orta hece ünlü daralması, yer değiştirme,
hece düşmesi, isim kısaltmaları, uyum, ünlü uyumu, ünsüz uyumu vb) ekseninde şekilbilimsel
verilerin varlığını sürdürdüğü etnologlarca/etnomüzikologlarca vurgulanmıştır (Özbek, 2010: 20-41)
(Bkz Tablo 3).
Tablo 3. Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Şekilbilgisi Ölçütleri/THMFNS ŞBÖ
Urfa/Kerkük/Talâffer Ağızları Şekilbilgisi Ölçütleri/UKTA ŞBÖ
Şekilbilgisi Öğeleri

Şekilbilgisi İçerikleri
Ses Değişmeleri

Ünlü Değişmeleri
Kalın Ünlülerin İncelmesi

a>e bu ses değişme türü Türkçe asıllı kelimelerdeki ç, b, m, r, s, ş, y ünsüzleri ve yabancı asıllı
kelimelerdeki ġ, ḥ, ḫ, ḳ ünsüzlerinin inceltme etkisi ile gerçekleşmektedir. Bu incelme sürecinde ġ, ḥ,
ḫ, ḳ ünsüzleri aynen korunmaktadır: ḳemu>kamu, ḳerĭş>karış ve aġy r>eġy r>ağyar,
aḥv l>eḥv l>ahval, am n>eman, ġaflet>ġeflet>gaflet, ġamm>ġem>gam, ġamze>ġemze>gamze,
ġarib>ġerip>garip,
ġazel>ġezel>gazel,
Ḥacc c>Ḥecc c>Haccac,
Ḥaḳḳı>Ḥeḳḳo>Hakkı,
ḥ l >ḥela>hala,
Ḥaleb>Ḥeleb>Halep,
ḥalka>ḥelka>halka,
ḥamm m>ḥemam>hamam,
ḥar m>ḥeram>haram,
ḥasret>ḥesret>hasret,
Ḥasan>Ḥessan>Hasan,
ḥayat>ḥeyat>hayat,
ḫalaṣ>ḫellas>halas, ḫalḳ>ḫelḳ>halk, ḫancer>ḫençer>hançer, ḫaste>ḫeste>hasta, ḳabr>ḳebr>kabir,
ḳaḍaʾ>ḳeda>kada, ḳadem>ḳedem>kadem, ḳader>ḳeder>kader, ḳadar>ḳeder>kadar vb gibidir.
a>ė bu ses değişme türü yabancı asıllı kelimelerdeki ė ünsüzünün oluşmasına sebep olan y ünsüzü ve
inceltme özelliği taşıyan ḥ, ḫ ünsüzlerinin varlığı ile gerçekleşmektedir. Bu ünsüzler Urfa
Ağzı/UA’nda tek başlarına seslendirilirken ḥ>ḥė, ḫ>ḫė biçiminde ince ünlü ile de seslendirilmektedir:
ḥayr n>ḥėyran, ḫayli>ḫėylĭ, n y>nėy, ġayr>ġėyr vb gibidir.
ı>ė bu ses değişme türü ḥırṣ>ḥėrs>hırs örneğinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA konuşma dilinde daha
çok görülmesine karşılık Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.

İnce Ünlülerin Kalınlaşması

ı>i bu ses değişme türü ıssız>issĭz, ırak>iraḫ örneklerinde olduğu gibi halk ağzında daha az
görülmesine karşılık Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.
i>ĭ bu ses değişme türü ince-dar olan i, ü ünlülerinin birinci hece dışında ve y ünsüzünün yanında
olmamak kaydı ile genişleyerek ė ünlüsüne kaçan i-ė arası bir ses olan ĭ ünlüsüne dönüşmesi ile
gerçekleşmektedir. Aynı eğilim ç, n, r, ş, t ünsüzlerinden önce gelmemek kaydı ile ilk hecede de
görülmektedir: bilir>bĭlĭr, bize>bĭze, bizi>bĭzĭ, gibi>gĭbĭ, ister>ĭster, gibi>kĭmĭn, kirpik>kĭprĭk,
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yiğitsen>igĭtsey vb gibidir.
Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması

ö>ô bu ses değişme türü yalnızca Farsça asıllı bir kelimede görülmektedir: k r>kör>kôr vb gibidir.
Bu ses değişme türü b, p, m dudak ünsüzleri ve f, v diş-dudak ünsüzlerinin varlığı ile
gerçekleşmektedir. Konuşma dilinde daha çok görülmesine karşılık Urfa Ağzı/UA’nda daha az
görülmektedir.
a>o bu ses değişme türü yalnızca Türkçe asıllı olmayan bir kelimede görülmektedir:
baboş>babacığım vb gibidir. Kelime Urfa Ağzı/UA konuşma dilinde babo biçimi ile yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır. Bu kullanım biçimi baba kelimesine oy seslenme edatının eklenerek sondaki
y ünsüzünün zamanla düşmesi sonucu oluşmaktadır: baba oy>babo vb gibidir. Türkçe asıllı
kelimelerde genel olarak birinci hece dışında o ünlüsü bulunmamaktadır. Kelime sonundaki ş ünsüzü
anaç, babaç, ataç vb gibi kelimelerde görülen işlek olmayan -ç ekinin -ş sesine dönmesi ile ortaya
çıkmaktadır: babo-ç>babo-ş>baboş vb gibidir. Sevgi ve içtenlik ifade eden seslenme biçimi ile Urfa
Ağzı/UA’nda özellikle şahıs isimlerinde çok karşılaşılmaktadır: Memet+oy>Memo>Memoş,
Meḥemet+oy>Meḥemedo>Meḥtoş, Meḥo>Meḥoş, Alĭ+oy >Alo>Aloş, ana+oy >ano>anoş vb gibidir.
e>ö bu ses değişme türü tevbe>töbe>tövbe, devşirir>döşǚrǚr örneklerinde olduğu gibi v ünsüzünün
düşerken e ünlüsünü yuvarlaklaştırması ile ortaya çıkmaktadır. Bu yuvarlaklaştırma Azeri
Türkçesi/AT’nin bir özelliğidir.
ı>u bu ses değişme türü sıva>suva, zıbın>zubun, sıra>sura, kapı>ḳapu, avına>avuna örneklerinde
olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda çok az görülmektedir.

Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi

i>ü bu ses değişme türü çift>çüt örneğinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda daha çok,
sevdiğim>sevdügüm, sevgilim>sevgülüm örneklerinde olduğu gibi ise daha az kullanılmaktadır.
Bu ses değişme türü Eski Anadolu Türkçesi/EAT özelliği olan düzleşme eğilimi ile
gerçekleşmektedir: hatun>ḫatın, komşu>ḳomşı, kuzu>ḳuzı, onu>onı, olur>olır, topuk>toppıġ,
uçtu>uştı vb gibidir. Birinci hece dışındaki dar-yuvarlak u ünlüsünde görülen düzleşme olayı yazı
diline özenme, eğitim/öğretim, basın/yayın vb gibi etkenler sebebi ile yavaş yavaş ortadan
kalkmaktadır. Dar-yuvarlak olan u ve ü ünlüleri ǔ ve ǚ ünlüleri gibi yarı yuvarlak bir hal alarak
düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından yazı diline yaklaşmaktadır: halk ağzı>türkü metni>yazı dili:
boynımda>boynǔmda>boynumda, doyılmaz>doyǔlmaz>doyulmaz, domırcaḫ>domǔrcaḫ>tomurcuk,
ḳoynında>ḳoynǔnda>koynunda, ḳumrıca>ḳumrǔca>kumruca, olır>olǔr>olur, uştı>uştǔ>uçtu,
yuḫıdan>yuḫǔdan>uykudan, zulım>zulǔm>zulm vb gibidir. Daha az sayıda olmakla birlikte Urfa
Ağzı/UA’ndaki bazı kelimelerin ilk hecelerinde yuvarlaklaşma yönünde bir değişme ile düzleşme
görülmektedir: bı>bǔ>bu, bırda>bǔrada>burada, bırnında>bǔrnǔnda>burnunda vb gibidir.
o>a bu ses değişme türü soğuk>savıḫ örneğinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda çok az görülmesine
karşılık Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.
ö>ė bu ses değişme türü kelime başında ve ilk hecede daha az görülmektedir: öyle>ėle,
böyleyimiş>bėlemiş>bėylemĭş, çözülmüş>çėzĭlmĭş vb gibidir.
u>ı, i bu ses değişme türü Batı Türkçesi/BT etkisi ile u ünlüsünün ı, i ünlüsüne dönüşmesi ve Eski
Anadolu Türkçesi/EAT etkisi ile değişimini tamamlaması sonucu gerçekleşmektedir. Urfa
Ağzı/UA’nda kelime başında görülen düzleşme olayı varoluş süreçleri yazı diline özenme,
eğitim/öğretim, basın/yayın vb gibi etkenler sebebi ile yavaşlamaktadır. Türk halk müziği
edebi/müzikal metin örneklemlerinde yalnızca bir kelimede görülmektedir: ufak>ifaḫ vb gibidir. İlk
hecede murad>mırad, duvara>divara kelimelerinde görülmektedir. Sonraki hecelerde görülen düzlükyuvarlaklık uyumsuzluğu ve her iki şeklin kullanılması ise hala geçiş dönemi yaşandığının bir
göstergesidir:
boyımda>boynǔmda>boynumda,
ḳoynına>koynuna,
ḳoynǔnda>koynunda,
oldı>oldǔ>oldu vb gibidir.

Geniş Ünlülerin Daralması

ü>i bu ses değişme türü Urfa Ağzı/UA’nda çok az görülmektedir. Türk halk müziği edebi/müzikal
metin örneklemlerinde yalnızca bir kelimede görülmektedir: tüy>tiv vb gibidir.
a>i bu ses değişme türü özellikle y ünsüzünün etkisi ile gerçekleşmektedir. Türk halk müziği
edebi/müzikal metin örneklemlerinde sıklıkla görülmektedir: ḳalmiya>kalmaya, almiya>almaya vb
gibidir.
e>ė bu ses değişme türü Türkiye Türkçesi/TT’nde kelime başında ve ilk hecede e olarak yer alan
ünlünün Urfa Ağzı/UA’nda ė ünlüsü olarak seslendirilmesi ile gerçekleşmiştir: eşme>ėşme, eş>ėş,
edemem>ėdemem, biş>beş>bėş, di->de->dė-, gice>gece>gėce, il>el>ėl, it->et->ėt- vb gibidir. Türk
halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde: dedim>dėdĭm, geç>gėc, geçer>gėçer, bel>bėl,
tel>tėl, sel>sėl, eşinden>ėşĭnden, eyler>ėyler, beter>bėter, bezenmiş>bėzenmĭş, ceylan>cėylan, deş>dėş-, nereye>nėre, neyledi>nėyledĭ, ver->vėr-, yelek>yėleg, yeni>yėngĭ vb gibidir. Urfa Ağzı/UA
alınma kelimelerde: seyr>sėyr, mey>mėy, meyd n>mėydan vb gibidir.
e>i, ĭ bu ses değişme türü Eski Anadolu Türkçesi/EAT’nde kelime başında ve ilk hecede i olarak yer
alan ünlünün Türkiye Türkçesi/TT’nde ve Urfa Ağzı/UA’nda e ünlüsüne dönüşmesi ile
gerçekleşmektedir: yĭdĭrrem>yediririm, yĭmezler>yemezler, Yemen>Yĭmen, divane>divanı,
virane>vėranı vb gibidir. Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde: viremem>veremem
vb gibidir.
o>ı bu ses değişme türü sofra>sıfra örneğinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA konuşma dilinde çok az
görülmesine karşılık Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.
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Dar Ünlülerin Genişlemesi

o>u bu ses değişme türü Türkiye Türkçesi/TT’nde yer alan o ve ö ünlülerinin ilk hece dışında yer
almaması kuralı ile gerçekleşmektedir. Halk ağzında ilk hecede bulunan o ünlüsünün bazen değiştiği
görülmektedir: soğuk>savıh, sofra>sıfra vb gibidir. Lo edatından türetilerek takma ad olarak
kullanılabilen lolo kelimesi başlı başına bir kelime olarak kabul edilmemektedir. Türk halk müziği
edebi/müzikal metin örneklemlerinde: bohçada>buḫçada vb gibidir.
Bu ses değişme türü dar olan ı-i ile u-ü ünlülerinin birinci hece dışında ve y ünsüzünün yanında
olmamak kaydıyla genişleyerek a-e-ė-ö ünlülerine dönüşmeleri sonucunda gerçekleşmektedir.
ı>a bu ses değişme türü kıs->ḳas-, kıkırdak>kakırdak örneklerinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda
görülmesine karşılık Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.
i>a bu ses değişme türü cahillik>cahallıḫ örneğinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda çok az
görülmektedir.
i>e, ė bu ses değişme türü Azeri Türkçesi/AT’ndeki gibi kelime başındaki ve ilk hecedeki i ünlüsünün
e ünlüsüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir: indirir>ėndĭrĭr, iner>ėner, ninni>nennĭ, diye> ėye,
diyer>dėyer, giymiş>gėymĭş, haydi>haydė vb gibidir. Batı Türkçesi/BT’nde de görülmekle birlikte
Urfa Ağzı/UA’nda farklılık gösteren bu değişim alınma kelimelere de uygulamaktadır. Azeri ve
Osmanlı sahaları arasındaki ayrılıklardan biri alınma kelimelerdeki bu söyleyiş farklılığı dolayısıyla
oluşturmaktadır. Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde: bill r>bellur, zincir>zencĭr,
b g ne>bėyg ne, b m l>bėmal, b z r>bėzar, t z>tėz, v r n>vėran, h ç>hėç vb gibidir.
u>a bu ses değişme türü burcu>burca örneğinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda çok az görülmektedir.
Halk ağzında: dokun->toḫan- vb gibidir.
u>o bu ses değişme türü bazı ünsüzlerin genişletme etkisine bağlı olarak gerçekleşmektedir:
uyanmadı>oyanmadı, uğursuz>oġırsız, uyattın>oyattın>uyandırdın vb gibidir.
u>ö bu ses değişme türü bazı ünsüzlerin genişletme etkisine bağlı olarak gerçekleşmektedir:
bugün>bögǚn, bulandı>bölendĭ vb gibidir.
ü>ė bu ses değişme türü halk ağzında ve Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde
yalnızca bir kelimede görülmektedir: yürü>yėrĭ vb gibidir.

Dar-Yuvarlak Ünlülerin Yarı
Dar-Yuvarlak Ünlüye Dönüşmesi
Ünsüz Değişmeleri
Tonlulaşma

ü>ö bu ses değişme türü bazı ünsüzlerin genişletme etkisine bağlı olarak gerçekleşmektedir:
büyük>böyǚk, güzel>gözel, büyümüş>böyǚmǚş vb gibidir.
u>ǔ bu ses değişme türü Eski Anadolu Türkçesi/EAT’nde ve Urfa Ağzı/UA’nda yer alan ı ünlüsünün
birinci hece dışındaki u ünlüsüne daha yakın yarı dar-yuvarlak ǔ ünlüsüne dönüşmesi ile
gerçekleşmiştir: uçtu>uştǔ, koynunda>koynǔnda vb gibidir.
Bu ses değişme türü kelime sonunda bulunan p, ç, t, k, ḳ ünsüzlerinin iki ünlü arasında tonlulaşması
ile gerçekleşmektedir. Yazı dilinde ğ ve y ünsüzlerine dönüşen k ve ḳ ünsüzleri Urfa Ağzı/UA’nda g
ve ġ
ünsüzlerine dönüşmektedir: garip>ġeribem, ilaç>ʿilaca, ağlat>aġladan, geyik>gėyĭgĭn,
ayaḳ>ayaġına, dostluk>doslıġı vb gibidir.
p>b bu ses değişme türü Azeri Türkçesi/AT’nde ve Eski Anadolu Türkçesi/EAT’nde b ünsüzü ile
başlayan bazı kelimelerin ilk harflerinin daha sonra p ünsüzüne dönüşmesine karşılık Urfa
Ağzı/UA’nda eski şekli ile devam etmesi ile gerçekleşmektedir: parmaklar>barmaḫlar, pişirir>bişĭrĭr
vb gibidir.

Tonsuzlaşma

t>d bu ses değişme türü Azeri Türkçesi/AT’nde ve Osmanlı sahasında kelime başında bulunan t
ünsüzünün Urfa Ağzı/UA’nda d ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir: taş>daş,
tatlıyım>datlıyam, testi>desti, tomurcuk>domǔrcaḫ, tambura>dambıra vb gibidir.
g>k bu ses değişme türü Azeri Türkçesi/AT’nde ve Osmanlı sahasında kelime başında bulunan k
ünsüzünün Batı Türkçesi/BT’nde ve Urfa Ağzı/UA’nda g ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmiştir:
gölge>kölge, gibi>kĭmĭn, gömlek>kömleg, nergiz>nerkis vb gibidir.
g>ḳ bu ses değişme türü Türkiye Türkçesi/TT’nde kelime başında g ünsüzü bulunmaması dolayısı ile
gerçekleşmiştir: gardiyan>ḳardiyan vb gibidir.
b>p bu ses değişme türü Osmanlı Türkçesi/OT’nden farklı olarak Azeri Türkçesi/AT’nde kelime
başında bulunan b ünsüzünün p ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir. bıçak>pıçaḫ,
baḳla>paḳla, baḳır>paḳır, bozuḳ>pozıḫ, parmaḳ>barmaḫ, pişirir>bişĭrĭr örneklerinde olduğu gibi halk
ağzında görülmesine karşılık Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.
d>t bu ses değişme türü Batı Türkçesi/BT’nde ve Eski Anadolu Türkçesi/EAT’nde kelime başında
bulunan d ünsüzünün Azeri sahasında ve Urfa Ağzı/UA’nda t ünsüzüne dönüşmesi ile
gerçekleşmektedir: diken>tĭken vb gibidir.

Süreklileşme

z>s bu ses değişme türü oluşum noktaları aynı olan iki ünlü veya ünsüzün değişimi ile
gerçekleşmektedir: lahza>leḥse, gelmezsin>gelmessen, gelemezesen>gelemessen, almazsa>almassa
vb gibidir.
ḳ>ḫ bu ses değişme türü Eski Anadolu Türkçesi/EAT’nde ve Osmanlı Türkçesi/OT’nde kelime
içindeki ve sonundaki ḳ ünsüzünün Azeri sahası ve Urfa Ağzı/UA’nda tamamı ile ḫ ünsüzüne
dönüşmesi ile gerçekleşmektedir: açıḳ>açıḫ, artıḳ>artıḫ, çıḳmaz>çıḫmaz çoḳ>çoḫ, yaḳtı>yaḫtı,
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yırtıḳ>yırtıḫ, baḳar>baḫar, yaḳar>yaḫar, yanaḳların>yanaḫların vb gibidir.
ğ>v bu ses değişme türü yuvarlak ünlü etkisi ile gerçekleşmektedir: öğle>övle vb gibidir.
ç>ş bu ses değişme türü oluşum noktaları aynı ve birbirine yakın damak-diş ünsüzü olan ç ünsüzünün
temas değişimi sonucu süreklisi olan ş ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir: biçtim>biştĭm,
geçti>geştĭ, göçtü>göştǚ, saçlım>saşlım, uçtu>uştı
c>j bu ses değişme türü yalnızca bir alınma kelimede görülmektedir: vicd n>vijd n>vicdan vb
gibidir.

Süreksizleşme

b>m bu ses değişme türü halk ağzında çok az görülmektedir: baġb n>baġman>bağban,
bah ne>mahana, bana>mene vb gibidir.
j>c bu ses değişme türü ses taklidi içeren özellikle alınma bir kaç kelime dışında kalan sözcüklerdeki j
ünsüzünün Urfa Ağzı/UA’nda c ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir: jandarma>cenderme,
jengar>cenger, şarjör>carcur, pijama>picama vb gibidir. Türk halk müziği edebi/müzikal metin
örneklemlerinde görülmemiştir.
m>b bu ses değişme türü ünsüz ikizleşmesi sonucu oluşan m ünsüzünün b ünsüzüne dönüşmesi ile
gerçekleşmektedir: pamuk>pammuk>pambǔḫ, maydanoz>beḫteniz vb gibidir.
ş>c bu ses değişme türü şarjör>carcur örneğinde olduğu gibi halk ağzında görülmesine karşılık Türk
halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.

Sürekli Ünsüzler Arasında Bazı
Değişmeler

n>k bu ses değişme türü görün->görük- örneğinde olduğu gibi halk ağzında görülmesine karşılık Türk
halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.
r>l bu ses değişme türü gerileyici ünsüz benzeşmeleri ile gerçekleşmektedir: sarardım>saraldım,
ekerler>ekeller, biçerler>biçeller, avlarlar>avlallar, koyarlar>ḳoyallar vb gibidir.
n>l bu ses değişme türü nöbet>löbet örneğinde olduğu gibi gerçekleşmektedir.
m>n bu ses değişme türü ḳomşu>ḳonşı, bizim>bĭzĭmkiden örneğinde olduğu gibi gerçekleşmektedir.

Diğer Değişmeler

v>m bu ses değişme türü veb l>mabal örneğinde olduğu gibi gerçekleşmektedir.
d>z bu ses değişme türü iki söyleyiş biçimi olan kelimelerden birinin tercih edilmesi ile
gerçekleşmektedir: ḳaz ʾ>ḳaḍ ʾ>kaza, k zı>ḳ ḍı>kadı, c z >c d >cadı, üst z>üst d>üstat,
ezva>edv ʾ vb gibidir. Urfa halk ağzında: cazı<c d >cadı, ezveḥ>edv ʾ>edva vb gibidir. Türk halk
müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde: murad>mıraz vb gibidir.
ğ>g bu ses değişme türü Batı Türkçesi/BT’nin son devirlerinde ilk hecede yer alan ğ ünsüzünün y
ünsüzüne dönüşmesi veya tek heceli kelime sonunda bulunan g ünsüzünün aslını koruması ile
gerçekleşmektedir: eğlenem>eglenem, eğlencemi>eglencemĭ, eğer>eger>semer, eğer>eger,
düğüm>dügǚm, değdi>degdĭ, değirmen>değirmen vb gibidir.
ğ>y bu ses değişme türü İstanbul Ağzı/İA’na özenme ile gerçekleşmektedir: eylenelĭm>eğlenelim,
eyle>eğle vb gibidir. egle-: eglencemĭ>eğlencemi, eglenem>eğleneyĭm, eglendĭm>eğlendim
örneklerinde olduğu gibi halk ağzında daha az görülmemesine karşılık Türk halk müziği
edebi/müzikal metin örneklemlerinde daha çok görülmektedir.
ğ>ġ bu ses değişme türü tek heceli kelimedeki ya da birinci hece sonundaki ġ ünsüzünün Batı
Türkçesi/BT’ne geçmeden yumuşayarak Urfa ağzı/UA’nda ğ ünsüzüne dönüşmesi ile
gerçekleşmektedir: aġa>ağa, aġlar>ağlar, baġlar>bağlar, baġiy>bağın, baġla->bağla-, çaġla->çağla-,
daġlar>dağlar, daġ>dağ, oġlan>oğlan, saġ>sağ vb gibidir.
h>ḫ bu ses değişme türü yazı dilinde yer alan h ünsüzünün Urfa Ağzı/UA’nda yabancı asıllı
kelimelerde bulunan ḳ ünsüzünden türemiş olan ḫ ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir:
domǔrcaḫ>tomurcuk, ḫatın>hatun, ḫanım>hanım, ḳoçaḫ>koçak, ḫeber>haber, serḫoş>serhoş,
ḫeylĭ>hayli, ḫoş>hoş vb gibidir.
n>m bu ses değişme türü enbiyalar>embiyalar örneğinde olduğu gibi çok az görülmektedir.
ñ/n>ng bu ses değişme türü yazı dilinde yer alan n ünsüzünün Urfa Ağzı/UA’da yer almayan ñ
ünsüzünü oluşturan n ve g ünsüzlerine dönüşmesi ile gerçekleşmektedir: yeñi>yėngĭ>yeni vb gibidir.
ñ/g>ğ>y bu ses değişme türü Anadolu Ağızları/AA’nda yer alan ñ ünsüzü ögelerinden g ünsüzünün
Urfa Ağzı/UA’nda önce ğ ünsüzüne daha sonra ise y ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir. Halk
ağzında: añlamak>aynamaḳ vb gibidir. Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde:
göñlüm>göynǚm, göñlümün>göynǚmǚn, göñlün>göynǚn, soñra>soyra vb gibidir.
s>z bu ses değişme türü negisi>nėrgĭzĭ, seksen>sekzen örneklerinde olduğu gibi sedalılaşma olayı ile
gerçekleşmektedir.
v>f bu ses değişme türü mahvettin>mahfettĭn örneğinde olduğu gibi oluşum noktaları aynı olan v ve f
ünsüzlerinin yer değiştirmeleri ile gerçekleşmektedir.
v>g bu ses değişme türü ögmek>öğmek>övmek örneğinde olduğu gibi özellikle İstanbul Ağzı/İA’nda
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yer alan g>ğ(y)>v değişiminin Urfa Ağzı/UA’nda koruması ile gerçekleşmektedir. Türk halk müziği
edebi/müzikal metin örneklemlerinde: güvercin>gögerçin vb gibidir.
v>ġ bu ses değişme türü cevap>cuġap örneğinde olduğu gibi halk ağzında az görülmesine karşılık
Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.

Benzeşme

y>v bu ses değişme türü köy>köv, tüyünden>tivĭnden örneklerinde olduğu gibi gerçekleşmektedir.
Ses Olayları
Bu ses olayı türü ünsüz benzeşmeleri ile gerçekleşmektedir. Urfa Ağzı/UA konuşma dilinde daha çok
görülmesine karşılık Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde ise daha az
görülmektedir.
İlerleyici benzeşme:
-nl->-nn benle>bennen>benimle vb gibidir.
-l-r->-l-l gülürüm>gülürem>güllem vb gibidir.
Gerileyici benzeşme:
-zs->-ss- Urfa Ağzı/UA’nda geniş zaman kipi ile yeterlik fiilinin olumsuz biçimlerinde yer alan -maz,
-mez, -amaz, -emez eklerinin sonundaki z ünsüzünün tekil ikinci şahıs eki olan -san, -sen ve şart eki
olan -sa, -se eklerinin başında bulunan s ünsüzüne benzeme eğilimi göstermesi ile gerçekleşmektedir:
almazsa>almassa, gelmezsen>gelmessen>gelmezsin, gelemezsen>gelemessen>gelemezsin vb gibidir.
-rl->-ll- Urfa Ağzı/UA’nda geniş zaman ekinde yer alan r ünlüsünün çoğul üçüncü şahıs eki ile
birleşerek l ünsüzüne dönüşmesi ile gerçekleşmektedir: severler>seveller, keserler>keseller,
basarlar>basallar, seçerler>sėçeller, avlarlar>avlallar, ekerler>ekeller, biçerler>biçeller vb gibidir.
-nb->-mb özellikle Arapça, Farsça dillerinden alınma kelimelerde ve yazı dilinde yaygın bir biçimde
görülmektedir: tanbura>tambıra>tambura, menbaʿ>membeʿ>memba, sünbül>sümbül>sümbül,
çenber>çember>çember, penbe>pembe>pembe vb gibidir.

Ünsüz Türemesi

-l-n>-n-n ile edatının -n vasıta ekini alarak önce ilen biçimine sonra ekleşerek -lan, -len biçimlerine
daha sonra ise benzeşerek -nan, -nen biçimlerine dönüşmesi ile gerçekleşmektedir. Bu biçim Urfa
Ağzı/UA’nda
yaygın
bir
biçimde
görülmektedir:
yarlan>yarnan>yâr
ile,
ayvaylan>ḥeyvanan>ayvayla,gözellen>gözelnen>güzelle,benlen>bennen>benle, yerlen>yernen>yerle
vb gibidir. Bazen ile edatının başındaki -i ünlüsünün varlığını koruduğu da görülmektedir: gül
ilen>gülinen>gül ile, saġlıġ ilen>saġlıġinan>sağlıkla, yaġlıġ ilen>yaġlıġinan>yağlıkla vb gibidir.
Bu ses olayı türü Urfa Ağzı/UA’nda çok az görülmektedir.
Ön seste ünsüz türemesi:
h türemesi: ayva>ḥeyva, elbet>helbet vb gibidir.
y türemesi: aldatır>yaldadır vb gibidir.
İç seste ünsüz türemesi:
y türemesi: big ne>beyg ne vb gibidir.

Ünsüz Düşmesi

Son seste ünsüz türemesi:
n türemesi: ile>ilen vb gibidir.
d türemesi: elvan>elvand vb gibidir.
Bu ses olayı türü kelime başında y ünsüzünün kelime ortasında ise f, l, v, y, ünsüzlerinin düşmesi ile
gerçekleşmektedir. Eski Anadolu Türkçesi/EAT’nde tek tük görülmesine karşılık Azeri sahasında ve
Urfa Ağzı/UA sahasında çok yaygın görülmektedir. Türk halk müziği edebi/müzikal metin
örneklemlerinde ise çok az görülmektedir.
Kelime başında:
y düşmesi: yiğitsen>igĭtsey, yılandır>ilandır, yitirdim>itĭrdĭm, yüzün>üzün, yüzüme>üzǚme vb
gibidir.
Kelime ortasında:
f düşmesi: çift>çüt vb gibidir.
l düşmesi: kalk->ḳaḫ- vb gibidir.
v düşmesi: tövbeler>töbeler, devşirir>döşǚrǚr vb gibidir.
y düşmesi: söyleyin>söleyĭn, şeyh>şıḫ vb gibidir.

Ünsüz İkizleşmesi
Ünlü Türemesi
Ünlü Düşmesi

Kelime sonunda düşme eğilimi gösteren r, y ünsüzleri düşüşleri Urfa ağzı/UA’nda da görülmektedir:
şey>şė, buğday>buġda vb gibidir. Arapça asıllı kelimelerin sonundaki ( ءhemze) sesi düşüşleri Urfa
Ağzı/UA’nda da görülmektedir: enbiyaʾ>embiya>enbiya vb gibidir. Halk ağzında: koy->ḳo-, bir>bi
vb gibidir. Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde görülmemiştir.
Bu ses olayı türü Türkçe’de az görülmesine karşılık Urfa Ağzı/UA’nda daha çok görülmektedir:
aşağı>aşşaġı, Hasankalesi>Ḥessanḳalası, minaresi>minnarası, rakamı>reḳḳemĭ, sabahtır>sebbeḫtĭr,
topuktan>toppıġtan, yedi>yėddĭ, anama>annama>anneme vb gibidir.
Bu ses olayı türü özellikle alınma kelimelerde kelime başında ve ortasında ünlü türemesi ile
gerçekleşmektedir. Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde: baḫtlı>beḫtĭlĭ>bahtlı vb
gibidir. Halk ağzında: ẓulm>zulǔm>zulüm vb gibidir.
Bu ses olayı türü yazı dilinde bünyesinde ikiden çok hece bulunduran kelimelerde sonunda ünsüz
bulunmayan vurgusuz orta hece ünlüsünün Urfa Ağzı/UA’nda düşmesi ile gerçekleşmektedir:
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Ünlü Birleşmesi

Ünlü Çarpışması

Orta Hece Ünlü Daralması
Yer Değiştirme

Hece Düşmesi
İsim Kısaltmaları

Uyum

Ünlü Uyumu

burada>burda, buradan>burdan, boyunuma>boynuma, boyunumda>boynumda, gönülüm>gönlüm,
topuğu>topġı, kabire>ḳabre, ömürüme>ʿümrǚme vb gibidir. Bazen r vb gibi tonlu ünsüz ile biten
fiillere gelen geniş zaman eki ünlüsü düşmektedir: yediririm>yĭdĭrrem vb gibidir.
Bu ses olayı türü Urfa Ağzı/UA’nda ünlü ile biten bir kök veya gövdeye ünlü ile başlayan bir ek veya
kelime eklendiğinde iki ünlünün birleşmesi ile gerçekleşmektedir.
Türk halk müziği edebi/müzikal metin örneklemlerinde ne kelime bileşikleri: ne edeyim>nėdĭm, ne
eyledi>nėyledĭ, ne eyledim>nėyledĭm vb gibidir, isimler ile seslenme edatları bileşikleri:
ana+ey>anėy, ana+ey>anė, ağa+ey>aġey>aġė, Hakkı+oğul>Ḥaḳḳo vb gibidir.
Bu ses olayı türü alınma kelimenin veya kelime birliğinin ortasında yer alan ayın ve hemze seslerinin
maʿ ṣ >meʿasi>measi örneğinde olduğu gibi Urfa Ağzı/UA’nda çok defa sesletilmesi ya da bu
seslerin yerine y veya v ünsüzlerinden birinin getirilmesi ile iki ünlünün bir araya gelmesinin
engellenmesi ile gerçekleşmektedir: m ʾil>mayil>mail, faʾide>fayda>faide, faik>fayıḳ,
daʾima>dayma>daima, ḫain>ḫayın>hain, suʾal>suval>sual vb gibidir.
Bu ses olayı türü olayı Azeri sahasında Osmanlı sahasından daha ileride olan ve Urfa Ağzı/UA’nda da
yer alan orta hece ünlüsü değişmesi ile gerçekleşmektedir: Adanaya>adaniya, kimseye>kimsiye
kalmaya>ḳalmiya, almaya>almiya, ötmeyor>ötmiyor vb gibidir.
Bu ses olayı türü Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinde dört kelimede görülmektedir:
kirpik>kĭprĭk, kirve>küvre, uçkur>uḫçǔr, uyku>yuḫu vb gibidir. Urfa Ağzı/UA konuşma dilinde ise
daha çok örnek bulunmaktadır: ileri>irelĭ, memleket>melmeket, çapraz>çarpaz, çömlek>çölmek,
kibrit>kirbĭt, öğren->örgen, bulgur>burġul, tenha>tehna, doğru>dorġu, doğra->dorġa- vb gibidir.
Bu ses olayı türü bir kelimede ses bakımından birbirine eşit veya birbirine benzer iki heceden birinin
zamanla eriyip kaybolması ile gerçekleşmektedir: nereye>nėre, bakayım>baḳım, gideyim>gĭdĭm,
Muhammed>Memed, gönülüm>göynĭm, evimizin>evmĭzĭn vb gibidir.
Bu ses olayı türü şahıs isimleri veya sıfatlarla sevgi bildiren ek veya hitap edatlarının birleşmesi yada
hece düşmesi sonucu gerçekleşmektedir: Ḥaḳḳo>Hakkı+oğul>Hakkı, anėy>ana+ey>anne,
anė>ana+ey>anne, aġė>ağa+ey>ağa vb gibidir.
Bu ses olayı türü ünlü ve ünsüzlerin ahengi ile gerçekleşmektedir. Urfa Türk halk müziği
edebi/müzikal metinlerinin ana ölçüsü hecedir. Aruz ölçüsü ile söylenmiş divan tarzı şiirlerin sayısı
oldukça azdır. 8 gazel, 1 murabba, 1 muhammes edebi/müzikal türü dışında kalan tüm şiir biçimleri 5,
6, 7, 8, 11’li hece ölçüsü kalıpları ile söylenmiş bentlerden oluşan kusursuz ölçü ve zengin uyak
bakımından mükemmelliğe erişmiş olan biçimlerdir. Uyağın her türüne rastlanabilmektedir. Cinas söz
sanatı ile yüklü olan hoyratlar bir ya da iki ünsüz uyumuna dayanan yarım uyaklar ile bezenmiştir.
Bu ses olayı türü kalınlık-incelik uyumu olarak tam anlamı ile varlığını sürdürmektedir:
ḫir > ḫırı>ahiri,
em net>amanat>emanet,
ḫ ne>ḫana>hane,
ḫar be>ḫaraba>harabe,
ḫancer>ḫençer>hançer, ḳıy met>ḳıyamat>kıyamet, m d m>madam>madem, mel l>melĭl>melul,
m nend>menend>menent, mauser>mevzer>mavzer, nas b>nesib>nasip, naṣ ḥat>nesiḥet>nasihat,
d ne>tene>tane, z hir>zahar>zahir, ẕulm>zulǔm>zulüm vb gibidir.
Kelime kök ve gövdelerinin ek alma durumu: ince sesli kelime kök ve gövdelerine eklenen sonu k
ünsüzü ile biten ince sesli eklerde ya tamamen ya da ilk hecenin dışında olmak kaydı ile ünlü uyumu
bozularak kalınlaşma görülmektedir: gelecaḫ>gelecek, gidecaḫ>gidecek, ḳaşlari>kaşların,
aġliyor>ağlıyor vb gibidir.
Düzlük-yuvarlaklık uyumu: Batı Türkçesi/BT’nin en uyumsuz devri olan Eski Anadolu
Türkçesi/EAT döneminden kalan bu ses olayı türü Urfa Ağzı/UA’nda genellikle bulunmamaktadır.
Düz ünlüden sonra düz ünlünün gelmesi: avuna>avına, ḳapu>kapı vb gibidir. Yuvarlak ünlüden sonra
yarı dar-yuvarlak ünlünün gelmesi: çürǚdǚm>çürüdüm, doyǔlmaz>doyulmaz, döndǚm>döndüm,
dursǔn>dursun, göksǚme>göksǚme, gölǚmǚz>gölümüz, ḫurcunda>hurcunda, köyǚn>köyün,
ḳurşǔn>kurşun, müftǚsǔz>müftüsüz, oġlǔ>oğlu, öldǚrdǚn>öldürdün, süzǚlsǚn>süzülsün, türlǚ>türlü,
üşǚdǚm>üşüdüm, üzümǚ>üzümü, vurǔn>vurun vb gibidir. Birinci hece dışındaki ünlülerin
düzleşmesi: boynımda>boynǔmda, bozılmış>bozǔlmış, buldım>buldum vb gibidir.
Yuvarlak ünlüden sonra dar-yuvarlak veya düz-geniş ünlünün gelmesi aşırı düzleşme sonucu tam
olarak sağlanamamıştır. Bazı kök ve gövdelerde isim-fiil yapım ekleri ile işletme-çekim eklerinin
çoğunda yardımcı seslerde uyum aykırılıkları görülmektedir.
Kök ve gövdelerde: ulı>ulu, bulıt>bulut, uzın>uzun, boyın>boyun, ḳomşı>komşu, toppıḫ>topuk,
uyḫı>uyku, turıncı>turuncu, tutıl->tutul-, vurġın>vurgun, öldĭren>öldüren, soldıran>solduran,
yoḫsıllıḫ>yoksulluk, doldır->doldur-, dostım>dostum vb gibidir.
Geniş zaman eklerinde: bulıram>bulurum,
vurılmaz>vurulmaz vb gibidir.

olırım>olurum,

olır>olur,

soldırır>soldurur,

Görülen geçmiş zaman eklerinde: oldım>oldum, öldĭm>öldüm, buldım>buldum, duydı>duydu,
uştı>uçtu vb gibidir.
Öğrenilen geçmiş zaman eklerinde: olmışam>olmuşum,
uyımış>uyumuş, örtmĭş>örtmüş vb gibidir.

olmışsın>olmuşsun,

olmış>olmuş,

İstek eklerinde: bulım>bulayım vb gibidir.
Durum eklerinde: onı>onu, sonı>sonu, bülbülĭn>bülbülün vb gibidir.
İyelik eklerinde: dostım>dostum, vüc dım>vücudum, boynıma>boynıma, topġı>topuğu,
ḳoynına>koynuna, türküsĭ>türküsü, oġlıyam>oğluyum, üstǚmĭze>üstümüze vb gibidir.
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Yardımcı seste: soliyorum>soluyorum, öliyorum>ölüyorum vb gibidir.
Bu ses olayı türü Türkçe kelimelerde yan yana gelen ünsüzlerin ton bakımından birbirine uyması
esasına dayanmaktadır. Birkaç örnek dışında Urfa Ağzı/UA’nda tam anlamı ile varlığını
sürdürmektedir: ḳazsın>kazsın, sekzen>seksen vb gibidir.
Not 1. Türk halk müziği edebi/müzikal metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında varlığını sürdüren şekilbilgisi ölçütleri (morfoloji:
şekilbilgisi öğeleri: ses değişmeleri: ünlü değişmeleri: kalın ünlülerin incelmesi, ince ünlülerin kalınlaşması, düz ünlülerin yuvarlaklaşması,
yuvarlak ünlülerin düzleşmesi, geniş ünlülerin daralması, dar ünlülerin genişlemesi, dar-yuvarlak ünlülerin yarı dar-yuvarlak ünlüye
dönüşmesi-ünsüz değişmeleri: tonlulaşma, tonsuzlaşma, süreklileşme, süreksizleşme, sürekli ünsüzler arasında bazı değişmeler, diğer
değişmeler & ses olayları: benzeşme, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünsüz ikizleşmesi, ünlü türemesi, ünlü düşmesi, ünlü birleşmesi, ünlü
çarpışması, orta hece ünlü daralması, yer değiştirme, hece düşmesi, isim kısaltmaları, uyum, ünlü uyumu, ünsüz uyumu) ayrıntılarıyla
irdelenmiştir (Özbek, 2010: 20-41) & (Özbek, 1972: 8-10, 19-23) & (Edip, 1945: 96, 98) & (Özkan, 2000: 79, 106) & (Özçelik, 1997: 51-52)
& (Ergin, 1962: 348).
Ünsüz Uyumu

BULGULAR
Yerel/evrensel

fonolojik/sesbilimsel

ve

müzikolojik/müzikbilimsel

yasalar

ekseninde

yapılanan şekilbilgisi özelliklerinin halkbilim analiz modellerinden biri olan performans teori
(halkbilimsel eksende her türlü folklorik terim/kavram/öğe-halkdilsel varyant/değişke/çeşitlenme:
Çobanoğlu, 1999) ve etnomüzikolojide dilbilimsel yaklaşımlar (etnomüzikbilimsel eksende her türlü
etnomüzikolojik

terim/kavram/öğe-etnomüzikodilsel

varyant/değişke/çeşitlenme:

Stone,

2008)

ekseninde sözel/sanatsal bir performans türü olarak tanımlanan Türk halk müziği edebi/müzikal
metinlerinin kuramsal/icrasal altyapısında yerel/evrensel ilintilerle birlikte şekilbilgisi ölçütleri
düzeyinde varlığını sürdürdüğü vurgulanmıştır.
Yerel/evrensel

fonolojik/sesbilimsel

ve

müzikolojik/müzikbilimsel

yasalar

ekseninde

şekilbilgisi ölçütleri düzeyinde yapılanan Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Veritabanı/THMFNS V (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Alfabe Veritabanı/THMFNS
AV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Ses Veritabanı/THMFNS SV, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Sözlük Veritabanı/THMFNS SzV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi Eser Veritabanı/THMFNS EV, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonotaktik
Olasılık Hesaplayıcı Veritabanı/THMFNS FOHV), Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Fonetik Terapi Uygulamaları/THMFNS FTU (Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik
Farkındalık Yetileri Gelişim Süreçleri/THMFNS FFYGS, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon
Sistemi İşitsel Ayırt Etme Testi/THMFNS İAT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi
Artikülâsyon Testi/THMFNS AT, Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Sesçil Çözümleme
Testi/THMFNS

SÇT,

Türk

Halk

Müziği

Fonetik

Notasyon

Sistemi

Sesbilgisel/Şekilbilgisel/Sözvarlıksal Ölçütleri Belirleme Testi/THMFNS SŞSÖBT, Türk Halk Müziği
Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Öğretim Oturumları/THMFNS FFYÖO,
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi Fonolojik Farkındalık Yetileri Değerlendirme
Grubu/THMFNS FFYDG) oluşum/gelişim ve eğitsel/öğretisel uygulamalara aktarım/adaptasyon
süreçlerinin

Urfa/Kerkük/Talâffer

Ağızları/UKTA

gerekmektedir.
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ÖZET
Performans Sanatı; tiyatro, görsel sanatlar, dans ve müzik gibi farklı disiplinler arasındaki sınırları
ortadan kaldırmayı amaçlamakta ve izleyici ile kurulan ilişkinin kavramsal olarak geliştirilmesini
hedeflemektedir. Performans sanatının düşünsel ve duyusal boyutları bulunmaktadır. Klasik estetikte yer alan
toplum-sanatçı-sanat yapıtı izleyici döngüsünden çıkıp, izleyicinin sanat eseri ve sanatçıyla etkileşimini
arttırmıştır. Günümüzde de etkinlik gösteren Performans Sanatı’nın varlığı, şimdiki zamana, şu ana odaklanan
özelliği ile kendini belli bir zaman dilimi içinde var eden ve yok eden yapıya sahiptir. Tekrarlanamaz,
kaydedilemez, belgelenemez. Yoksa temsilin temsili durumuna düşer, bu da performans değil, performans
dışında başka özellikler taşıyan bir şey olur (Koyuncuoğlu, 1999:79). Bu yüzden performansın getirdiği soruları
şimdi için (performansın gerçekleştiği zaman dilimi için) değerlendirmek gerekmektedir. Beden performans
sanatı, iktidarların manipüle edilecek en uygun yapı olarak gördükleri ve meşrulaştırılmış şiddetle tahakküm
altına aldıkları bedenin bir nevi kurtuluş mücadelesidir ve bu söylemiyle de beden performans sanatının dili
özgürlük mücadelesiyle örtüşen bir başkaldırının dili olma özelliği taşır (Vardar,2015). Çalışma kapsamında
performans sanatının çağdaş sanatın bir formu olduğu olgusu da değerlendirilmiştir. Performans sanatını doğru
değerlendirebilmek için çağdaş sanatın disiplinlerarası geçişini analiz etmek gerekmektedir.
Bu araştırma güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin performans sanatına yönelik görüşlerinin
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Günümüz sanatının en önemli ihtiyaçlarından biri olan eleştirel tavır
performans sanatının ortaya çıkışında ve doğasında mevcuttur. Bu nedenle çalışmanın diğer bir amacı da bu
eleştirel tavrın öğrencilere kazandırılmasına yönelik bir öğrenme ortamı yaratmaktır.
Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan devlet kamu üniversitelerinin güzel sanatlar
fakültelerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu öğrenciler arasından uygun örneklem
yöntemiyle seçilmiş Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Baskı Sanatları Bölümü öğrencileri
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamı öğrencilerin performans sanatına ilişkin görüşleri ile sınırlı tutulmuştur.
Çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. Öncelikle literatür taramasına başvurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında
performans sanatı ile ilgili 12 saatlik sunum ve tartışmanın sonunda öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. 30
öğrenciden oluşan örneklemden görüş elde etmek üzere araştırmacı tarafından hazırlanmış ve 4 maddeden oluşan
yarıyapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun geçerliliği uzman görüşü yoluyla elde
edilmiştir.
Elde edilen veriler tümevarım veri analizi kullanılarak temalar haline dönüştürülmüştür. Çalışmanın
sonunda, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin performans sanatına yönelik görüşleri açıklanmaya çalışılmıştır.
Yapılan görüşmeler sonucunda performans sanatının; çevresel, otobiyografik ve kültürel özellikler
sergilemesinin yanı sıra siyaset, cinsellik, ölüm, kimlik, sanat tarihi ve günlük hayat durumları yansıttığına
yönelik görüşler de dikkat çekmektedir. Performans Sanatını esnek yapısından dolayı keskin sınırlarla ifade
etmek mümkün değildir. Performans Sanatı’nda dışsal faktörler, kurallar, din, siyaset ve devlet engelleri, içsel
faktör ise sanatçının kendisi ve bedenidir. Performansın içeriği, özellikleri ve tüm yapısı sanatçıların öznel
görüşlerinin bir bütünüdür. Performans sanatı özellikle bedenlerin yaşamlarını sürdürdükleri toplum normlarının
geleneksel yapısını eleştirmeyi kendisine hedef olarak seçer. Bireysel sancıların kolektifleştiği beden hafızasının
somut sunumu olan performans sanatı, protesto ruhunun yansımasıdır. Sonuç olarak; öğrenci görüşlerinden elde
edilen temaların yorumlanmasının yanı sıra literatüre yönelik bir değerlendirme de yapılmaya çalışılmıştır.
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ABSTRACT
Performance Art; aims to eliminate the boundaries between different disciplines such as theater, visual
arts, dance and music. its purpose is to conceptually develop the relationship with the audience. Performance art
has intellectual and sensory aspects. The society-artist-art work in classical aesthetics has been removed from the
audience cycle and increased the interaction of the viewer with the art work and the artist. The existence of
Performance Art, which is active today, has a structure which is present and destroys itself in a certain time
period with its present focusing feature. It cannot be repeated, recorded, documented. Otherwise, it becomes the
representation representation, which is something other than performance and something other than performance
(Koyuncuoğlu, 1999:79). Therefore, the performance-related questions should now be evaluated. The art of body
performance is a sort of liberation struggle of the body, in which they see power as the most appropriate
structure to be manipulated and dominated by legitimized violence, and with this discourse the language of body
performance art is the language of a revolt that overlaps with freedom struggle (Vardar, 2015). In this study, the
fact that performance art is a form of contemporary art is also evaluated. In order to evaluate the art of
performance correctly, it is necessary to analyze the interdisciplinary transition of contemporary art.
This research was carried out to examine the opinions of the students of Fine Arts Faculty on
performance art. Critical attitude, which is one of the most important needs of contemporary art, exists in the
emergence and nature of performance art. Therefore, another aim of the study is to create a learning environment
for students to gain this critical attitude.
The universe of this research fine art of state public universities in Turkey are comprised of students
studying at the faculty. The students of the Department of Painting and Print Arts, Faculty of Fine Arts, are
selected from these students with the appropriate sampling method. The scope of the study is limited to students'
opinions on performance art.
Qualitative method was used in the study. Firstly, literature review was applied. At the end of the 12
hour presentation and discussion about performance art in the light of the data obtained, students' opinions were
consulted. A semi-structured interview form consisting of 4 items was used by the researcher to obtain opinions
from 30 students. The validity of the interview form was obtained through expert opinion.
The data obtained were transformed into themes by using inductive data analysis. At the end of the
study, it was tried to explain the opinions of the students of the Fine Arts Faculty towards performance art. As a
result of the interviews, the performance art; environmental, autobiographical and cultural characteristics, as well
as politics, sexuality, death, identity, art history and daily life situations are also noteworthy. Due to its flexible
structure, it is not possible to express the Performance Art in sharp limits. External factors, rules, religion,
politics and state barriers are the inner factors and the artist himself and his body. The content, characteristics
and overall structure of the performance are a collection of the subjective views of the artists. Performance art
chooses to criticize the traditional structure of the norms of society in which the bodies live. The performance
art, which is the concrete presentation of the body memory in which individual pains are collectivized, is a
reflection of the spirit of protest. As a result; In addition to the interpretation of the themes obtained from the
views of the students, an evaluation was made for the literature.
Key Words: Fine Art, Performance Art, Interview, Contemporary Art

GİRİŞ
1940 ve 1950’lerdeki “Soyut Ekspresyonizm” ve sanatla canlı aksiyonu birleştirmesi yönüyle
Jackson Pollock’un “Action Painting” (Eylem Resmi), “ Fluxus” ve “Happening”lere zemin
hazırlayarak Performans Sanatının ortaya çıkışını sağlamıştır (Dempsey,2007:98).
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Yüzyılın başındaki Avantgarde akımlardan Dada’nın anarşist performanslarına, sürrealist ve fütürist
performanslara ve tiyatro atölyelerinde boşluk, ses ve ışık arasındaki ilişkiyi keşfetmeye çalışan
Alman Bauhaus okulunun öncü çalışmalarına kadar uzanmaktadır.
“Performans Sanatı” terimi ise ilk olarak 1960’larda Amerika Birleşik Devleti’nde canlı
olarak

sergilenen

disiplinlerarası

sanat

etkinliklerini

tanımlamak

amacıyla

kullanılmıştır

(Nalbantoğlu,2012:199). Performans sanatı, 1960'lı yıllarda ortaya çıkan ve ağırlıklı olarak 1970’li
yıllarda gelişim göstermiş, süreç içinde farklı bakış açıları ile zenginleşerek günümüz sanatındaki
haline ulaşmıştır. İzleyicinin önünde canlı olarak icra edilen bu sanat biçimi, sanatçı ya da sanatçılar
tarafından eyleme geçirileren metin, görüntü ve ses ve hareket (act) toplamıdır.
Performans sanatı kimi zaman önceden tasarlansa da sıkı sıkıya bir metne bağlılık
göstermemektedir. Bir performansta anlık, sponten eylemler olduğu için birebir tekrarı mümkün
olmayabilir. Performans sözcüğü, ‘gösterme’ anlamına gelmekle birlikte ‘tamamlama’ anlamını da
içermektedir. Bir sanat yapıtının ‘tamamlanması’, başka bir deyişle ‘sanat performansı’, sanat
yapıtının hiçbir özel beceri gerektirmeden özel bir işlev ve ifade yüklenmeden seyirci tarafından
tamamlanması anlamına gelmektedir. Yani metinden bağımsız olarak sahneleme bu tamamlanma
içindir.
Performans sanatı üzerinde araştırmaları bulunan Hasan Bülent Kahraman (2005), performans
sanatının iki temelinden söz edilebileceğini, bunların ilkinin bizatihi performansın öznesi olan
beden, ikincisinin de bedenin içinde yer aldığı mekân olduğunu belirtmiştir. Kahraman’ın mekâna
bakışı ise mekânı sanal bir gerçeklik gibi görme üzerinedir diyebiliriz. Kendisi mekânın bedeni
sınırlandıramayacağını öne sürer. Bu durumu şu sözlerle ifade etmektedir:
“Yani beden salt uzayla ve onun bir parçası olan noktasal, her insan için algılanma boyutları
sınırlı olan bir uzamla kısıtlı sayılamaz. Kuşkusuz öyledir. Hepimiz bir mekanın içinde yer alıyoruz.
Wittgenstein’dan etkilenerek söyleyecek olursak mekanımızın sınırları bilincimizin/dünyamızın
dolayısıyla fizik bedenimizin de sınırlarıdır. Bunu söylediğim zaman zaten benimi mekanla önce
özdeşleştirmiş, sonra da kısıtlamış oluyorum. Sınırları dışına çıkılamayan bir mekan bedenin
olanaklarını da belirliyor. Kaldı ki, fiziksel gücü açısından bakıldığında beden zaten uzayın sığası
içinde son derecede kısıtlıdır. Uzayın asıl aşıldığı yer zihindir. Mekanın belli bir dönemden başlayarak
peyzajla bu nedenden ötürür yer değiştirir. Ne var ki, beden-uzam kısıtlı ilişkisi sadece bu kadarla
kalmaz. Bir mekan olarak ele alındığında bedeni asıl sonlandıran öge onun derisidir. Bedenin gerçek
mekanı, içinde yer aldığı uzamsal parça, uzamsal somut olamaz.” (Kahraman, 2005:1).
Günümüzde de etkinlik gösteren Performans Sanatı’nın varlığı, şimdiki zamana, şu ana
odaklanan özelliği ile kendini belli bir zaman dilimi içinde var eden ve yok eden yapıya sahiptir.
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Tekrarlanamaz, kaydedilemez, belgelenemez. Yoksa temsilin temsili durumuna düşer, bu da
performans değil, performans dışında başka özellikler taşıyan bir şey olur (Koyuncuoğlu, 1999:79).
Bu bağlamda performansın getirdiği soruları şimdi için (performansın gerçekleştiği zaman
dilimi için) değerlendirmek gerekir. Tekrarlanamayan, kopyalanamayan, çoğaltılamayan özellikleri
itibariyle kapitalizmin sürekliliğini sağlamaz.Tiyatro ile de benzerlikler taşıdığı düşünülse de bir çok
yönü ile tiyatrodan ayrılır. Performans sanat ile gündelik yaşam, seyirci ile sanat yapıtı/sanatçı
arasındaki çizginin belirginliğini yok etme amacındadır. Ulaşılmak istenen diğer bir amaç ise,
izleyiciyi sadece izleyen olma konumundan kurtarıp, yapıta düşünsel ve deneyimsel katılımını
sağlamaktır. Bu yönü ile de Kavramsal Sanat’ın amaçlarıyla örtüşür.
1950’lerden sonra gelişen sanat hareketlerine özellikle performans ve vücut sanatçılarının
eylemlerine- baktığımızda bu eylemlerin sanatın demokratikleştirilmesi yolunda bir eğilim olarak
değerlendirilebileceğini görürüz (Kılıç, 2007:86). Performans sanatı ortaya çıkışı itibariyle protest bir
yapıdadır. Feminist hareket başta olmak üzere ayrımcılığa karşı duran düşünce hareketlerinden
beslenmiştir. Bununla birlikte toplumsal olaylar, travmalar ve dönüşümler performans sanatının
gerçekleşmesi için zemin hazırlayan ortamlardır. Çalışma kapsamında performans sanatı dersinde çok
sayıda sanatçı incelenerek bu konuda öğrenci görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırma güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin performans sanatına yönelik görüşlerinin
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Günümüz sanatının en önemli ihtiyaçlarından biri olan
eleştirel tavır performans sanatının ortaya çıkışında ve doğasında mevcuttur. Bu nedenle çalışmanın
diğer bir amacı da bu eleştirel tavrın öğrencilere kazandırılmasına yönelik bir öğrenme ortamı
yaratmaktır.
Araştırmanın problemi
Araştırmanın problemi “Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin performans sanatına yönelik
görüşlerini nelerdir?” olarak belirlenmiştir.
Alt problemler
Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine göre;
Performans Sanatı’nın özellikleri nelerdir?
Performans Sanatı hangi koşullarda ortaya çıkmıştır?
Performans Sanatı’nın günümüz sanatında nasıl bir yeri vardır ?
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Performans Sanatı’nın teknoloji ile olan ilişkisi nasıldır ?
YÖNTEM
Araştırmanın çalışma grubunu Giresun Üniversitesi’ne bağlı Görele Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Sanatları Bölümü Öğrencileri (n=20) oluşturmaktadır. Araştırmada bir eğitim öğretim yarıyılı
boyunca performans sanatı (seçmeli) dersinde öğrencilere performans sanatının kavramsal çerçevesi
anlatılarak örnekleri inceletilmiştir. Süreç sonunda her bir öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Yapılan
görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş daha sonra metin haline dönüştürülmüştür.
Yapılandırılmamış görüşme, diğer bir kişiyle yapılan sözel etkileşimin doğal akışı içerisinde
herhangi bir görüşme protokolü olmaksızın spontane yapılan bir iletişim biçimidir. Araştırmacı,
görüşme yapılan kişinin yanıtlarına bağlı olarak kendini sürekli yeniden yapılandırmak ve verilen
yanıta koşut yeni soruları o an hazırlamak ve sormak durumundadır. Görüşme kısmen söyleşi
havasında da gerçekleşebilmektedir. Bazen kişi kendisiyle görüşme yapıldığını da fark etmeyebilir.
Yapılandırılmamış görüşme tekniğinin en önemli sınırlılığı araştırmanın amacıyla ilgili sistematik veri
toplanması için çok zaman ve enerji gerektirmesidir. Benzer biçimde, bu sınırlılık verilerin analizine
de yansımaktadır. Her bir kişiye farklı sorular sorulduğu için elde edilen yanıtlar da oldukça farklıdır.
Bu düzensiz verilere bağlı olarak bir örüntü elde edilmesi de oldukça güçtür (Patton, 1990: 282). Buna
rağmen ele alınan konu ve örneklem grubunun sanat eğitimi alan öğrenciler olması nedeniyle
öğrencilerin yaratıcılığına engel olamamak amacıyla sorular kişiye göre spontane bir biçimde
yapılandırılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırmanın bulguları ele alınmış ve yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında
öğrencilere

performans

sanatına

ilişkin

görüşleri

sorulmuştur.

Öğrencilerin

görüşleri

yapılandırılmamış görüşme yöntemi ile elde edildiğinden çok çeşitli temalar elde edilmiştir. Bu
temalar aşağıdaki başlıklar halinde toplanmıştır:
Soru 1: “Sizce Performans Sanatı nedir?” sorusuna verilen cevaplardan aşağıdaki temalar
oluşturulmuştur.

1.1. İnsanın bedensel ve ruhsal dayanıklılığının sınırlarını zorladığı bir sanat türüdür.
1.2. Performans sanatı duygu ve düşünceyi bedenle ifade eder.
1.3.Performans sanatı canlı olarak icra edilir ve tekrarlanamaz.
Soru 2:“Sizce Performans Sanatı’na neden ihtiyaç duyulmuştur ve nasıl ortaya çıkmıştır?
sorusuna verilen cevaplardan aşağıdaki temalar oluşturulmuştur.
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2.1.Dikkat çekmek için, daha güçlü bir etki yaratmak için
2.2.Sanatı tüketim döngüsünden kurtarmak için
2.3.İnsanların sınırlarını gösterebilmek için
Soru 3: Sizce Performans sanatının günümüz sanatında nasıl bir yeri vardır? sorusuna verilen
cevaplardan aşağıdaki temalar oluşturulmuştur.

3.1. Günümüz sanatında teknoloji ile yayılan sanatlara göre daha az kitlelere ulaşır.
3.2. Günümüzdeki toplumsal olaylarla özdeşleştirildiğinde etkinlik alanı artar.
Soru 4: Sizce performans sanatının teknoloji ile olan ilişkisi nasıldır?

4.1.Sanatçı performansına konu olarak teknolojiyi ve buna bağlı gelişen konuları (teknoloji
nedeniyle yalnızlaşan, yabancılaşan insan vb) ele alabilir.
4.2.Sanatçı performansında teknolojik olanakları kullanarak bedenine yönelik uygulamalar
yapabilir.
4.3.Performans sanatçısı teknolojik olanakları kullanarak daha fazla izleyiciye ulaşabilir.
Oluşturulan bu temaların yanı sıra aşağıda öğrencilerin performans sanatına ilişkin
görüşlerinden elde edilen bazı çarpıcı cümleler yer almaktadır.
Ö1: teknolojinin tanrısallığı insanı esaret altına alırken, toplumsal bilincin oluşumuna
doğrudan katkıda bulunan sanatçılar da sorumluluklarını gün geçtikçe daha eleştirel ve daha sert
söylemlerle göstermekte, teknolojinin araçsal akla olan müdahalelerini sorgulamaktadırlar.
Ö2: Bu sanatta önceden çalışılmış mekan dışında ayarlanmış bir şey yoktur. Sanatçılar dikkat
çekmek istedikleri konuyu seçtikleri mekanda izleyicinin gözü önünde sergilerler. Bu yönüyle tiyatro
sanatına benzese de ikisini ayıran birçok özellik var. Çoğu sanatçı performanslarında bedenlerini
sıradışı bir şekilde kullanmıştır ve ön planda olan her zaman bedendir.
Ö3: Performans sanatı 1960’lı yıllarda ortaya çıkan, izleyicinin önünde canlı olarak icra edilen
bir sanat biçimidir. Performans sanatı metinden bağımsızdır ve o an olur tekrarı yoktur.
Ö4: Videolar sayesinde insanlar dünyada yapılan performans sanatlarından haberdar oluyor.
Tabi ki canlı izlemek gibi bir etki olmaz fakat hiç görmemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Ö5: Performans sanatı uygulaması güç bir alan olduğu için bu alanda üreten bir sanatçı olmak
hem cesaret hem de zaman isteyen bir süreç. Kolay tüketim dünyasında diğer sanatlara nazaran daha
az kişinin bu sanatı icra edebileceğini düşünüyorum. Bir kişinin performans sanatçısı olabilmesi için
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tüm hayatını buna adaması gereklidir. Nitel olarak etkili bir yeri vardır. İzleyiciye derinlemesine bir
yaşantı sunar ancak ulaşabilmesi bazen güç olabilir.
Ö6: Performans sanatını incelerken çok ilginç örneklerle karşılaştım ve şunu gördüm
;performans sanatı sanatçının kimliğini (cinsel, etnik, siyasi..vb) açıkça ortaya koyabildiği ve
tartışabildiği bir alandır. Sanatçı bu tartışmayı bedeni yoluyla gerçekleştirmektedir.
Ö7: Performans sanatı Brecht’in epik tiyatro anlayışıyla ortak özellikler gösteriyor. Ancak
Klasik tiyatro ile oldukça farklı, bence insanı geliştiren ve değiştiren de Klasik sanat anlayışlarını ters
yüz eden yeni anlayışlara olanak tanımak. Dünyayı nasıl algıladığımızı ve dünyadaki yerimizi
performans örnekleri yoluyla sorgularız.
SONUÇ YERİNE
İçinde bulunduğumuz çağın sanat eğitimi çok yönlü düşünmeyi, araştırmayı ve deneyselliği
gerektirmektedir. Bu nedenle farklı formlara ve güncel gelişmelere açık olmak durumundadır.
Performans sanatı dersi kapsamında yapılan bu çalışmada kuramsal olarak performans sanatının ortaya
çıkışı, gelişimi, öncü ve güncel sanatçıları incelenerek konunun kavramsal çerçevesi tartışılmıştır.
Daha sonra bu konuda öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışmada performans sanatına ilişkin literatür
yoluyla elde edilen verilerin sosyal geçerliliği ortaya konulmuştur.
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yöneltilen, “Sizce Performans Sanatı nedir?” sorusuna
verilen cevaplardan; “İnsanın bedensel ve ruhsal dayanıklılığının sınırlarını zorladığı bir sanat
türüdür.”, “Performans sanatı duygu ve düşünceyi bedenle ifade eder.”, “Performans sanatı canlı
olarak icra edilir ve tekrarlanamaz.” ,Sizce Performans Sanatı’na neden ihtiyaç duyulmuştur ve nasıl
ortaya çıkmıştır? sorusuna verilen cevaplardan “Dikkat çekmek için, daha güçlü bir etki yaratmak
için“Sanatı tüketim döngüsünden kurtarmak için”,“İnsanların sınırlarını gösterebilmek için”, “Sizce
Performans sanatının günümüz sanatında nasıl bir yeri vardır?” sorusuna verilen cevaplardan
“Günümüz sanatında teknoloji ile yayılan sanatlara göre daha az kitlelere ulaşır.”, “Günümüzdeki
toplumsal olaylarla özdeşleştirildiğinde etkinlik alanı artar.”, “Sizce performans sanatının teknoloji ile
olan ilişkisi nasıldır?”, “Sanatçı performansına konu olarak teknolojiyi ve buna bağlı gelişen konuları
(teknoloji nedeniyle yalnızlaşan, yabancılaşan insan vb)

ele alabilir.”, “Sanatçı performansında

teknolojik olanakları kullanarak bedenine yönelik uygulamalar yapabilir.”, “Performans sanatçısı
teknolojik olanakları kullanarak daha fazla izleyiciye ulaşabilir.” temaları oluşturulmuştur. Öğrenciler
süreç boyunca performans sanatçılarına oldukça ilgili yaklaşmışlardır. Bazı öğrenciler ise teorik
boyutu aşarak uygulama yapmak istemişlerdir. Özellikle uygulamaya dönük çalışmalar için henüz
hazır olmayan koşullar nedeniyle çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu nedenle Güzel Sanatlar
Fakültelerinde çağdaş sanat formlarının tartışılıp uygulanabileceği ortamlar oluşturmak ve öğrencilere
özgür, yaratıcı fikirlere açık bir öğrenme-deneme ortamı kurmak oldukça önem taşımaktadır.
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IŞIKLI TEKNOLOJİK GİYSİLERİN SANATA YANSIMALARI
REFLECTIONS OF LIGHTED TECHNOLOGICAL CLOTHES TO ART

Arş. Gör. Emine ERDOĞAN
Kafkas Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
emineerdogan@kafkas.edu.tr

ÖZET
Giysi, insan yaşamında en önemli unsurlardan biri olup vücudu dış etkilerden koruyan unsurdur.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ihtiyaçları karşılamanın yanında sanatta farklılık oluşturma anlayışı içerisine
girilmiştir. Teknoloji ve sanat, geçmişten günümüze sürekli birbiri ile etkileşim halinde olmuştur ve gelecek
dünyamızda sanatsal bir çalışma sürecinde, teknoloji unsuru ön planda tutulacağı tahmin edilmektedir. Sanatçı
çalışma alanını teknolojik gelişmelere ayak uydurarak sanatsal anlamda değişimler meydana getirmiştir. Giyim
alanında teknolojik araçlar sayesinde sanatçı sanatında değişimler yaşamış ve daha kısa sürede giysi tasarımları
oluşturmuştur. Bu değişimler içerisinde bulunan sanatçı farklı teknolojik materyaller ve yöntemler kullanarak
giysi alanında ışıklı giysiler tasarlamışlardır. Bu tasarımlar ilk zamanlar sadece şov amaçlı amacıyla
tasarlanmıştır. Günümüzde giysilerde sanatsal değerinin yanında teknolojik işlevsellik ön planda tutulmaya
başlanmış ve gelecekte giysiler daha donanımlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu giysiler görsel şovlarının
yanında fonksiyonel özellikleri bulunan akıllı giysiler halini almaya başlamıştır. Görsellik, konfor gibi
özelliklerinin yanında bu giysiler, ortama göre algılama ve tepki verme gibi özelliklere sahiptir. Bu çalışmada
amaç, teknolojik gelişmelerin giyim sektöründe sanatçının tasarımlarına yansımalarını tespit etmek ve ışık yayan
materyallerin giyim dünyasındaki etkilerini ortaya koymaktır. Aynı zamanda teknolojik malzemelerle ışıklı giysi
tasarımları yapan sanatçıların çalışmalarını inceleyip yeni tasarım önerileri sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, teknoloji, giysi.

SUMMARY
Garment is one of the most important elements in human life and protects the body from external
influences. With the development of technology, in addition to meeting the needs, the concept of creating
difference in art has been entered. Technology and art have always been in interaction with each other from the
past to the present, and it is estimated that the technology element will be in the forefront in an artistic work
process in our future world. The artist has changed his field of study by keeping up with the technological
developments and creating artistic changes. Thanks to technological tools in the clothing field, the artist has
experienced changes in his art and in a shorter time has created clothing designs. The artist, who has been
involved in these changes, designed light clothing in the field of clothing using different technological materials
and methods. These designs were originally designed for show purposes only. Nowadays, besides the artistic
value of the garments, technological functionality has begun to be prioritized and the future garments are tried to
be better equipped. In addition to visual shows, these clothes have become functional garments. Besides the
features such as visuality and comfort, these garments have features such as perception and reaction according to
the environment. The aim of this study is to determine the reflections of technological developments on the
designs of the artist in the clothing sector and to reveal the effects of the light emitting materials on the clothing
world. At the same time, it is to examine the work of the artists who make lighted garment designs with
technological materials and to present new design suggestions.
Keywords: Art, technology, clothing.
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GİRİŞ
Önceleri salt korunma ve örtünme amacıyla kullanılan tekstil ürünleri, daha sonra moda gibi
insan ruhuna hitap eden güzellik amaçları için kullanılmıştır. Sanayi, moda olgusunun yanı sıra tüm
dünyadaki global değişimlere ayak uydurmak üzere gelişmekte ve bu çerçevede hızla katma değeri
yüksek ürünlere yönlenmektedir. Teknik ve akıllı tekstiller, katma değeri yüksek ürünler olup, bu
ürünler son yıllarda kaydettikleri hızlı büyümektedir. Tekstil sektörünün en hızlı büyüyen alanı olan
teknik tekstiller günümüzde tıp, taşımacılık, koruyucu giysiler, tarım, spor malzemeleri, paketleme,
jeotekstiller,

inşaat

ve

sanayi

gibi

birçok

alanda

karşımıza

çıkmaktadır.

(http://www.turkchemonline.com/Haber/Karanlikta-Gorunurluge-Sahip-Tekstil-Urunlerinin-U.html)
Akıllı tekstiler, gösterdikleri reaksiyonlara göre Zhang ve Tao tarafından 3 ana gruba
ayrılmışlardır: Pasif akıllılar, Aktif akıllılar, Çok akıllılar.
- Pasif Akıllılar: Sadece ortam şartlarına ve uyarımlarını algılayabilirler
- Aktif Akıllılar: Ortam şartlarına ve uyarımlarını algılayıp tepki verebilmektedirler.
- Çok Akıllılar: Ortam şartlarına ve uyarımlarını algılayıp tepki verirler ve kendilerini yeni
durumlara adapte edebilirler (Kayacan, 2008:5).
Pasif akıllı tekstiller; sadece çevresel etkileri algılama özelliğine sahip akıllı tekstil ürünleri
olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde kullanılan giyilebilir sensörler bu grup altında ele
alınmaktadırlar. Aktif akıllı tekstiller; çevresel uyaranları algılayan ve tepki veren akıllı tekstil
ürünleridir. Giyilebilir sensör ve aktüatörlerden (uyarıcılar) oluşan tekstil ürünleri bu grup altında
incelenmektedirler. Ultra akıllı tekstiller ise; çevresel etkileri algılayan, tepki veren ve uyum sağlayan
akıllı tekstil ürünleri olarak tanımlanmaktadır. Etkileri kavrama, muhakeme etme ve aktif olarak
harekete geçen tekstil ürünleri bu grup altında ele alınabilmektedir. Uzay giysi teknolojileri bu gruba
verilebilecek en önemli örneklerdir. Akıllı tekstil ürünleri temelde beş farklı fonksiyonu
gerçekleştirebilmektedirler. Bunlar; Hissetme (Algılama), Veri İşleme, Uyarma, Harekete Geçme,
Yanıt Verme olarak göze çarpmaktadır (AKÇALI, 2016: 693).
Berglin, (2013), akıllı tekstillerin üre-timinde kullanılan malzemeleri 4 başlık altın-da
toplamıştır. Bunlar; sensörler, aktüatörler, iletken materyaller ve elektroniklerdir.
Sensör kelimesi, anlamı hissetmek olan İngilizce "to sense" kelimesinden gelmektedir. Sensör
yerine "Algılayıcı, Duyarga" kelimeleri de kullanılmaktadır. UV koruyucu tekstiller, güç tutuşur
tekstiller, iletken tekstil-ler, fiber optik entegreli kumaşlar pasif akıllı tekstillerde sensör yapılarına
örnek verilebilir.
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Uyarıcı, harekete geçirici anlamlarına gelen aktüatörlere, akıllı tekstillerde, renk değişimi
uygulamalarında kullanılan kromik malzemeler, şekil hafızalı materyaller, ışık yayan diyotların
elektriği, ışığa dönüştürdü-ğü, elektrolüminesans(EL) malzemeler örnek verilebilir.
Yalıtkan halde bulunan tekstil yüzey-lerini iletken materyal hale getirmek için gümüş ve
bakır gibi iyi iletken özellik göste-ren metal lifleri ve ya ipliklerin yanı sıra kar-bon da
kullanılmaktadır. Bunların dışında iletken polimerler kullanılarak veya galvanik kaplama ile iletken
yüzeyler elde edilebilir.
Elektronik devreler, batarya, pil gibi güç kaynakları elektronikler altında toplan-maktadır .
(BALKIŞ-AĞAÇ, 2017:252).
Işık yayan kıyafetler elektronik sistemlerle oluşturulan tasarımlardır ve tasarımcıların
uygulamalarında genelde LED, fiber optik kumaşlar, sensörler, elektrolüminesans tel ve levhalar,
reflektive (yansıtıcı) ve floresans, fotoluminesant malzemeler kullanılmaktadır.
GÖRÜNÜRLÜK ÖZELLİKLİ TEKSTİL MALZEMELERİ
Reflektive (Yansıtıcı) ve Floresans Malzemeler
Yüksek görünürlük özelliği tekstil ürünlerine reflektive (yansıtıcı) ve floresans malzemeler,
fotoluminesant malzemeler ile yansıtma kazandırılabilmektedir. Reflektive (yansıtıcı) ve floresans
malzemeler, herhangi bir dış kaynaktan yayılan ışıkla karşı karşıya kaldıklarında ışık yaymaktadır.
Floresans ailesine ait olan iplikler, floresan renklerinin yoğunluğuna göre karakterize edilmektedir.

Şekil 1. Dongguan OEM yüksek ışık spor akrilik yansıtıcı ile yansıtıcı örgü floresan şapka iplik
https://goo.gl/images/Bn4VU4
Teknik tekstil malzemesi olarak kullanılan fotoluminesant içerikli malzemeler karanlık bir
ortamda rahat görünürlük sağlamaktadır. Bu özellik, ürüne estetik görünümünün yanında, çeşitli
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tehlike durumlarında koruyuculuk sağlayabilmektedir. Fotoluminesant malzemeler, tekstil boya ve
baskı boyaları olarak lif, iplik ve kumaş şeklindeki tekstil ürünlerine boya baskı, kaplama ve
laminasyon gibi tekniklerle uygulanabilmektedir. Ancak, herhangi bir tekstil yüzeyine söz konusu
metotlarla fotoluminesant malzemelerin aplikasyonu ürünün sertliğini arttırmakta ve özellikle giysi
konforunu olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, gerek ürün üretimi gerekse de kullanım sırasında
meydana gelen aşınma ve yapılan yıkama işlemleri sonucu karanlıkta görünürlük özelliği
azalmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda fotoluminesant maddeler ile tekstil lif üretiminde kullanılan
polimerler karıştırılmakta ve lif üretimi sonrasında görünürlük özelliği elde edilmektedir. Özellikle,
fotoluminesant

pigmentler

termoplastik

polimere

%5’e

kadar

karıştırılmaktadır

(http://www.turkchemonline.com/Haber/Karanlikta-Gorunurluge-Sahip-Tekstil-Urunlerinin-U.html)
Led Lambaları
Işık yayan diyot olarak adlandırılan LED, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken
devre elemanıdır (EROL, CANBOLAT, 2011). LED’ler klasik aydınlatma sistemlerine göre düşük
enerji tüketimi, uzun ömür, sağlamlık, küçük boyut, hızlı anahtarlama, yüksek dayanıklılık ve
güvenilirlik gibi avantajlara sahiptir. LED ampulünün içyapısı: LED in en önemli kısmını yarı iletken
malzemeden oluşan ve ışık yayan LED çipi (yonga) oluşturur. LED çipi noktasal bir ışık kaynağıdır ve
kılıf içine yerleştirilmiş yansıtıcı eleman sayesinde ışığın belirli bir yöne doğru yayılması sağlanır.
Tasarımcı ve tüketici açısından bakıldığında uzun ömürlü sağlam bir yapıya sahip oluşu, boyutlarının
küçüklüğü ve sağladığı sınırsız renk yelpazesi LED lambaların kullanılırlığını arttırmaktadır (ATAÇ,
2013: 65)

Şekil 2. Ledlerin Genel Görünüşleri
Led Neon Light Dekoratif Çizgi
(http://electrotech.tv)
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Tasarımcı Hüseyin Çağlayan tarafından bir tuvalin arkasındaki LED aydınlatma kullanılarak
giysiler tasarlamıştır (bkz. Şelil 3).

Şekil 3. Hüseyin Çağlayan, LED’li Giysi, Sonbahar Kış 2007 Koleksiyonundan
https://goo.gl/images/haVFMb
Moda ve eğlenceye kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazeye sahip tasarımlar gerçekleştiren
Moritz Waldemeyer, Moda ve LED ışık ile harmanlayarak birer ışık gösterisine (bkz. Şekil 4)
dönüştüren sanatçı; U2, Rihanna ve Londra Olimpiyatları Devir Töreni sanatçıları için yüksek
teknolojili

ışık

saçan

kostümler

üretmiştir

(https://www.dezeen.com/2007/11/26/ok-go-stage-

costumes-by-moritz-waldemeyer/).

Şekil 4. Moritz Waldemeyer, Led Işık Tasarımlardan Örnekler
(https://www.dezeen.com/2007/11/26/ok-go-stage-costumes-by-moritz-waldemeyer/)

CuteCircuit’in gömülü LED'lerle yenilikçi kumaşlardan üretilen maskesi, müziğin ritmini
takiben parıldayan yüzlerce LED’den oluşmaktadır.
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Şekil 5. CuteCircuit’in Maskesi
https://goo.gl/images/eU9qD9

Maske, CuteCircuit’in Q Yazılımı’nı kullanarak, Sir Bob’un sahneye atlayıp hayranlarıyla
etkileşim kurmasını sağlayan kablosuz olarak kontrol edilir. Tasarımda, 100'lü hafif desen, göz noktası
veya senkronize kontrol edilebilir gözler, 1000 süper parlak beyaz LED özelliği bulunmaktadır
(https://cutecircuit.com/iminiskirt-x-barbican-museum/05.04.2016).
Elektrolüminesans ve Fotolüminesans Malzemeler
Lüminesans yani ışıldama, ışığın belli materyaller ile ışıma yapmasına denir. Lüminesans
farklı mekanizmalara ile meydana gelebilmektedir. Bunlar arasında en çok bilinenleri, fotolüminesans
ve elektrolüminesans türleridir. Elektrolüminesans (EL); materyalden bir elektriksel akımın geçmesi
sonucu meydana gelen ışık emisyonu olarak ifade edilir. Elektrolüminesans teller ve levhalar ışık
yayan akıllı giysilerde, güçlü bir ışık etkisi yaratmaları ve kolay şekil verilebiliyor olmaları sebebiyle
tercih edilmektedir. Vega Zaishi Wang, ‘Alpha Lyrae’ isimli koleksiyonunda elektrolüminesans (EL)
levhalar kullanmıştır (bkz. Şekil 6) Fotolüminesans; materyal tarafından yüksek enerjili bir foton
soğurulduktan sonra ışığın yeniden yayınlanması olarak tanımlanır (BALKIŞ, AĞAÇ, 2017: 255)

Şekil 6. Tasarımcı Vega Zaishi Wang'ın Electroluminescent Moda Koleksiyonu Alpha Lyrae
https://goo.gl/images/HFzkJk
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Alpha Lyrae, EL'yi kıyafetlerde ilhamını derin uzaydan alıyor. Wang'ın ilk adı “Vega”, gece
gökyüzümüzün en parlak yıldızlarından biri olan Alpha Lyrae olarak da adlandırılan göksel bir beden
anlamına gelmektedir. Bu elbiseler ışıltılı tasarım koleksiyonuyla Wang, evrenin hikayesini başından
sonuna kadar anlatmaktadır. Elbiseler bir dizüstü bilgisayara takıldığında kozmik mavi ışığı titreştirir
ve moda ve teknolojinin birleşimi ile hibrit ortamın güzel ve parlak geleceğine işaret eden özel aralıklı
animasyonlar yaymaktadır (https://creators.vice.com).
Fiber Optik Malzemeler
Fiber optik, insanın saç teli kalınlığında ve çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın
iletilmesi ile çalışan bir sistemdir. Bu şekilde üretilmiş kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi,
çevresel şartların zor olduğu; nemli, rutubetli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden
etkilenmemesi ve her zaman stabil bir bağlantı sunmasıdır. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla
yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu yönleri sebebiyle uzak mesafelere veri
aktarımı için tasarlanmışlardır. Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde modacı Arzu Kaprol “Yaşamın
Kaynağı” teması ile “dijital” bir defilesinde dijital-teknolojik gelişmelerin günlük hayatımızın
vazgeçilmez bir parçası olduğuna ve bu gelişimin, tasarımın her alanında olduğu gibi moda
dünyasında yer almaktadır. Defilede, tasarımlarda yer verilen fiber optik kablolar ile oluşturmuştur
(bkz. Şekil 7). Fiber optik kablolar; karanlıkta kendilerini, ayrıca sahneyi aydınlatan elbise, ceket,
bolero ve kemer gibi tasarımlarda kullanılmıştır (https://pldturkiye.com/arzu-kaprolun-tasarimlarindafiber-isigi/).

Şekil 7. Arzu Kaprol “Yaşamın Kaynağı” Temalı Tasarımları
(http://www.instyle.com.tr/fotograf/turkiyenin-ilk-dijital-couture-defilesi-94507)
Fiber-optic Dress, (bkz. Şekil 7) lifler omuz bıçaklarının arkasından sırt üstü uzanmış,
omuzlarına çıkmış ve dizlerinin üzerine atlamak için elbisenin üzerinden geçmiştir.
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Şekil 8. https://www.pinterest.co.uk/pin/728457308447129329
https://www.pinterest.co.uk/pin/440015826071993916/
Optik lifler ışık veren etkileri ile kumaş üreticilerinin de dikkatini çekmektedir. İpek kumaşlar
içinde kullanılan optik lifler kumaşta, parıltılı hoş efektler yaratmaktadır. Optik liflerin kullanıldığı
kumaşların dikiminin zor olmasına rağmen ileride endüstriyel alanda ilgi çekeceği düşünülmektedir
(İŞMAL, YÜKSEL, 2016:93)

Şekil 9. Optik Lifli Perde Tasarımları
(https://goo.gl/images/pHMgeB)
TEPKİ VERME ÖZELLİKLİ IŞIKLI GİYSİLER
Doğadaki bazı canlıların ışık, mekanik, ısı, kimyasal, elektriksel veya manyetik etkiler
karşısında gösterdiği tepkilerin tekstil liflerine uyarlanması sayesinde akıllı tekstil kavramı ortaya
çıkmıştır. Akıllı malzemelerin kullanımı ile renk değiştiren kumaş yapıları günümüz estetik anlayışı
açısından önemlidir. Uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda, tüketici taleplerine daha iyi cevap
verebilmek için dış uyaranlara bağlı olarak renk değiştiren tekstiller üretilmiştir (İŞMAL, YÜKSEL,
2016: 94)
Kromik Materyallerden Elde Edilen Akıllı Tekstiller
Çevresel etkiler doğrultusunda tekstil malzemelerinin molekül yapılarındaki kimyasal bağların
kırılması ya da değişimleri sonucu ortaya çıkan değişimleri yansıtma, emme, yayma, iletme gibi optik
modifikasyonlara sebebiyet veren malzemelerdir. Kromik malzemeler: Termokromik (ısı ile renk
değiştiren), fotokromik (ışık ile renk değiştiren), hidrokromik (sıvı ile renk değiştiren), elektrokromik
(elektrik ile renk değiştiren), piezokromik (mekanik etki ile renk değiştiren), kemokromik (kimyasal
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etkiler ile renk değiştiren), biyokromik (biyolojik etkiler ile renk değiştiren) malzemeler olarak
sınıflandırılırlar (Ferrara ve Bengisu, 2014: 55-56). Bu tekstil yapılarında özellikle kamuflaj özelliği
bulunmaktadır.
Renk değişimleri kromik malzemeler sayesinde elde edilmektedir. Kromik materyallerin dış
etkenlerin uyarıcı etkisiyle sonucu renk değiştirme, rengini kaybetme ve renk yayma özellikleri vardır.
Bu kromik maddeler çeşitli boya, baskı, bitim işlemleri ve kaplama yöntemleriyle tekstil yapılarına
aktarılabilirler. Farklı renk değiştirme mekanizmaları olmakla birlikte, renk değişimi çoğunlukla dış
uyaran etkisi ile materyalin elektron yoğunluğu ya da moleküler yapısındaki değişim sonucunda
gerçekleşir. Uyarıcı dış etken ortadan kalktığı zaman ise materyal daha kararlı olduğu ilk haline ve
rengine geri döner. Bu akıllı yapılar tepki vermelerini başlatan etkene göre aşağıdaki şekilde
sınıflandırılmaktadırlar:
- Termokromik materyaller; ısı etkisi ile,
- Fotokromik materyaller; ışık ışınları etkisi ile,
- Halokromik; pH değişimi etkisi ile,
- İyonokromik materyaller; iyon etkisi ile,
- Higrokromik materyaller; nem/su etkisi ile,
- Elektrokromik materyaller; elektrik enerjisinin etkisi ile,
- Piezokromik materyaller; basınç etkisi ile,
- Tribokromik materyaller, sürtünme etkisi ile,
- Mekanokromik materyaller, deformasyon etkisi ile,
- Solventkromik materyaller; sıvı/çözelti etkisi ile,
- Kemokromik materyaller; toksik gazlar, deterjanlar gibi özel kimyasal maddeler ile,
-Karsolkromik materyaller; elektron demeti etkisi ile.
Tekstil ve lif malzemeleri alanında en çok uygulanan kromik sistemler, fotokromik ve
termokromik uygulamalardır. Bu sayede, ışık ışınlarının ve vücut sıcaklığının etkisine karşı tepki
vererekrenk değiştirebilen tekstiller elde edilebilmektedir (İŞMAL, YÜKSEL, 2016: 94).
Fotokromik Uygulamalar
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2015 yılında Neffa firmasının yenilikçi ve teknolojik ürünü bukalemun şalı (Isıya ve ışığa
duyarlı şal) ; ruh hali, ısı ve ışığa bağlı olarak renk değiştiren bir üründür. Bukalemun gibi bazı
canlıların ışık karşısında renk değiştirebilme özellikleri teknoloji uzmanlarına ve tasarımcılara ilham
vermiştir (bkz. Şekil 10).

Şekil 10. Isıya ve Işığa Duyarlı Şal
(İŞMAL, YÜKSEL, 2016: 94).
2013 yılında Ceyo markası, teknoloji harikası olarak sunduğu "Bukalemun" modelleri
fotokromik özellikli, güneşe çıkıldığında renk değiştiren terlikler üremiştir (bkz. Şekil 11) Pembe,
yeşil, sarı, mor, mavi, ve turuncu renk kombinasyonları ile hazırlanan "Bukalemun" modelleri,
hijyenik

ve

dayanıklı

malzemeden

üretilmiştir

(http://ivillage.mynet.com/guzellik-

moda/moda/trend/20327-renkdegistiren-terlik.html).

Şekil 11. Renk Değiştiren Terlik
http://ivillage.mynet.com/guzellik-moda/moda/trend/20327-renkdegistiren-terlik.html
Termokromik Uygulamalar
Bir bileşiğin ısıtıldığında ya da soğutulduğunda renginde meydana gelen tersinir değişime
“termokromizm” denir. Saf bir maddenin termokromik geçiş sıcaklığı, bileşiği bir katı matris içinde
dağıtmakla ya da diğer maddelerle karıştırmak suretiyle büyük ölçüde değiştirilebilir (YILMAZ,
2007:3).
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Şekil 12. Termokromik Tshirt
(https://www.alibaba.com/product-detail/Factory-Customised-Yiwu-Market-Mens_60531477167:2018)
Sıcaklıkla renk değişimi gösteren termokromik boyalar ve pigmentler; termal görüntüleme ve
çeşitli dekoratif etkiler elde etmede kullanılır. Termokromik pigmentler özellikle; mürekkep, boya ve
tekstil sanayisinde kullanım alanı bulmaktadır. Boyalar; metaller, polipropilen, polietilen, PVC ve
polistren gibi çeşitli taban malzemelerde kullanıma uygundur. Mürekkepler; ekran, gravür, grafik
baskı işlemlerinde ve ofset litografi uygulamalarında kullanılmaktadır. Polistren, polipropilen, PVC,
naylon ve poliesterden renk değiştiren plastikler de yapılmaktadır. Tekstil uygulamalarında
termokromik maddeler, nakış işleme ve dalgalı dokumalarda ve çeşitli dokuların ısı ile
baskılanmasında transfer kağıtlarına uygulanabilir
Diğer Uygulamalar
Akıllı tekstil yapılarında çevresel uyaranlar sensörler vasıtası ile oluşturulan bir sinir ağı
tarafından algılanmaktadır. Ürünün sahip olduğu işlemci sayesinde değerlendirilen sinyaller aktüatör
vasıtası ile ya direkt ya da kontrol merkezinin kontrolünde gerekli yanıtın ve tepkinin verilmesini
sağlamaktadır. Spor alanında kullanılan akıllı tekstil ürünlerine ilk olarak giyilebilen sensörlerin
kullanımı örnek olarak verilebilmektedir. En yaygın kullanım alanı bulan giyilebilir sensörler pH
ölçümü özelliğine sahip olan ve kullanıcının terlemesi sonucu parametreleri kaydeden özelliğe sahip
olanlarıdır. Sensörler sayesinde sporcu ve antrenörlere gerçek zamanlı olarak bilgi akışı oluşturularak
ve gerekli su miktarının belirlenmesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır (AKÇALI, 2016:
694-695).
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Şekil 13. Sensörlü Giysi
http://www.webtekno.com/sektorel/tum-vucut-hareketlerinizi-sanal-ortama-aktaran-giysi-saltoh11623.html
Danimarkalı bir ekip tarafından üretilmiş olan Salto, onu giyen kişinin tüm vücut hareketlerini
sanal

ortama

aktarmaktadır

(bkz.

Şekil

13).

Salto adındaki

bu

giysi,

üzerinde

bulunan sensörler sayesinde algılayıcılarına giysinin, yani dolayısıyla giysiyi giyen kişinin
hareketlerini aktarıyor. Böylece hareketi gerçekleştiren kişi her kıpırdadığında bilgisayara bir komut
vermiş oluyor. Farklı kullanıcılar için farklı seviyeleri bulunan Salto, başlangıç seviyesinde 19
sensörün bulunduğu bir giysi olarak tasarlanmıştır. Geliştiriciler ve özel siparişlerle birlikte 132
sensöre kadar sensör sayısı yükseltilebilen özelliğe sahiptir (http://www.webtekno.com/sektorel/tumvucut-hareketlerinizi-sanal-ortama-aktaran-giysi-salto-h11623.html).

Şekil 14. Karşısındakinin Duygularına Tepki Veren Giysiler
(http://serinletici.com/2017/03/01/karsisindakinin-duygularina-tepki-veren-giysiler)
Gao’nun projesi olan robotik hareket ve yüz tanıma kabiliyetleri ile donatılmış iki elbiseden,
yüz tanıma özelliği için yazılım kullanılan giysiler, dışarıdan bakıldığında keskin bir şekilde nefes alıp
veriyor gibi görünmektedir (bkz. Şekil 14). Yüksek teknoloji ürünü şeffaf ipek kumaştan, pamuk
örgülerden, PVDF (polyvinylidene fluoride) ve elektronik cihazlardan oluşan elbiseler, sanatın ve
teknolojinin bir arada kullanımına dair en güzel örneklerdendir. Ying Gao, bu elbiseleri “sahte
tarafsızlık” estetiğini keşfetmek için yaratmış. Bunun için de “yaşayan bir sistem” olarak tanımladığı
şeyi kullanıyor. Bir izleyici odaya girdiğinde elbiseler hareket etmeye başlıyor ve bölge bölge ışık
saçıyor ve izleyici orada olduğu sürece de hareket etmeye devam ediyor. Bu mekan-insan-giysi
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etkileşiminden kavrayabileceğimiz üzere Gao; kentsel tasarım, mimari ve medya tasarımını giyimde
birleştirmektedir (http://serinletici.com/2017).

Şekil 14. Smoke Dress, 2013
https://goo.gl/images/dUiokp
Smoke Dress 2013, Tasarımcı Anouk Wipprecht ile mimar Niccolo Casas’ın birlikte
geliştirdikleri sistem Volkswagen firmasının sekiz parçalık özel moda koleksiyonu için tasarlanmıştır.
Yenilikçi ve interaktif tasarımın 3B yazıcı ürünü olan parçası yine Materialise tarafından üretilmiştir
(bkz. Şekil 14). Beden ve çevre arasında diyalog kurması için tasarlanan giysi kullanıcısının kişisel
alanına bir yabancı yaklaştığında otomatik olarak bir duman örtüsü oluşturur, kişiyi kamufle eder
(http://www.niccolocasas.com/SMOKE-DRESS/ Erişim Tarihi: 12.04.2016).

Şekil 15. Anouk Wipprecht, “Smart Spider Dress”, 2007.
(http://www.anoukwipprecht,2018)
Akıllı Örümcek Elbisesi, bu estetiğin mükemmel bir örneğidir ve kullanıcının kişisel alanını
korumak için mikroçiplerle tasarlanmıştır. Sensörlerin ve elbise üzerinde hareketli kolların, şiddetli bir
üslup kullanırken, daha fazla tanımlanmış bir kişisel alan sınırı oluşturmasına yardımcı olur. Hi-Tech
Moda Tasarımcısı ve Innovator Anouk Wipprecht'e göre mühendislik, bilim ve etkileşim / kullanıcı
deneyimi tasarımı ile birlikte moda tasarımının nadir bir kombinasyon oluşturmaktadır. Moda ve
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teknolojiyi sıradışı bir şekilde bir araya getiren, teknoloji ile geliştirilmiş tasarımların etkileyici bir
gövdesini üretmek: Teknolojik couture yapmaktadır ve yapay zekaya yönelen vücut etrafında
sistemlerle; insan vücudu üzerinde 'ev sahibi' sistemler olarak tasarlanan tasarımları, etrafındaki
çevreye hareket eder, nefes alır ve çevreye tepki göstermektedir. Anouk, modayı ve teknolojiyi en son
teknolojiyle birleştirerek modayı sadece görünüşleri aşan bir deneyim haline getirmiştir. Tasarımın
içine yerleştirilmiş sensörler, kullanıcının etrafındaki alanı izler ve vücut sensörleri, konfor veya
endişe olarak stres düzeylerini kontrol eder. Sensörlerin ve hareket halindeki hareketli kolların, fiziki
bir stil kullanırken, daha fazla tanımlanmış bir kişisel alan sınırı oluşturmasına yardımcı olur. Bu
robotik elbise, yaklaştığınız zaman ışık saçarak tepki vermektedir ve kendimiz ve çevremizle olan
etkileşimleri kolaylaştırmak ve arttırmaktır (http://www.anoukwipprecht.nl,2018). Biyosinyaller
yardımıyla giysinin algıladığı tehditlere karşı tepki veren mekatronik bir tasarımdır. Mekanik kollar
dış uyarıcılara tepki olarak uzanır veya sezgisel olarak geri çekilmektedir. İnsanlar yaklaşırken,
kullanıcının nabız ritmi sinyalleri anlamlandırılarak robot kolların savunma duruşu sergilemesi için
yardımcı olmaktadır. Elbise savunma tepkisi olarak giyen kişiye hızla yaklaşıldığında robot kolları ile
agresif bir duruş sergiler, ancak yaklaşım yavaş olursa robot kollar yavaşça selamlar pozisyon
almaktadır(http://iq.intel.com/smart-spider-dress-by-dutch-designer-anouk-wipprecht/ Erişim Tarihi:
12.04.2016).
SONUÇ
Moda artık dijital çağa uyum sağlamaktadır. Birçok moda markası ve teknoloji firması birlikte
cep telefonundan etek, 'para harcatmayan' çanta, ışık saçan şapkalar gibi orijinal tasarımlar
geliştirilmektedir. Moda ve teknolojinin iç içe geçmeye başladığı bir dönemde tekstil sanayi, ileri
teknoloji firmalarıyla çalışmaktadır. Tüketicilerin teknolojiyi giyebilmeleri için yalnızca işlevsel değil
aynı zamanda şık ve güzel ürünlerin yaratılması gerekmektedir. Birbirinden ayrı iki disiplin olan
teknoloji ve modayı bir araya getiren birçok çalışma yapılmaktadır ve gelecekte daha işlevsel hale
geleceği düşünülmektedir.
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AKÇALI, K. (2016). Farklı Spor Branşlarında Kullanılan Akıllı Tekstil Ürünlerinin İncelenmesi.
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Ataç, F. (2013). Kütüphanelerde Doğal ve Yapay Aydınlatma Kriterleri: Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Okuma Salonlarının İncelenmesi. Atılım Üniversitesi:
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Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7028 Number: 56
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electroluminescent

http://www.turkchemonline.com/Haber/Karanlikta-Gorunurluge-Sahip-Tekstil-Urunlerinin-U.html
http://docplayer.biz.tr/48439286-Dekoratif-aydinlatmalar.html
https://pldturkiye.com/arzu-kaprolun-tasarimlarinda-fiber-isigi/
(https://cutecircuit.com/iminiskirt-x-barbican-museum/05.04.2016).
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN
İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE THESISES RELATED WITH FACULTIES OF FINE ARTS

Evrim ÇAĞLAYAN
Doktor Öğretim Üyesi
Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ÖZET
Güzel sanatlar fakülteleri sanatçı adayı yetiştirmeyi hedefleyen yükseköğretim kurumlarıdır. 1883
yılından günümüze kadar çeşitli yapılanmalarla (akademi, yüksekokul, fakülte) Türk yükseköğretim sistemi
içinde almaktadırlar. 1992 ve 2005 yılları sonrasında niceliksel artış gösteren ve günümüzde sayıları 120’ye
ulaşan bu fakülteleri konu alan araştırmaların incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı;
Türkiye’deki güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Çalışmanın
gerçekleştirilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda;
2008-2018 yılları arasında yapılmış ve çalışma kapsamına uyan lisansüstü tezler belirlenen temalara bağlı olarak
analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, fakültelerle ilgili araştırmaların özellikleri ve bulgulara ilişkin
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Sanat, Eğitim, Güzel Sanatlar, Lisansüstü, Tez

ABSTRACT
Faculties of fine arts are higher education institutions which aim to educate candidate artist., Faculties
have taken various formations (academy, college, faculty) in the Turkish higher education system from 1883 to
the present day. It is thought that examining researches about these faculties which have a quantitative increase
after 1992 and 2005 and have reached to number of 120 today. The aim of this study is to examine the postgraduate thesises related with faculties of fine arts. Document analysis technique which is one of the qualitative
research methods has been used in the study. In this context; the post-graduate theseses which were prepared
between 2008-2018, were analyzed according to the themes. As a result of the analyzes, the characteristics of the
researches about the faculties and suggestions about the findings were presented.
Anahtar Kelimeler : Art, Education, Fine Arts, Post-graduate, Thesis
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GİRİŞ
Türk yükseköğretim sisteminde yüz yılı aşkın süredir sanatçı adayı yetiştirmek için eğitimöğretim faaliyetlerini sürdüren güzel sanatlar fakülteleri, çeşitli dönemlerde gerçekleştirilen
yapılanmalar sonucunda niceliksel artış göstermiştir. 2018 yılı itibariyle 81 devlet ve 39 vakıf
üniversitesindeki güzel sanatlar fakültelerinin toplam sayısı 120’ye ulaşmıştır. Niceliksel olarak belli
bir seviyeye ulaşan fakültelerde öncelikli olarak incelenmesi gereken konuların başında niteliksel
durumun yer aldığı belirtilebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin niteliklerini artırmak için; olası
sorunların belirlenmesi, nedenlerinin araştırılması ve çözüm yollarının ortaya konması gerekmektedir.
Güzel sanatlar fakültelerinin mevcut durumlarının anlaşılması ve olası sorunların çözüm
yollarının belirlenmesi için konu ile ilgili literatürün anlaşılması önemli görülmektedir. Bu ise
fakültelere yönelik gerçekleştirilmiş olan bilimsel araştırmaların incelenmesi ile mümkündür. Bu
sayede mevcut durumun nasıl ortaya konduğu, hangi sorunların çözümü için ne tür önerilerin verildiği
anlaşılabilecektir. Gelecekte yapılacak çalışmalar, ilgili literatürde yer alan çalışmaların ışığında
ilerleyecek ve güzel sanatlar fakültelerinin nitelikleri bilimsel araştırmaların sayısına paralel olarak
artış gösterecektir.
İlgili literatür incelendiğinde; güzel sanatlar eğitiminin çeşitli kademelerdeki durumunu ve
alanlarını ele alan araştırmaları görmek mümkündür. Altınkurt, 2007; Bulut ve Gülsoy, 2016;
Demirbatır, 2001; Güven ve Dündar, 2017; Kartopu, 2016; Mamur, 2012; Özer, Yazar ve Eren, 2013;
Öztutgan, 2016 ve Toptaş, 2013 yayınlarında sanat eğitimi, görsel/güzel sanatlar eğitimi veya müzik
eğitimi alanlarında gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaları incelemişler ve çeşitli sonuçlar ortaya
koymuşlardır. Ancak ilgili yayınlar incelendiğinde güzel sanatlar fakültelerine yönelik gerçekleştirilen
lisansüstü tezlerin incelendiği bir araştırma görülmemiştir. Bu çalışma; güzel sanatlar fakültelerindeki
bir durumu ele alan lisansüstü çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve ilgili literatürde
tespit edilen eksikliğin giderilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu doğrultudan hareketle
çalışmanın amacı; ‘güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi’ olarak
belirlenmiştir. Çalışmada belirlenen amaca bağlı olarak lisansüstü tezlerde aşağıda yer alan temalar
incelenmiştir.
1. Tamamlandığı yıllar
2. Yapıldığı üniversiteler
3. Bağlı olduğu enstitüler
4. Akademik düzeyler
5. Kullanılan yöntemler
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6. Bölümlere göre dağılım
7. Güzel sanatlar fakülteleri bağlamında ele alınan
YÖNTEM
Lisansüstü tezlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma
yöntemleri kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım & Şimşek, 2006, s.39).
Çalışma amaçlarında yer alan soruların cevaplanması için doküman analizi tekniği tercih edilmiştir.
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2006, s.187).
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde gerçekleştirilen tarama ile çalışma
konusu ile ilişkili tezlere ulaşılmıştır. Tezlerin taranmasında ‘güzel sanatlar fakülte’ kelimeleri
kullanılmış ve diğer tüm tarama alanlarında ‘tümü’ seçeneği işaretlenmiştir. Bu şekilde
gerçekleştirilen tarama sonucunda 1990 - 2018 yılları arasında tamamlanan 248 tez çalışmasına
ulaşılmıştır. Eğitim-öğretime başlayan güzel sanatlar fakültelerinin niceliksel artış göstermeye
başladığı 2008 yılı temel alınarak çalışma sınırlandırılmış ve çalışma grubunun 2008-2018 yılları
arasında tamamlanan tezler olmasına karar verilmiştir. Çalışma grubunun tanımlanmasını takiben
ulaşılan 248 tez çalışmasından 2008 yılı öncesinde tamamlanmış olanlar kapsam dışı bırakılmıştır.
İkinci aşamada; 2008 yılı ve sonrasında tamamlandığı belirlenen 183 tez üzerinde detaylı
analiz yapılmış ve ‘amacı’, ‘içeriği’ ve ‘örneklemi/çalışma grubu’ sadece güzel sanatlar fakültelerini
kapsayan tezler belirlenmiştir. Yapılan detaylı analiz sonucu 2008 yılı ve sonrasında tamamlanan
tezlerden 126 tanesinin güzel sanatlar fakültelerindeki bir durumu amaç olarak ele almadığı,
içeriklerinin güzel sanatlar fakülteleri ile ilişkili olmadığı, örneklem/çalışma grubunun güzel sanatlar
fakültesi öğrencileri dışındaki (eğitim fakültesi, güzel sanatlar lisesi, vd.) öğrencilerden oluştuğu tespit
edilmiş ve bu tezler kapsam dışı bırakılmıştır. İncelenmek üzere seçilen 57 tezden, Ulusal Tez
Merkezinde erişime açık olan 55’ine elektronik ortamdan ulaşılırken, erişimi kısıtlı olan 2 teze ise
ilgili üniversite kütüphanelerinden ulaşılmıştır. Elde edilen dokümanların içerik analizinde çalışmanın
amacında belirtilen temalar temel alınmış ve tezler belirlenen temalara göre analiz edilmiştir. Son
aşamada ise; ilgili temalara bağlı olarak elde edilen verileri kapsayan tablolar hazırlanmış ve çalışma
bulguları sunulmuştur.
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BULGULAR
Bu başlık altında; güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili tezlerin içerik analizleri sonucu ulaşılan
bulgulara yer verilmiştir. Belirlenen temalara göre gerçekleştirilen analizlerle ulaşılan bulgular izleyen
paragraflarda sunulmuştur.
Çalışmanın birinci temasına (tamamlandığı yıllara göre dağılım) yönelik ortaya çıkarılan
bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1 : Tezlerin tamamlandığı yıllara göre dağılımı
12

Sayı

9
7
5
3

4

5

5
3

3
1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Yıl
Ortalama: 5

Tablo 1’de yer alan verilere göre; 2008-2018 yılları arasında güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili
olarak her yıl en az 1 adet tez çalışmasının tamamlandığı görülmektedir. Tamamlanan 57 tez
çalışmasının yıllara göre dengeli bir dağılım göstermediği, en fazla tezin 2009 yılında, en az tezin ise
2018 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Yıllara göre dağılım ortalaması 5 olarak hesaplanmış olup
2010, 2012, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında tamamlanan tezlerin bu ortalamanın altında kaldığı
görülmektedir. Tez sayılarının yıllara göre dağılımında elde edilen veriler açısından bir ilişki
bulunmadığı ve ilgili tezleri hazırlayan kişilerin tercihlerine göre değişiklik gösterdiği söylenebilir.
Çalışmanın ikinci temasında tezlerin tamamlandığı üniversiteler incelenmiş olup, ilgili
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Tezlerin üniversitelere göre dağılımı
Gazi

22
7

Atatürk

5
3
3

Anadolu
2
2
2

İnönü
Ondokuz Mayıs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ankara
Hacettepe
Abant İzzet Baysal
Mimar Sinan
Yıldız Teknik
0

5

10

15

20

25

Ortalama: 3

Tablo 2’deki verilere göre; toplam 19 üniversitede tamamlanan tezlerin en fazla Gazi
Üniversitesinde (22) yapıldığı görülmektedir. Marmara Üniversitesi 7, Atatürk Üniversitesi 5,
Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde 3’er adet tezin tamamlandığı
belirlenmiştir. Kuruluş yıllarına göre Türkiye’deki güzel sanatlar fakülteleri arasında en köklü
kurumlar olan Mimar Sinan Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde yalnızca 1’er adet tez çalışması
tamamlanmıştır. Diğer bir köklü kurum olan Dokuz Eylül Üniversitesinde ise son 10 yılda doğrudan
güzel sanatlar fakültelerini konu alan bir tez çalışması bulunmamaktadır. Üniversitelere göre dağılım
ortalaması 3 olarak hesaplanmış olup 14 üniversitede tamamlanan tezlerin bu ortalamanın altında
kaldığı görülmektedir.
Çalışmanın üçüncü temasında tezlerin bağlı olduğu enstitüler sorgulanmış ve elde edilen
bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Tezlerin bağlı olduğu enstitüler
Eğitim Bilimleri
(34)
60%

Sosyal Bilimler
(14)
24%

Sağlık Bilimleri
(1)
[YÜZDE]

Güzel Sanatlar
(8)
14%
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Tablo 3’teki veriler incelendiğinde; tezlerin dört farklı enstitüye bağlı olduğu görülmektedir.
Tezlerin %60’ının eğitim bilimleri enstitülerine (20 doktora, 14 yükseklisans), %24’ünün sosyal
bilimler enstitülerine (2 doktora, 1 sanatta yeterlik, 11 yükseklisans), %14’ünün güzel sanatlar
enstitülerine (2 sanatta yeterlik, 6 yükseklisans), %2’sinin ise sağlık bilimleri enstitüsüne (1 tıpta
uzmanlık) bağlı olduğu belirlenmiştir. En fazla tezin ise 34 adet ile eğitim bilimleri enstitülerine bağlı
olduğu, bunun da çalışma grubunun belirlenmesinde kullanılan yönteme bağlı olduğu söylenebilir.
Hazırlanan tezlerin farklı akademik düzeylere sahip olduğu belirlenmiş olup çalışmanın ikinci
temasına ait bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Tezlerin akademik düzeylere göre dağılımı
Yükseklisans
(31)
54%

Doktora (22)
39%

Tıpta Uzmanlık
(1)
2%

Sanatta Yeterlik
(3)
5%

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde; güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili tezlerin 4 farklı
akademik düzeye sahip olduğu görülmektedir. İlgili tezlerin %54’ü yükseklisans, %39’u doktora, %5’i
sanatta yeterlik ve %2’si tıpta uzmanlık düzeyindedir. Güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili tezlerin en
fazla yükseklisans düzeyinde tamamlandığı, istisnai olarak 1 tez çalışmasının da tıpta uzmanlık
düzeyinde tamamlandığı görülmektedir.
Çalışmanın beşinci temasında tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri sorgulanmış ve elde
edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5: Tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri
Nicel (28)
49%

Nitel (16)
28%

Karma
(13)
23%
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Tablo 5’teki veriler göre; tezlerin %49’unda (28 tez) nicel araştırma yöntemleri, %28’inde (16
tez) nitel araştırma yöntemleri, %23’ünde (13 tez) ise karma araştırma yöntemi kullanıldığı
belirlenmiştir.
Çalışmanın altıncı temasında tezlerin bölümlere göre dağılımı sorgulanmış ve elde edilen
bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6: Tezlerin bölümlere göre dağılımı
Müzik

15

Grafik

9

Tümü

7

Resim

5

Görsel İletişim Tasarımı

3

Heykel

3

Grafik ve Görsel İletişim Tasarımı

3

Moda Tasarım

2

Seramik

2

Sinema-TV

2

Fotoğrafçılık

1

Resim, Grafik ve Görsel İletişim Tasarımı

1

Baskı Sanatları

1

Tekstil

1

Resim ve Grafik

1

Geleneksel Türk El Sanatları

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde; tezlerin en fazla müzik bölümünde (15) yapıldığı
görülmektedir. İkinci sırada grafik bölümü (9) ve sonrasında da herhangi bir bölüm belirtilmeksizin
tezlerin yapıldığı güzel sanatlar fakültelerindeki tüm bölümlerin (7) incelendiği tezler yer almaktadır.
Çalışma grubunu belirleyen 10 yıllık sürede fotoğrafçılık, baskı sanatları, tekstil ve geleneksel Türk el
sanatları bölümlerinde birer adet tez çalışması yapılmıştır.
Çalışmanın yedinci temasında güzel sanatlar fakülteleri bağlamında ele alınan konular
sorgulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.
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Tablo 7: Tezlerde ele alınan konular
Ders İçeriği İnceleme

8

Konu Eğitim İlişkisi

8

Yöntem ve Teknik İncelemesi

7

Öğrenci Becerisi İnceleme

6

Konu Ders İlişkisi

5

Tarihsel Süreç İnceleme

5

Konu Hakkında Görüş Belirleme

4

Tasarım Süreci Değerlendirme

4

Eğitim-Öğretim Programı

2

Konu Kavram İlişkisi

2

Program Geliştirme

2

Psikolojik Durum Analizi

2

Mesleğe Bağlı Rahatsızlık

1

Program Karşılaştırma

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tablo 7’deki veriler incelendiğinde; tezlerin 14 konu altında gruplandığı görülmektedir.
Çalışma grubunda yer alan 57 tezden 29’unun (%50.8) ise dört konuda gruplandığı belirlenmiştir. En
çok ele alınan iki konunun ‘ders içeriği incelemesi’ ve ‘tez yazarı tarafından belirtilen bir konunun
eğitim ile ilişkisi’ olduğu görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili lisansüstü tezlerin incelendiği çalışmada, 2008 yılı ve
sonrasında güzel sanatlar alanında yazılmış 183 tez çalışmasından 57’sinin (%31,1) güzel sanatlar
fakültelerindeki bir durumu ele aldığı görülmüştür. Genel olarak değerlendirildiğinde bu oranın yeterli
olduğu düşünülebilir. Ancak 57 tezin 24’ünün (%42,1) yalnızca iki bölümü (müzik ve grafik
bölümleri) kapsadığı düşünüldüğünde güzel sanatlar fakültelerinin diğer bölümlerini kapsayan tezlerin
yeterli olmadığı görülebilir.
2008-2018 yılları arasında yapılan tezlerin 31’ini (%54) yükseklisans tezleri, 22’sini (%39)
doktora tezleri, 3’ünü (%5) sanatta yeterlik tezleri ve 1’ini ise (%2) tıpta uzmanlık tezi
oluşturmaktadır. Güzel sanatlar fakülteleri ile ilgili en fazla tezin (7 yükseklisans, 4 doktora ve 1
sanatta yeterlik) 2009 yılında tamamlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Lisansüstü tezlerin üniversitelere
göre dağılımı incelendiğinde; Gazi Üniversitesinin ilk sırada (22 tez), Marmara Üniversitesinin ikinci
sırada (7 tez) ve Atatürk Üniversitesinin üçüncü sırada (5 tez) yer aldığı görülmektedir. Tezlerin
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üniversitelere göre dağılımı konusunda benzer sonuçları ilgili literatürde de görmek mümkündür.
Altınkurt, 2007; Bulut ve Gülsoy, 2016; Demirbatır, 2001; Güven ve Dündar, 2017; Kartopu, 2016;
Özer, Yazar ve Eren, 2013 ve Toptaş, 2013 yayınlarında benzer sonuçlara ulaşarak, inceledikleri
alanda en çok lisansüstü çalışmanın Gazi Üniversitesinde yapıldığını belirtmişlerdir. Lisansüstü
tezlerin niceliksel durumlarına etki eden; enstitü sayısı, öğrenci kontenjanı, öğretim üyesi sayısı gibi
unsurlar göz önüne alındığında, mevcut imkanları yeterli olan üniversitelerde daha fazla tez üretilmesi
ve üniversiteler arasında farklılıklar bulunması olağan bir durum olarak görülebilir.
İlgili lisansüstü tezlerin enstitülere göre dağılımında eğitim bilimleri enstitülerinde daha fazla
tez çalışması yapıldığı ve güzel sanatlar fakültelerini konu alan çalışmaların eğitim bilimleri
enstitülerinde ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Güzel sanatlar fakültelerindeki tüm bölümlerin
lisansüstü eğitimdeki anasanat dalları sosyal bilimler veya güzel sanatlar enstitülerine bağlı iken,
güzel sanatlar fakültelerini konu alan tezlerin eğitim bilimleri enstitüsünde yapılmasının ana sebebinin,
bu fakültelerdeki sanatçı adayı yetiştirme sürecinin sanat eğitiminin bir parçası olarak ele alınması
olduğu düşünülmektedir.
Tezlerin bölümlere göre dağılımı incelendiğinde; en fazla tez yapılan bölümün 15 tez ile
müzik bölümü (%26,3), ikinci sırada 9 tez ile grafik bölümü (%15,8), üçüncü sırada ise 7 tez ile
herhangi bir bölüm belirtilmeksizin tezlerin yapıldığı güzel sanatlar fakültelerindeki tüm bölümleri
kapsayan tezlerden (%12,3) oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Tezlerde kullanılan yöntemlerin
dağılımında; doktora tezlerinde karma yöntem, Sanatta yeterlik tezlerinde nitel araştırma yöntemleri
ve yükseklisans tezlerinde de nicel araştırma yöntemlerinin daha fazla tercih edildiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Çalışma kapsamında incelenen tezlerde; güzel sanatlar fakülteleri bağlamında ele alınan
konuların, ağırlıklı olarak dört konuda gruplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Güzel sanatlar fakülteleri
programlarında yer alan bir dersin içeriği, belirlenen bir konunun ilgili alandaki eğitim ile ilişkisi, bir
yöntem veya tekniğin öğretim sürecine katkısı ve bir süreç ile öğrenci becerisinin belirlenmesi en çok
tercih edilen konuları oluşturmaktadır. Bu durumun nedenleri farklı açılardan değerlendirilebilir. Bu
nedenlerin başında ilgili literatürde sıklıkla karşılaşılan konulara karşı eğilim yer almaktadır.
Son söz olarak, güzel sanatlar fakültelerinin niteliksel durumunu geliştirmek adına; niceliksel
artışa paralel olarak ilgili alanlarda daha fazla tez çalışmasının yapılması, ilgili enstitülerdeki öğretim
üyesi sayılarını artırmaya yönelik tedbirlerin alınması, konu çeşitliliğini sağlamak ve fakültelerin tüm
bölümlerindeki durumları anlayabilmek için tez öğrencilerinin farklı konulara teşvik edilmeleri
önerilmektedir.
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ÖZET
Çağdaş sanat, estetiğin ön planda olduğu, daha özgür bir sanat düşüncesinin var olduğu sanat
anlayışıdır. Soyut sanat, genel anlamıyla evrende var olan objeleri tasvir etmek yerine, nesleler üzerinde
deformanyasyon yoluyla yalınlaştırma veya değişime uğratma sanatıdır. 20.y.y. baslarında Kandisnky, Mondrian
ve Maleviçh gibi sanatçıların doğadan yola çıkarak bütünüyle görsel bir anlatıma varmaları dönemin sanat değeri
üzerinde etkileyici rolü olmuştur. Soyut sanatçının bilinçaltı ve iç dünyasındaki birikimlerinin çatışmaları
biçiminde Avrupa’da ortaya çıkan soyut sanat, Avrupa’ya Sanat eğitimi görmeye giden Türk Sanatçısını da
etkilemiş ve Türk resminde soyut eğilimlerinin görüldüğü yapıtlar ortaya konmuştur. Sanatçıların soyut
eğilimleri, gerek guruplar içinde, gerekse kişisel özgün üsluplarsalar biçiminde günümüze kadar sürmüştür.
Çalışmada soyut resim sanatının ortaya çıkışı, etkileri, sanatçıların üslup farklılıklarına göre anlatılmıştır ve
soyut sanatı ele alış biçimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, soyut resim sanatında kendini gösteren,
anlatım biçimleri ve soyutlamalarını ele alan, öne çıkan sanatçıların resimleriyle sınırlıdır.
Anahtar Kelimeler: Soyutlama, resim, sanat

SUMMARY
Contemporary art is a new concept of art where aesthetics is at the forefront and there is a more free
idea of art. Abstract art is the art of simplifying or altering through generations, rather than depicting objects that
exist in the universe in general terms. 20.y.y. In the beginning, artists such as Kandisnky, Mondrian and
Malevichh have come to the fore as a completely visual narrative. Abstract art, which emerged in Europe in the
form of the conflicts of the abstract artist's subconscious and inner world, also influenced the Turkish artist who
went to Europe to study art, and his works exhibited abstract tendencies in Turkish painting. The abstract
tendencies of the artists have survived to the present day both within the groups and in the form of personal
original styles. In this study, the emergence of abstract art and its effects are explained according to the style
differences of the artists and it is aimed to examine the abstract art practices. The study is limited to the works of
prominent artists who take their place in abstract painting and address the narrative forms and abstractions.
Keywords: Abstraction, painting, art
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GİRİŞ
Soyut sanat “Abstre Sanat’’ olarak ta tanımlanır. Renk, çizgi, kütle, ton gibi çeşitli biçim
ögelerinin bilinen nesnelere benzemeyerek, biçimde kullanımı, ortaya çıkan geometrik ya da amorf
imgelerle oluşturulan düzenlemeler “Non- Objektif’’ve‘’Non-Figüratif” sözcükleriyle de tanımlanan
soyut sanat bütünüyle düş ürünü olabileceği gibi doğadaki bir nesnenin biçiminin giderek
genelleştirilmesi ve anlatılmasıyla da elde edilebilir. Bu durumda ortaya çıkan imge asıl nesneyi
çağrıştırabileceği için soyut yerine “soyutlama” terimi kullanılmaktadır (Erzen, 1997:1689). Soyut
Sanat mantıktan çok heyecan ve duyarlılığı ön plana alır. Eşyanın tanımını yaparken gerçekte kendi iç
dünyamızı, yaşantılarımızı tanımlarız. Felsefeci Bergson’un düşüncelerinden hareket eden sanatçılar,
mekân ve madde ilişkilerinden çok, kişisel biçime önem verirler. Soyut resimde eşya kavramı sezgi
kavramı ile birleşmiştir. Gerçekle ilgisini kesen, gerçeği hatırlatmayan soyut akımın ilk ressamı
Wassily Kandinsky olmuştur ( Akay, 2006).
Soyut bir resmin çıkış noktası doğadan olabilir, ama ortaya çıkan ilişkiler doğadan herhangi
bir varlığı göstermez. Soyut bir resimde, genellikle bir kompozisyon kurulurken sadece resmin
elemanları resmin yasaları doğrultusunda düzenlenir. Soyut resmin temellerini kübizm atmıştır. Soyut
sanatın doğusunda Cezanne’ın doğayı silindir, küp ve konilere göre alması en belirleyici düşüncedir
(Keser, 2005: 3). 20.y.y. baslarında Kandisnky, Mondrian ve Maleviçh gibi sanatçıların doğadan yola
çıkarak tümüyle görsel bir anlatıma varmaları çağın sanat değeri üzerinde etkileyici olmuştur.
Yaklaşık 1960’lara kadar soyut sanat, sanatın en arı ve üstün bir aşaması olarak yorumlanmıştır. R.Fry
ve Clement Greenberg gibi biçim değerleri ve görsel dil üzerinde ilgilerini yoğunlaştıran
eleştirmenlerin de etkisi ile batı sanatı 20.y.y.’da uzun bir süre soyut sanat egemenliği yasamıştır (
Erzen, 1997, 1691).
Soyut resim, Kandinsky’de olduğu gibi müzik tesiriyle mekân ve figürü reddetmektedir. Her
şeyden önce resim, konu olarak da hiçbir tabiat unsurunu ele almadan kendi kendine yeter, plastik
imkânlarıyla kendi sanatçısını ifade kabiliyetli sayan bir anlayıştır (Güvemli, 2005: 139). Adnan
Turani’nin yorumuyla soyut sanat: “Doğa görüntülerine bağlı olmayan sanat 20.yy’ın resim ve heykel
anlayışında yeni bir dünya görüsüdür. Soyut sanatı; eşya, doğa ve canlıların görünüşlerinden
faydalanmayı reddedip renk, çizgi ve düzenlemeleri düzenleyerek, bunlarla heyecan verici
kompozisyonlara ulaşmayı amaç edinir.”(Turani,1993:128)
Soyut Sanatın Gelişimi
Soyut sanat iki devrede gelişme göstermiştir. Bunlardan 1912-1916 yılları arasındaki devreye
soyut sanat, ondan sonra günümüze kadar süren devreye ise nonfigüratif sanat denilmektedir. Soyut
sanat içeriği açısından iki bölüme ayrılır; soyutlama (abstraction), figürsüz (Atastrait, non-figüratif).
Soyutlama, dış gerçekte görülen herhangi bir figürden hareketle onu tamamıyla soyut biçimler haline
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getiren sanattır. Bu sanatın başlıca eleştirilecek tarafı, Michel Seuphor’a göre, zihinde dış gerçeğe ait
çağrışımlar uyandırması, hatırlatmalar yapmasıdır. Tıpkı sahne müziği, taklitçi müzik gibidir. Figürsüz
ise gerçekten herhangi bir şey almadığı gibi, onu hiçbir şekilde hatırlatmayan sanattır. Piet Mondrian’
da olduğu gibi ister geometri düzeniyle kurulmuş olsun, ister Kandinsky’de olduğu gibi geometriden
uzak bulunsun, gerçek figürsüz resim, insan zihninde tamamıyla soyut olarak tasarlanan, öyle doğan
resimdir. Bu haliyle soyut resim, insanı en özgün biçimde dışarı vurmakta, bunun için sırf plastik
unsurlardan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktadır (Güvemli, 2005:139).
1.2. Soyut Resmin Ortaya Çıkış Nedenleri
20. yüzyılın baslarında hızla değişen dünya, toplumsal devrimler, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, insanın giderek doğal ortamdan uzaklaşmasına neden olmuş ve birçok değişim meydana
gelmiştir. Bu değişmelerden bir tanesi, artık maddenin katı değişmez görünümünün yerini kuvvet
noktaları ve enerji almasına neden olan atom çekirdeğinin parçalanmasıdır. Endüstriyel gelişmeler,
kişiyi kendine bağımlı hale getirmiş, onu geleceğini- yarınını düşünemez umutsuz bir insan tipine
sürüklemiştir. Bu endişe kişide ruhsal sorunların dışa vurulması da sanatsal biçimlere yansımıştır.
Madde-enerji, uzay-zaman kavramlarında meydana gelen gelişmelerle bilim, somut gerçekleri soyut
gerçeklere dönüştürmüştür.
İnsanlık, bilim ve sanatta yepyeni bir dünyaya sürüklenirken düşün alanında da bu değişimlere
paralel gelişmeler görülüyor. “İnsanlık hiçbir güzelliği, hiçbir fikre, hiçbir yönetime, hiçbir hayat
biçimine ilelebet bağlanamıyor. Hatta insanoğlu devamlı olarak en mantıklı olana bile itibar etmiyor.
Arkaikten klasiğe, klasikten barok bir anlatıma geçiyor. Doğanın yazdan kısa, kıştan bahara ve tekrar
yaza geçtiği gibidir. İnsan edebi olana razı olamıyor. Bir klasik akımı, bir romantik, bir romantiği bir
gerçekliği özlemi izlemiş. Gerçek en değerli addedildiği zaman, alelade kişilere, düşünürlere,
sanatçılara, adeta bir ışık gibi görünüyor. Gerçek ve mantık terkedilemeyecek bir ideal olarak dünyayı
sarıyor. Gerçekçi olmaktan vazgeçilirmiş? Ama bakıyorsunuz bu da olmuyor. İnsan bu materyalist,
rasyonalist kuruluktan katılıktan bıkıyor”( Turani, 1974: 112).
Sanatçı, bilinçaltının, iç yaşantısının, ruhsal gerginliklerinin yansımasını figür ve nesnelerdeki
aşırı deformasyonlarda, soyutlamalarda ve hatta doğayla ilgisi olmayan soyut biçimlerde aramıştır.
Bilimde meydana gelen bu değişmelere paralel olarak düşünsel alanda da meydana gelen değişmeler
insanı yeni bir tavır almaya yöneltmiştir. Bu tavır alma ile birlikte sanat yeni değerler dünyasında
soyut düşünsel bir boyut olarak karsımıza çıkmıştır.
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SOYUT SANAT AKIMLARI
Kübizm
20. yüzyıl içinde doğan ve önemli ölçüde etkinlik kazanan Kübizm, Cezanne’ın doğadaki her
şeyin geometrik bir biçimle ifade edilebileceği fikrinden kaynak almaktadır. Klasik anlamdaki form
anlayışına tam anlamıyla arkalarını dönen Kübistler, görünen nesne veya nesnelerin direkt bir tasvirini
değil, onların değişik bölüm ver görüntülerinin bir araya getirilmesinden oluşmuş bütünü eserlerine
aktarmayı hedeflenmiştir (Beksaç, 2000: 116).
Mondrian “Dogayı yok etme, derinligi bulmadır” Mondrian’a göre. İslam mistikleri ve
onlardan önce Buddha, dünyayı yenme çabası içinde bu derinliğe ulasmıslardı. Mondrian’ın Dogu
bilgeliğini anımsatan bu sözleriyle soyut resmin öncüleri, dış-dünyayla olan bağlarını kökünden
koparmış oluyorlardı.

Resim 1: Piet Mondrian,
Broadway Boogie,
127x127 cm, 1942

Resim 2: Pablo Picasso,
Pipo İçen Adam
t.ü.y.b 91,5x72cm, 1911

Mondrian, doğa resmine karşıt bir düzeni, geometrik - soyut bir biçimi ve bu biçime dayalı bir
sanat anlayışını öne sürmektedir. Ressam, burada izleyiciyi belli bir ritim duygusuna götürüyor (Resim
1). Notalara benzetilebilecek renk dörtgenleriyle serbestçe oluşturulmuş geometrik bir düzen
karsısındayız (Büyükisleyen, Özsezgin, 1995: 131,133). Picasso’nun “Pipo İçen Adam”ı (Resim 2)
sanatla gerçeklik arasındaki tartışmada yeni bir aşamayı simgelemektedir. Resimde adamı bulmak
oldukça güçtür. Adamın piposu ve bıyığı özlü ve açık seçik bir biçimde gösterilmiştir ve bunların
resimde fiziksel bir varlığı vardır. Bir bütün olarak ele alındığı zaman bu resim bizim üzerimizde
görünen dünyayla ilgisi olmayan, fakat özellikleri yüzünden gözümüze çekici gelen değişken ve titrek
bir biçim ve hiyeroglifler düzenlemesi izlenimi bırakır. Bu resmin konusunun ne olduğunu
düşündüğümüz sürece, onun bir bilmeceden başka bir şey olmadığı sonucuna varılmaktadır ( Çapan,
Özis, 2004: 58,59).
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Konstrüktivizm (Yapıcılık)
1920’lerde Moskova’da gelişen bir soyut sanat akımıdır. Yasam ve sanat arasındaki bağların
kuvvetlendirilmesi açısından önemli bir kilometre tası olan konstrüktivizm “eski çağın mimarisini
yıkan komünist kültürü ”ne katkıda bulunuyordu. Burjuvanın süsleyiciligine bu şekilde konstrüktivist
cevaplar verilecek, “Üretim Olarak Sanat” anlayışıyla da Delauze ve Guattari’ni, “Arzulanan
Makinalar” kavramına yol açan çizgide önemli bir yeri işgal edecektir. Tatlin’in “malzeme kültürü”
adını verdiği konstrüktivist sanat, günümüzde hala malzeme endişesinin belirleyici ögelerinde biri
olmaya devam etmektir (Akay, 1999:158).

Resim 3: Paul Klee, Senecio, t.ü.b.y.38x40.5cm

Klee’nin “Senecio” adlı eserinde (Resim 3) insan yüzü renklerle dörtgenlere bölünmüş. Bir
dairenin içine yerleştirilmiş, derinlikten yoksun geometrik kareler, maskeli bir yüzü ve bir palyaçonun
çok renkli giysisini yansıtıyor. Sanatçı ve oyuncu Senecio’nun bu portresi; sanat, yanılsama ve tiyatro
dünyası arasındaki değişken ilişkinin bir simgesi olarak görülebilir. Resim, Klee’nin, çizgi, renk
alanları ve mekânın grafik ögelerinin sanatçısının zihinsel enerjisiyle harekete geçmesine dayanan
sanat ilkelerini yansıtmaktadır. Klee, kendi deyisiyle “bir çizgiyi yürüyüşe çıkarmayı” seviyordu
(Beykan, 1997: 250).
Suprematizm (Soyut Geometricilik)
Sovyet ressam Maleviç’in geliştirdiği bir soyut sanat akımı ve felsefesidir. Malevich, 1912
yıllarına doğru soyut bir resim anlayışı ortaya koyar ve çıkış noktası Kübizmdir, ama ona göre onun
sanatı ne kübizmdir ne de Konstrüktivizmdir. “Resim yabancı elemanlardan arındırmak anlamında
buna belki ‘ Pürizm’ denilebilir (Tunalı, 1992:182). Maleviçh; Kandinsky ve Mondrian’ı sollayarak,
resimde gidilecek son noktaya kadar gitmiştir (Malevich,1989:166-176). Sanatçı böyle bir resim
anlayışında resmi sıfır noktasına götürmek istemektedir. Bu anlayışta ortaya çıkan resim, geometrik
bir biçim olarak düşünülür ve bu da yüzeyde dikdörtgen olarak yer alır. Malevich’in bu sanat görüsü,
genç sanatçıları da etkiler ve 1922 yıllarına doğru kendine özgü bir sanat anlayışı oluşur. “Bu yeni
sanat anlayışına Malevich “Süprematizm” adını verir.”( Tunalı, 1992: 182)
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Resim 4: K. Maleviçh,
Bıçak Bileyicisi, t.ü.y.b. 80x80cm

Resim 5: K. Malevich,
Oduncu, t.ü.y.b. 94x71cm

Maleviç’in Bıçak Bileyicisi” 1913’ün sonlarında yaptığı resimlerindendir ( Resim 4 ). “Bıçak
Bileyicisi” kalabalık ve parçalı bir kompozisyondur bu yüzden figürü bulmakta zorlanılır. Ancak
sanatçı, yine de bilmeceyi çözebilmemiz için belli başlangıç noktaları vermiştir. Malevich’in
“Oduncu” tablosunda (Resim 5) resmin ana çizgilerini kıvrımlı düzlemlere dönüştürüp, parlak renkler
ve karşıt tonlar kullanarak daha belirgin bir hale getirir. Oduncu, köylülerin hayatını yalın, fakat aynı
zamanda heybetli boyutlarda betimleyen bir dizi resimden biridir. (Çapan, Özis,2004: 77).
Soyut Ekspresyonizm
“Abstre-Ekspresyonizm” de denilen özellikle Amerikalı Soyut Sanatçılar grubundan gelen
Soyut-Dışavurumculuk, 1940’ların basından New York’ta oluşmaya başlamıştır. Akımın oluşmasında
İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı olumsuz etkilerden kaçan Dali, Ernst, Massaon ve Matta
gibi Gerçeküstücü Sanatçıların (Gerçeküstücülük) o sırada dünyanın yeni sanat merkezi durumuna
gelen New York’a gitmeleridir. Soyut-Dışavurumculuk oluşmaya başladığı ilk yıllarda Gerçeküstücü
sanatçıların etkilerini taşır.

Resim 6: Wassily Kandinsky, Blue Rider, 55 x 65 cm
Blue Rider, (Resim 6) belki de soyut stilini ses olarak geliştirmeden önce 1900'lerin başında
gelen Kandinsky'nin en önemli resmidir. Resim, mavi renkte gizlenmiş, yeşilimsi bir çayırda hızlanan
bir biniciyi göstermektedir. Resmin kasıtlı soyutlaması birçok sanat kuramcısının figür üzerine kendi
temsillerini yansıtmasına yol açmıştır, bazı kuramcılar mavi binicinin kollarında bir çocuğu
görmektedir.
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SOYUT RESİM SANATÇILARINDAN ÖRNEKLER
Wassily Kandinsky
1866 yılında Moskova’da dünyaya gelen Kandinsky, 1886 yılında Moskova Üniversitesi’nde
hukuk ve ekonomi okumaya başlamıştır. Üç yıl sonra Vologda’ya düzenlenen etnografik bir geziye
katılmış, sonrasında Rus Halk Sanatı üzerine bir makale yazmıştır. 1900 ve 1908 yılları arasında
Moskova Sanatçılar Birliği beraberinde sergiler düzenlemiştir ve bir yandan da Münih sanat ortamına
girmiş ve sergilerde ismi görünmeye başlamıştır. Renk konusunda özellikle Kandinsky’nin önemli
izlenimleri bulunmaktadır.

Resim 7: W. Kandinsky,
The Blue Rider (Mavi Atlı)
Katoloğun Kapağı, 1911, 27,9 X 21,9
Lenbachhaus ve Kunstbauu
Belediye Galerisi, Münih

‘Sanatta

Tinsellik

Resim 8: Kandinsky,
Transverse Line,
t.ü.y.b.,1923
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Dusseldor

Üzerine’

adlı

kitabında

renklerin

Resim 9: W. Kandinsky,
Yukarıya Doğru,
1919,Venedik

çağrısımsal

özelliklerinden

bahsetmektedir. 1911 senesinde Mavi Binici (Der Blaue Reiter) grubunu kurduktan sonra Muenter,
Marc ve Kulbin adlı sanatçılardan oluşan Mavi Binici grubunun bildirgesini yayınlayıp o dönemde
oldukça yankı uyandırmıştır. Bildirgede on dört ana makale vardır. Bu makalelerde Kandinsky ilk kez
sanatçının doğayı kavraması ve saf estetik birliğe yönelmesindeki içsel gereklilikten bahsetmektedir.
İlk figürsüz resimlerini dış nesnelere ihtiyacı olmadan, görsel heyecanlarını soyut çizgi ve renk diline
aktarabileceğini ileri sürerek oluşturmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda deneysel sanat psikolojisinde
renkle ilgili bu tezi doğrulanmıştır. “Sanat psikolojisine göre, yaşantı diye adlandırılan fenomenin
temelini coşkusal karakterdeki gerilimlerle boşalım edimlerinde aramak gerekiyor. Fizyolojik
nitelikleri bakımdan renkler bu edimleri yaratabilecek yetenektedirler. Biçimlerle birlikte, renk ve
biçimler güçlü bir sembolik etkiye sahiptirler.” (Tunalı,1993)
“Sürekli Çizgi” ve “Yukarıya Doğru” (Resim 8-9) adlı çalışmalarında doğadan tamamen
koparak soyut resimler yaptığını görmekteyiz. “Sürekli Çizgi” adlı çalışmasında geometrik çizgisel ve
biçim kompozisyonlarını vardır. “Yukarıya Doğru” adlı resminde ise, geometrik şekiller dikkat
çekmektedir.
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Kandinsky’ye göre soyut sanat, sanatçının iç dünyasını dile getirir. Ama onun iç dünya dediği
şey Romantik sanatçıların, duygusal dünyaları değildir. Görünenin gizemli gücü sanatçının içinde
saklıdır. Daha biçim almamış olan tinsel yaşantısını sanat yoluyla biçimlendirir, dışa dönük sanatçı
“sanatçı gören kişidir”. “Görme” burada dış dünyayı görme değildir; bir iç-görü de değildir; ruhsal
titreşimlerin tınısını duyma ve en yüksek düzeydeki hakikatlere açılmalıdır ( İpsiroglu, 1993:56)
Kandinsky’ nin kendi resimleri hakkında yaptığı bir yorumda; “Bir süre bütün zamanımı
çizgisel öğeye verdim, çünkü içsel olarak hala bu konuyu geliştirmem gerektiğini biliyordum.
Sonradan kullandığım renkler, aynı yüzey üzerinde sanki üst üste binmiş gibidirler, ama ağırlıkları
farklıdır. Böylece farklı alanların birbiriyle ilişkisi resmime kendiliğinden girmiş oldu. Böylece
resimde yüzeyselliği de aşmış oluyordum, yani espas da kullanmış oluyordum, çünkü espassızlık çok
fazla dekoratif bir görüntüye yol açabilirdi. İçsel alanlar arasında bu farklılık, resimlerime, daha
önceki erken resimlerde perspektif derinliğinin yerini alan bir derinlik oluşturdu,” sözleriyle,
resimlerinde öndeki şekillerin arkadakilere göre daha etkili bir özelliğe sahip olduğunu ve aynı rengin
yüzey üzerinde farklı ağırlıklara sahip olduğunu ifade etmektedir. (ANTMEN, 2008). Kandinsky için
renkler çok önemlidir ve çalışmalarının izleyenlerce anlaşılması değil hissedilmesinin önemli
olduğunu belirtmektedir.

Resim 10:‘Soyuta Geçiş ‘ çalışmaları. 1931.
Centre Georges Pompidou (Paris)

Resim 11: Fincan ve tabağı.1931.
Porselen. y. 5.6 cm ( Preaut: 1982, 61 )

Kandinsky fincan ve tabak çalışmalarının modelini Leningrad fabrikası için üretti (Resim 1011). Bu çalışmalarının orijinal versiyonu Centre Georges Pompidou (Paris) koleksiyonundadır.
1972’de Karl Flinker, sanatçının kromolitrografi tekniği ile ürettiği 13 renkteki 190 parça işini
Havilland stüdyosunda çoğalttı. Çalışmalarındaki konular ve resimler yakın arkadaşı olan şair Alexei
Remizov’un kaleme aldığı rüyalarından esinlenerek ortaya çıkmıştır.
Kazimir Malevich
K. Malevich, 1878 doğumlu Polonya asıllı bir sanatçı. 1935’te kaybettiğimiz Malevich, ilk
gençliğini Kiev’de geçirdi ve 18’inde aldığı sanat eğitimiyle Monet, Cezanne gibi isimlere ilgi
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duyarak türlü eserler vermeye başladı. Kübizm‘le yatıp kalkan Malevich‘in özgün tarzını bulması
zaman aldı. Nitekim “Black Square” de 37 yaşındayken ortaya çıktı.
1913 yılında, sanatı neslelliğin gereksiz ağırlığından kurtarma yönündeki umutsuz çabam
sonucu kare biçimine sığındım ve beyaz alan üzerinde siyah bir kareyi gösteren bir ikon sergiledim;
eleştirmenlerle birlikte toplum da iç çekti: ‘Sevdiğimiz her şey yok oldu: Bir çöldeyiz… Önümüzde,
beyaz zeminde siyah bir kare var!’ ‘Gerçekliğin karşıtları’ yok artık – kavramsal temsiller yok, çölden
başka bir şey yok. Âmâ çöl, her şeye nüfuz eden, nesnel olmayan duyarlılığın tiniyle dolu. Burada
benim sergilediğim boş bir kare değil, nesnel olmamanın duyarlılığıdır.’
Sanatta özgün çizgisini bulan Malevich, bunu “Süprematizm” olarak tanımladı. Bu akıma, daha
doğrusu Malevich‘in dehasına göre resim, bir zaman sonra klasiklerin kopyası oldu ve yeni bir şey
kazanmaya ihtiyacı vardı. Sanılanın aksine, ‘Modern Sanat‘ adı altında verilen eserler de yeni değildi.
Eğer yeni bir eser verilmek isteniyorsa eskiyle arasındaki köprüleri yakmalı; özgürleşince rahat bir
nefes alıp kendini gerçekleştirmeliydi. Malevich, bunu anlatabilmek ve başlatabilmek için ‘sıfır
biçim’le oluşturduğu “Siyah Kare“yi (Resim 12) yarattı. “Siyah Kare“yle tüm nü figürler, mekân
algısı, ışığın yönü hatta meyve natürmortları bile yok oldu; resim “hiçbir şey“i konu edindi.

Resim 12: K. Malevich, “Beyaz Üzerine Siyah Kare”, 1913,
106 x 106 c, Leningrad Müzesi
İlerleyen yıllarda bu eserin beyaz arka plan üzerine kırmızı ve beyaz arka plan üzerine siyah
ve kırmızı yağlıboya versiyonunu da yapan ressam, Kübizm kokan geometrik şekillerle, kullandığımız
nesnelerin formundan tamamen çıkarak ve gayet ilkelce dünyayı anlattı; ya da hiçbir şey anlatmamaya
çalıştı. Ne var ki 106 x 106 cm‘lik bu eser zamanla çatladı ve çatlaklardan görünen renkler, eleştirileri
bambaşka yönlere çekti.
Süprematizm’den ne kadar bahsedersem bahsedeyim kavramlar, tanımlamayla yeterince
anlaşılamaz. Eğer “Siyah Kare”ye bakıp “hiçbir şey hissetmemeyi” hissediyorsanız, Malevich’in
aklına ermişsinizdir. Bir anlam bulunsun, bulunmasın; eser, genel tarafından reddedildi ve hala da
reddedilmekte
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Resim 13: K. Malevich, Writing Desk And Room, 1913.
Tuval üzeri yağlıboya,
79,5 x 79,5cm. Collection of the heirs of Malevich.
Malevich’in “Writing Desk End Room” isimli resmine bakıldığında (Resim 13), gri tonların
arasında ilk göze çarpan kapatıcı özelliğe sahip olan beyaz formdur. Bu beyaz form ile birlikte kırmızı
form diğerlerine göre daha ışıklı ve etkili olduğu için önde görünmektedir. Daha sonra koyu kırmızı,
siyah ve sarı alanlar kendisini göstermektedir. Resim genel olarak nötr renklerden oluşmaktadır.
Şiddeti kırılmış renklerde olan formlar gözü üzerine odaklayıcı özelikte değildir. Tam anlamıyla etkili
olmayan bu biçimler arasında beyaz ve kırmızı hareketliliği ve odak noktasının oluşmasını sağlamıştır.
Bununla birlikte formların oluşturduğu bir bütünlük, formzemin arasındaki espası kuvvetlendirmiştir.
Kontur çizgileri ile sınırları belli edilen formlar diğer belirsiz olan formları geriye itmiştir.

Resim 14: Malevich, Süpermatist Paints,1916,
tuval üzeri yağlıboya, 88 x 70 cm.
Stedelijk Museum, AMSTERDAM
K. Malevich (1879-1935) farklı boyutlarda dikdörtgenler ve çizgilerin uzaysı etki veren
düzlem üzerinde kullandığı kapatan kapanan formlar ile derinlik etkisi varmış gibi görünmesini
sağlamıştır. Sanatçının resimlerinde, şekiller yalın ve üst üste getirilerek renklerin açıklık koyuluk
farklılıklarıyla da desteklenmiş ve derinlik etkisi sağlanmıştır. Resimde görüldüğü gibi, zemindeki
geniş alan üzerinde dikdörtgenler ve çizgilerden oluşan elemanlar hem farklı espaslarla ve
gruplaşmalarla, hem de farklı renklerde ve büyüklüklerde birbirini kapatan-kapanan formlar olarak
düzenlenmiştir (Resim 14). “Karşıt renkler ve değişik boyutta üst üste gelen öğeler, beyaz bir zemin
üzerinde aydınlık ve sınırsız bir uzayda yürüyormuş izlenimi verirler.”(Lynton,2004)
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PIET MONDRIAN
Piet Mondrian Mart 1872’de Amersfoort’da doğdu. Piet Mondrian, ünlü ünlü ressamların
beğenisine uygun küresel platformda kendine has bir niş oyan Hollandalı bir ressamdır. En iyi, soyut
eserler üzerinde çalışan bir sanat hareketi ve 20. yüzyılın başlarında dünyaya tanıtılan yeni sanat
formlarını bir araya getiren De Stijl'in kurucularından biri olarak biliniyor.

Resim 15: Piet Mondrian'dan üç ağaç: Gri Ağaç İçin Eskiz (sol), 1911, kağıt üzerine kara kalem, 58,4 x 86,5 cm;
Gri Ağaç (orta), 1911, tuval üzerine yağlı boya, 79,7 x 109,1 cm; Çiçeklenen Elma Ağacı (sağ), 1912, tuval
üzerine yağlı boya, 78,5 x 107,5 cm
(hepsi Gemeentemuseum koleksiyonundan, Den Haag)

Mondrian zamanla, tanınabilir nesnelerin gittikçe parçalanmış yapılara dağılmasını gösteriyor
(aşağıdaki ağaçların tasvirlerine bakınız). Çizgi, renk ve geometrik şekildeki vurgusu (Resim 15),
resmi nitelikleri vurgulamaya çalışmıştır.
Kübizmin sanat anlayışını benimseyen Mondrian, dikey ve yatay unsurlara dayanan bir resim
anlayışı oluşturmuştur. Mondrian’ın sanatının, de-stijl anlayışının ve kübizmin çözümselliginin bir
uzantısı olarak düşünmek yanlış tanımlama yapmış oluruz. Çünkü çözümsel kübizmin karmaşık
yapılarla oluşturduğu biçim sistemlerini, giderek yalınlaşan ve düz bir ifadeye bürünen yatay ve dikey
ilişkileri haline çevirmek, soyutun zihinsel bir emek ürünü olduğu gerçeğine ters düşürmüş oluruz.
Neticede zihinsel çabalarla elde eden bu sanat anlayışı önceden bilinmeyen ve taklit unsuru bir yaratı
değildir. Sadece dikey ve yataylarla uygulanan soyut resim anlayışı kübizmin “çözümsel
uygulamalarından geçirilmeksizin elde edilmeyecek ya da sonucu önceden bilinmeyecek bir soyut
biçim yaratma anlayışı” değildir. Yani soyut kavramı kübizm anlayışı gibi basitleştirilemez. Soyut,
nesneyi doğadan kurtaran özgürleştiren bir kavram olarak karsımıza çıkar. Asıl vurgulanmak istenen:
Kübizmin çözümsel bir anlayışla soyuta varamayacağı değil, tersine, çözümsel kübizmin
biçimlendirme uygulamasının, soyut biçimlere çevrilmek amacıyla sonraki aşamalarda böyle bir
düzleşme amacıyla “ifade edilemeyeceğidir.” başladığı Suprematist Kompozisyonlar adlı resim
dizisinde ise artık Mondrian’ın vardığı noktadadır. Resim düzlemi, sanki bollukta yüzen, çeşitli biçim
ve renkte yüzey parçacıklarıyla kaplanmıştır. (DOGAN, 2006)
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Paul Klee (1879 – 1940 )
En sınırlı, sadece ölçüyle belirlenen çizgidir. Paul KLEE
Paul Klee 18 Aralık 1879 tarihinde İsviçre Bern’de doğdu. On sekiz yaşına taştığı zaman
annesiyle babası hangi yolu seçeceğini sordular. “Müziğin bana ihtiyacı yok” dedi Paul. “Müzik
mükemmelliğe erişti. Ressam olacağım çünkü resim henüz gerektiği kadar gelişmedi…”1911 yılının
sonunda Münih’teki ilerici ressamlar Kandinsky’nin ön ayaklığı ile “Mavi Atlı” adı altında bir
topluluk kurarak belli bir resim anlayışına doğru yöneldiler.

Resim 16: Paul Klee, Warning Of Ships (Gemilerin Uyarısı),
85 X 62 cm, 1917
Sanatçı, doğayı soyutlamamış, o kendini doğanın bir parçası olarak görmüştür. Onun dünyası
karşıt güçlerin çarpıştığı bir dünyadır. Natüralist sanatın, nesnelerin de görünümünü verdiğini,
bununda yüzeyde kalan bir doğa araştırması olduğunu ve bunun da yetersiz olduğunu belirtilmiştir.
Klee için nesnenin dış görünümü değil canlının zaman içindeki hareketi önemlidir. Klee, çizginin
ölçülebileceğini, tonların bir ağırlığı olduğunu, koyuluk ve açıklık değerlerine göre tartılabileceğini
söyler. Sanatçıya göre, renkler niteliklerine göre birbirlerinden ayrılır. Buna göre, sarı açık tonlu, sıcak
bir renk özelliği gösterirken kırmızı orta tonlu ve sıcak bir renktir.
“Klee’ye göre ölçü, tartı ve nitelik biçimlendirme ögeleridir. Bunların yerinde kullanabilmek
için her birinin olanaklarını iyice tanımak zorunluluğu vardır. Çizgi sadece ölçülür. Açıklık-koyuluk,
yoğunluklarına göre tartılabilir, kapladıkları yere göre de ölçülebilir. Buna karşılık renk niteliktir ama
açık-koyuluk farkı gösterdiğine göre de ölçülebilir” ( İpsiroglu, 1993: 67).
Klee’de, gerçek bir yaratılış metafiziği söz konusudur. “Doğanın incelenmesinde izlenen
çeşitli yollar” başlıklı makalede (Modern Sanat Kuramı, 43), Klee, “doğayla olan diyalogun sanatçı
için olmazsa olmaz bir koşul olarak kaldığını” hatırlatır. “Sanatçı bir insandır; kendisi de bir doğadır,
doğa alanında doğanın bir parçasıdır”. Fakat resim, sanatçıda, görülü yeniden oluşturmanın reddinden,
yavaş yavaş görülürün tarih öncesini oluşturacaktır. “Sanat, yaradılış imgesine denk düşer. Tıpkı
dünyanın evrenin bir sembolüdür”. Klee, günlüğünde öyle yazıyor: “Reel gerçeklik, her şeyin
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temelidir. “Modern Sanat Üzerine” adlı makalede Klee, yaratım felsefesinin özünü ortaya koyar.
Görünümlerin yeniden oluşturulmasına ne kadar az önem verdiğini gösterir. Klee’nin istediği, aynanın
ters yüzünü, görülürün tezahüründe rol oynayan gücü göstermektedir ( Doğan, 2006: 175).

Resim 17: Paul Klee, Fire in the Evening,
1929, tahta üzeri yağlıboya, 37 x 36 cm.
The Museum of Modern Arts, New York, USA
Figüratif ve soyut çalışmalar yapan Paul Klee, yön, renk ve biçim değişimini resimlerinde
ağırlık derecesi olarak kullanmıştır. Sanatçının “Fire in the Evening” isimli çalışmasına bakıldığında,
ilk göze çarpan renk kırmızıdır (Resim 17). Kırmızının göz alıcı şiddeti diğer alanları geride bırakır.
Ayrıca kırmızının biçim bakımından diğerlerinden biraz farklı bir yapıya sahip olması bunu
desteklemektedir. Diğer alanlarda bulunan kırmızı formların değer bakımından daha koyu olmaları
geriye doğru gitmelerine neden olur. Kırmızının değerlerinden sonra ise mavi göze çarpmaktadır.
SOYUT SANAT VE MODA
Değişim ve farklılaşma anlamlarına gelen moda, toplumsal bir öğedir. Moda ve sanat, tarih
boyunca birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. Moda tasarımcı, toplumda mevcut olan bir takım
beğenileri değerlendirerek, kendi ruh haliyle biçimlendirerek bunları giysi tasarımlarında yansıtır.
Modacılar birçok sanat akımının yanında, soyut sanat akımından da etkilenmiş, duygu ve
düşüncelerindeki değişiklikleri giyim tasarımlarında göstermişlerdir.

Resim 18: Louis VUİTTON
Paris Moda Haftası 2013 İlkbahar
http://webcache.googleusercontent.com
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Paris Moda Haftasında Lois Vuitton’un koleksiyonu soyut ifadelerle (Resim 18) tasarlandığı
görülmektedir. Elde küçük çanta, saç şekli, sivri burunlu ayakkabı ve renkler 60’lı yılların modasını
minimalist şekillerle soyutlamıştır. Sarı, bej, gri, siyah, yeşil ve kahverengi karelerin yanı sıra, soyut
çiçek baskılarla giysiler süslenmiştir.
SONUÇ
Soyut sanat, estetik değerleri irdelemesinin yanı sıra, sanatçının içyapısını da ortaya
koymaktadır. Soyut sanatçı, estetiğin hizmetine sunulan unsurlarla bizlere, çizgi, leke, renk ve biçim
gibi şekilleri ritmiyle yansıtmaktadır. Renk ve biçim, soyut sanatın oluşumunu sağlayan en önemli
unsurlardır. Soyut sanatı diğer sanat dallarından ayıran doğaya bağlı olmamaktır, renk ve biçim ön
plandadır.

Bunun yanında estetik bir değeri olmalıdır. Soyut çalışan sanatçılara baktığımızda,

sanatçılar gerçekten kopmamış ama nesnel gerçekliğe de bağlı kalmamışlardır. Birçoğunda renk
düzeni mevcut olup anlamsız gibi görünen ama anlamı olan bir yapıdadır. Sanatçılar her zaman
gerçeği aramıştır (kimi zaman kendi, kimi zaman da dış dünyanın gerçeği) ve kendilerini özgür
hissettiği alanlarda, yani sanatlarında arayışlarını yansıtmışlardır. Figürlü ya da figürsüz biçimde farklı
anlatım yolları bulmuşlardır. Soyut sanat, resimle hayatımıza girmiş fakat geçmişten günümüze birçok
sanat alanında kendini göstermiştir ve göstermeye de devam etmektedir.
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YORUMLAMACI PARADİGMA BAĞLAMINDA SANAT MÜZESİNDE EĞİTİM ÖRNEĞİ

“- Yani hayal gücünüze bilginizden daha mı çok güveniyorsunuz?
-

Hayal

gücümden

yararlanabilecek

kadar

sanatçı

olduğumu

söyleyebilirim. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir: Bilgi sınırlıdır, hayal
gücü ise dünyanın sınırlarının ötesindedir.” (Albert Einstein, What Life
Means to Einstein, 1929)
GİRİŞ
Dünyada en çok bilinen 10 bilim insanından biri olan Newton, evrenin mantıksallığına inanır;
ona göre insan aklı ile doğa arasında tam bir uygunluk vardır. Bu anlayış kendini bilim dünyasında
teori ile olguların; günlük hayatta ise kavramlar ve nesnelerin birbirini tam anlamıyla karşılaması
olarak gösterir. Bu, bilgi kuramında (epistemoloji) denklikçi doğruluk anlayışı olarak anılır (Özlem,
2016). Bu anlayış, bilimsel yöntemi belirleyen temel anlayış olmuştur ve özellikle gündelik hayat
problemlerinin çözülmesindeki başarılar (örneğin belli bir kütledeki cisme uygulanan kuvvet
sonrasında kütlenin hızlanma veya yavaşlama değeri bulunabilir) bu anlayışın kabulünü
sağlamlaştırmıştır.
Belirtilen anlayışı sarsan bilimsel çalışmalar ise, Newton’dan yaklaşık 250 yıl sonra,
Einstein’ın Görelilik Kuramı ve Heisenberg’in Belirsizlik Prensibi olmuştur. Einstein, Newton
fiziğindeki sabit ve mutlak uzay ve zaman kavramlarının yerine bağıl uzay-zaman kavramını
kullanmıştır. Heisenberg ise Newton’un günlük hayat hesaplamalarında işe yarayan formülünün
atomların dünyasında geçersiz olduğunu ifade etmiştir (Bir elektronun yeri ve momentumu –çok doğru
olmasa da hız olarak düşünülebilir- aynı anda belirlenememektedir çünkü elektronun yerini belirlemek
için gönderilen ışın, elektronun momentumunu değiştirmektedir. Ayrıca momentum ne kadar doğru
olarak belirlenirse, elektronun yeri o kadar belirlenemez hale gelmektedir) (Giancoli, 1998).
Dolayısıyla özellikle fizik bilimindeki çalışmalar doğa bilimlerinin yıllardır dayandığı “nesnelci” ve
“tek gerçek”e dayanan anlayışı sarsmıştır. Bu durumun denklikçi doğruluk kavramı açısından yorumu
ise şu şekilde yapılabilir: Nesne ile kavram arasında bire-bir bir ilişki değil, bire-çok bir ilişki vardır;
nesne aynı nesne olsa da nesnenin mantık yoluyla kavramsallaştırılması birçok şekilde olabilir
(Özlem, 2016). Nesne-kavram denkliğinden ziyade kavramsallaştırma sürecini ön plana çıkaran
Einstein bunu şu şekilde ifade etmiştir: Bilim yalnızca bir yasalar bütünü değildir. Bu, insan aklının,
serbestçe icat edilmiş fikirleri ve kavramlarıyla bir yaratısıdır. Fiziksel kuramlar, gerçekliğin bir
resmini oluşturmaya ve geniş duyu izlenimleri dünyasıyla bağlantısını kurmaya çalışır. Bu yüzden
zihinsel yapılarımızın tek doğrulaması, kuramlarımızın böylesi bir bağı kurup kurmadığı ve nasıl
kurduğudur” (Pasachoff ve Filippenko 1938’den akt., Wise Bauer, 2015: 261).
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Doğa bilimlerindeki tarihsel gelişim belirtilen şekildeyken sosyal bilimler alanında da kimi
yönleriyle benzer tartışmalar yürütülmüştür. Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin temel olarak
birbirinden pek de ayrılmadığını iddia eden filozoflara göre doğa bilimlerinde de sosyal bilimlerde de
temel amaç açıklamaktır: Doğa bilimciler nesnenin doğa yasalarının belirlenimi altında olduğu
varsayımı ile açıklamalar yapar; sosyal bilimciler ise insanın belirli kuralların (dinsel, ahlaksal,
sanatsal, felsefi vs.) belirlenimi altında olduğu varsayımı ile açıklamalar yapar. Buradaki belirlemeci
tutum kendini pozitivist paradigmada gösterir. Bir diğer görüş ise kuantum fiziğinde olduğu gibi
doğrudan

bir

belirlenim üzerine

olmayan,

olasılık üzerine

kurulu olan

bakış

açısıdır.

Anlamacı/yorumlamacı paradigma olarak anılan bu görüşte insan eylemlerini yönlendiren anlamlar ve
desenlere odaklanılır, yorumlamacı paradigmanın

bu anlamda doğa bilimlerine kıyasla

bireyselleştirici bir yapıda olduğu söylenebilir (Özlem, 2016). Bu anlayışa göre kişiler, kendi yaşam
deneyimlerinden yola çıkarak bir anlam sistemi oluştururlar. Anlam sistemlerindeki çeşitlilik ve
farklılıklar araştırmacıları edinilen verileri kategorize etmekten ziyade katılımcıların çalışılan konu ile
ilgili görüşlerine yer vermeye yönlendirir (Creswell, 2009).
Bilim dünyasında yorumlamacı paradigmanın pozitivist paradigmaya kıyasla yükselişe
geçmesi ile birlikte bilginin eğitimdeki yeri de yeniden şekillenmeye başlar. Yorumlamacı
paradigmanın zamanla sınırlı ve anlama dayalı yapısı bilgi ve öğrenen ile ilgili yorumu da etkilemiştir:
Bu anlayışta bilgi mutlak değildir; kişiye göre anlam kazanan, değişime açık bir birikimdir.
Dolayısıyla eğitim sistemi, kişilere ezberlenecek bilgileri vermek yerine kişilerin öğrenmeyi
öğrenmelerini sağlayabilmelidir (Özsoy, 2015). Gelinen noktada araştırma ve eleştirel düşünme
becerileri, öğrenmeyi öğrenme durumununun gerçekleşebilmesi için alan fark etmeksizin anılan
kavramlar olmuşlardır. Ayrıca yaratıcılık, bilgiye nitelik kazandırma ve bilgiyi özümsemede önemli
kavramlardan biri haline gelmiştir. Geleneksel sistemdeki öğretmen merkezli anlayış yerini öğrenci
merkezli anlayışa bırakmıştır.
Benzer bir şekilde müzelerin de yorumlamacı paradigmadan etkilendiği söylenebilir. Klasik
müzeciliğin nesneyi merkeze alan yaklaşımı ve nesneye yönelik açıklamayı sunan uygulamaları yerini
çağdaş müzecilikte izleyiciyi merkeze alan yaklaşıma ve izleyici katılımı ile gerçekleşen bilgi
kullanma süreçlerine dönüşmüştür. Onur (2012: 27-28), müzecilikteki yeni yönelimlerden
bahsederken müzelerin, bünyesinde bulundurduğu nesnelerin kime ve neye göre değerli olduğuna
yönelik sorular sorduğunu ve bu anlamıyla topluma yöneldiğini ifade eder. Müzelerin kelimenin tam
anlamıyla yorumlamacı paradigma ile paralel olduğu ise yazarın şu ifadesi ile somutlaştırılabilir:
“Müze kişiye yeni yorumlar yapma, kendi anlamlarını üretme olanağını verir. Bu aktif anlam ve
yorum olanağı müze ve müze eğitimi için son derece önemlidir.”
Müzelerin, yorumlamacı paradigmanın da etkisiyle, toplumla sıkı ilişkiler kurma sürecinde
temel çalışma alanlarından olan eğitim etkinlikleri de göz önünde bulundurulduğunda müzelerde
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gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik olarak bir merak doğmaktadır.
Bu anlamda eğitim etkinliklerinin öğrenen (izleyici) merkezli olma durumunun belirlenmesi bu
bildirinin çıkış yolu olarak saptanmış ve araştırma soruları sanat müzesi örneğini de kapsayacak
şekilde aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


Müze eğitimcisi uygulamalarında ne tür bilgiler sunmaktadır?



Müze eğitimcisinin kullandığı eğitim yöntem ve teknikleri nelerdir?



Müze eğitimcisinin uygulamaları sırasında kullandığı yönerge ve soru cümleleri hangi
türdedir?
YÖNTEM

Araştırma Modeli
Araştırma, asıl olarak dört farklı müzede (arkeoloji, sanat, sanayi tarihi, uzmanlık müzesi
örnekleri) yapılmıştır. Fakat sanat müzesi örneğindeki verilerin araştırmacı tarafından özellikle
paylaşılmaya değer bulunması sebebiyle bu bildiride, çalışmanın sanat müzesi örneğinden elde edilen
veriler paylaşılmıştır. Araştırma, tarama modelinde tasarlanmış bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışma
bu yönüyle belirlenen grubun, kişinin derinlemesine incelenmesi amacını taşır ve genellenemez
(Karasar, 2015).
Araştırma Grubu
Araştırma yapılacak olan müze, kolayda örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Bu anlamda
araştırmacının Ankara’da bulunmasından dolayı Ankara’daki sanat müzeleri düzenli eğitim faaliyetleri
yapmaları durumuna göre tespit edilmiştir. Devlet müzelerinde müze eğitimcisi kadrosu olmaması ve
devlet müzelerinin düzenli eğitim hizmeti sunmaması sebebiyle devlet müzeleri örneklem grubunun
dışında kalmıştır. Bu anlamda çalışma için seçilen sanat müzesi, Ankara’da bulunan özel bir sanat
müzesidir. Müze, okul grupları için hafta içi rehberli tur hizmeti ve hafta sonu grupları için atölye
çalışmaları hizmeti sunmaktadır. Verilerin toplandığı sıralarda herhangi bir okul grubunun randevusu
olmadığı için araştırmacı araştırma kapsamında yalnızca müzedeki atölye çalışmalarına dahil
olabilmiştir. Müzede bu türden etkinlik yapan bir adet müze eğitimcisi bulunmaktadır. Dolayısıyla
araştırma kapsamında bu müze eğitimcisinin uygulamaları gözlemlenmiştir.
Araştırma süresince müze eğitimcisinin üç farklı uygulaması iki farklı grupla gözlemlenmiş ve
toplamda altı gruptan ayrıntılı veriler elde edilmiştir. Seçilen müzede sergi alanının dışında, çocukların
özel olarak kullanabildikleri bir atölye bulunmaktadır. Atölyenin girişi ana sergi alanından
bağımsızdır, dolayısıyla çocukların müzede çalışma yapmaları için sergileri gezmeleri bir ön koşul
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değildir. Müzenin atölyede uygulanmak üzere geliştirdiği bir çocuk programı olmamakla birlikte
çocuk atölyelerinin planı, uygulaması ve diğer tüm sorumlulukları müze eğitimcisinin kendisine aittir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma, temel olarak müze eğitimi çalışmalarının bilgi süreçlerinin gözlemlendiği bir
araştırmadır. Araştırmada müze eğitimcilerinin tarzları bilgi süreçleri temelinde belirlenmiş ve müze
eğitimcilerinin eğitim tarzları gözlem yoluyla anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada müze
eğitimcilerinin müze eğitimi sırasında kullandıkları bilgi türleri (gerçeğe dayalı bilgi veya
tematik/kavramsal bilgi türleri), kullandıkları yöntem ve teknikler ile soru ve yönergeler (açık uçlu
veya kapalı uçlu soru ve yönergeler) gözlemlenmiştir. Gözlemler, elle tutulan notlar aracılığıyla
yapılmış ve gözlemin kodlaması gözlem sırasında değil, gözlem sonrasında yapılan çözümlemeler ve
belleğe dayalı notların sınıflandırılması ile gerçekleştirilmiştir. Karasar (2015) gözlemin elle tutulan
notlar aracılığıyla yapılmasının araştırmacının yorumlama gücünü artırabileceğini ifade etmiştir.
Dolayısıyla, bu durum, araştırmanın olumlu yanlarından biri olarak anılabilir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Sanat müzesinde yapılan uygulama çeşitlerinden üç tanesi gözlemlenmiştir. Uygulamalardan
bir tanesi Van Gogh ile ilgili bir resim atölyesi, diğeri deniz canlıları ile ilgili kil atölyesi ve sonuncusu
kahraman oluşturma ile ilgili bir atölyedir. Bilgi türü açısından bakıldığında müze eğitimcisinin
uygulamalarının tümünün temel olarak yaratıcılığa yönelik çalışmalar olduğu gözlemlenmiştir. Müze
eğitimcisi, atölyeler sırasında çocukların resim veya fotoğraflara yönelik gözlemlerini ifade etmelerini
ve örüntüleri ortaya koymalarını sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca müze eğitimcisinin uygulamalarının
bilgiler toplamı veya el becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar olmadığı, bilakis tema
yakalamaya yönelik çalışmalar (big ideas-tematik bilgi) olduğu gözlemlenmiştir. Pringle (2009)
yaptığı çalışma ile hem sanatçı hem de eğitimci olan müze eğitimcilerinin çalışmalarının deneysellik,
sorgulama ve yaratıcılık unsurları taşıdığını ifade etmiştir. Dolayısıyla bu bildirinin konusu olan müze
eğitimcisinin uygulamaları ve profili ile ilgili verilerin Pringle’ın araştırmasından elde ettiği verilerle
örtüştüğü söylenebilir.
Müze eğitimcisinin atölyeleri sırasında kullandığı yöntem ve tekniklere bakıldığında müze
eğitimcisinin uygulamalarında soru-cevap, beyin fırtınası, donuk imge, canlandırma, seramik ve resim
çalışmalarını kullandığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla müze eğitimcisinin uygulamalarında öğreneni
merkeze alan yöntem ve teknikleri temel aldığı söylenebilir. Cox-Petersen ve arkadaşlarının (2003)
yaptığı araştırmada müze eğitimi çalışmalarının %75’inin eğitimci merkezli ve düz anlatım izleyen
yapısı ile kıyaslandığında araştırmanın katılımcısı olan müze eğitimcisinin uygulamalarının iyi bir
örnek olarak sunulabileceği söylenebilir. Literatürde, müze eğitimi uygulamalarında en etkili
tekniklerden birinin çocukların küçük gruplar oluşturarak tartışmaları olduğu dile getirilmiştir
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(Piscitelli, McArdle ve Weier, 1999). Müze eğitimcisinin uygulamaları atölyeye katılan çocuk
sayısının az olması sebebiyle bu ölçüt temelinde değerlendirilememiştir. Fakat tartışma yöntemi
tekniklerinden biri olan beyin fırtınasının çalışmalarda kullanılmasının, tartışma yöntemi açısından
olumlu olduğu söylenebilir. Ayrıca uygulamalar sırasında çocukların canlandırmalar yapması veya
yaratıcı drama tekniklerinden biri olan donuk imgenin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Adıgüzel (2018:
94), kişinin kurgu dünyası içinde, başka birinin yerinde veya başka bir durumun içinde olmasının
yaratıcılığa ve hayal gücüne katkı sağladığını ifade etmiştir. Dolayısıyla müze eğitimcisinin
uygulamalarının çocukların bu alanlaraki gelişimine katkı sağlar nitelikte olduğu söylenebilir.
Gözlemin son bileşeni soru ve yönergelerdir. Bu bileşende müze eğitimcisinin kullandığı soru
ve yönergeler açık veya kapalı uçlu olma durumuna göre değerlendirilmiştir. Müze eğitimcisinin, tüm
uygulamaları boyunca evet-hayır sorularını da kapsayan kapalı uçlu soruları ve açık uçlu soruları
kullandığı görülmektedir. Açık uçlu soruların en çok kullanıldığı uygulama, kahraman oluşturma ile
ilgili atölyedir. Müze eğitimcisinin diğer atölyelerde ise daha çok kapalı uçlu soru ve yönergeleri
kullandığı gözlemlenmiştir. Gartenhaus (1998), müze eğitimcilerinin uygulamaları sırasında kendi
yorumlarını ziyaretçiler ile paylaşmaktansa onlara kaynak sağlayarak ziyaretçilerin kendi yorumlarını
oluşturmasına olanak verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun özellikle kullanılan soru ve yönergeler
temelindeki karşığının açık uçlu soru ve yönergeler olduğu söylenebilir. Bu durumda genel olarak açık
uçlu soru ve yönerge kullanımının olumlu görüldüğü yorumu yapılabilir. Fakat durum yalnızca açık
uçlu soru ve yönerge sayısı ile kapalı uçlu soru ve yönerge sayılarının kıyaslanması noktasında
bırakılırsa uygulamaya yönelik değerlendirmeler eksik veya hatalı olabilir. Belirtilen uygulamalarda,
müze eğitimcisinin kullandığı kapalı uçlu soru sayısının açık uçlu soru sayısına kıyasla daha fazla
olmasının nedeninin müze eğitimcisinin iki etkinliği (Van Gogh resim atölyesi; Deniz canlıları kil
atölyesi) gözlem süreci üzerine kurmuş olmasından kaynaklanmış olduğu kaydedilmiştir. San (2008:
25), sanat eğitiminin temel amaçlarından birinin beş duyuyu kullanmak olduğunu ve algılamanın
çevreyi biçimlendirmek için gerekli ilk koşul olduğunu belirtmiştir. Müze eğitimcisinin, yaratıcılığa
yönelik olan çalışmalarında öncelikli olarak duyulara yönelik çalışmalar yapması, dolayısıyla öncelikli
olarak kapalı uçlu sorulara yönelmesi sanat eğitiminin işleyişi göz önünde bulundurulduğunda olağan
olarak yorumlanabilir. Müze eğitimcisinin yaratıcılık ağırlıklı çalışması olan Kahramanlar fotoğraf
atölyesi çalışmasında ise açık uçlu soru sayısının kapalı uçlu sorulara kıyasla daha fazla olduğu
görülmektedir. Çünkü bu çalışmada gözlem süreci yaşanmamış olup doğrudan hikaye kurgulama ve
karakterleri bütünlüklü bir şekilde sunmaya yönelik çalışmalar yapıldığı gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak sanat müzesi örneğindeki uygulamalardan elde edilen verilere göre müze
eğitimcisinin uygulamalarında farklı fikirleri odağa aldığı, çocukların kendilerini farklı biçimlerde
ifade etmelerine yönelik olanaklar sunduğu söylenebilir. Dolayısıyla çalışmalar, müzelerin gerek
çağdaş bir yaklaşımla izleyiciyi merkeze alan, izleyiciye öğretmeyen, izleyici ile ortak paylaşım
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alanları yaratan imajına gerekse nesneyi temel alan “tek gerçek”çi yaklaşımdan uzakta, bakış açısına
göre değişen “birçok gerçek”in varlığına yönelik olduğu varsayımı ile hareket eden, anlamlandırma
sistemlerinin varlığını temel alan yorumlamacı paradigma ile paralel çalışmalar olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Dünya’da bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sanat ve sanat eğitimi çalışmalarının da
disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmasına neden olmaktadır. Türkiye’de sanat ve bilim ilişkisini destekleyen,
teorik ve uygulama boyutunda günümüz sanat anlayışını yorumlamaya, anlamaya ve öğretilmesine yönelik bir
eğitim anlayışının eksikliği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında sanat ve bilim arasındaki işbirliği sadece
teknoloji bağlamında değil, biyoloji, tıp, mühendislik, kimya gibi birçok alanla ilişkilendirilen farklı sanatsal
ifade biçimleriyle ele alınmıştır.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, Güzel Sanatlar Fakültelerinde ve Eğitim Fakültelerinin Resim-iş
Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan öğretim elemanlarının sanat ve bilim ilişkisi hakkındaki görüşlerini
belirlemek ve bu görüşler doğrultusunda sanat ve bilim ilişkisinin lisans eğitimi seviyesinde sanat eğitimine
yansımalarını ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda öğretim elemanlarının ders içeriklerinde sanat ve bilim ilişkisine
ne ölçüde yer verdiği, öğrencilere bu konuda yönlendirme yapıp yapmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır.
Nitel araştırma yönteminin uygulandığı bu araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden yarı
yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri çeşitli üniversitelerde görev yapmakta olan
15 öğretim elemanının görüşleri doğrultusunda elde edilmiştir. Elde edilen verilerden, sanat ve bilim ilişkisinin
sanat eğitiminde disiplinlerarası bir alan sağlaması ve sanata farklı bakış açıları kazandırması açısından oldukça
önemli olduğu, fakat sanat bilim ilişkisinin eğitime yansıması noktasında çeşitli sorunlar olduğu, bu sorunların
da eğitim sisteminden, ders içeriklerinin yetersiz olmasından, eğitimcilerin güncel gelişmelere ayak
uyduramamasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Sanat ve Bilim İlişkisi, Disiplinlerarası Sanat Eğitimi.

ABSTRACT
Developments in the field of science and technology in the world cause art and art education studies to
be handled with an interdisciplinary approach. In Turkey, there is a lack of an understanding of education that
supports the relationship between art and science, interpreting, understanding and teaching about contemporary
art understanding in terms of theory and practice. Within this study, cooperation between art and science has
been handled not only in the context of technology but also in different artistic forms of expressions associated
to many fields such as biology, medicine, engineering and chemistry.
In this context, the aim of the study is to determine the views of the academic staff working in the
Faculty of Fine Arts and the Faculty of Education in the Department of Arts & Crafts Education on the
relationship between art and science and through these views, to reveal the reflections of art and science on art
education. In this regard, it has been tried to determine to what extent the lecturers have given the relation
between art and science in the courses they have conducted and whether they have directed students to this topic.
In this study where qualitative research method is applied, semi-structured interview method which is
one of the qualitative data collection method is used. The data of the research were obtained according to the
opinions of 15 lecturers working in various universities. According to the obtained data, the relationship between
art and science is very important in terms of providing an interdisciplinary field in art education and giving
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different perspectives to art, but there are various problems in the reflection of the relationship between art and
science to education. It is concluded that these problems are caused by the education system, insufficient content
of the course, and the fact that educators cannot keep up with the current developments.
Keywords: Art Education, Relationship Between Art and Science, Interdisciplinary Art Education.

GİRİŞ
Sanat ve bilim insanoğlunun yaşamında bir denge unsurudur. Sanatla bilimin ilişkisi insan ile
birbirine bağlandığı için sanat ve bilim, insan çabasının ürünleridir. Her ikisi de toplumların kültürü
bağlamında bir anlam kazanırlar ve aynı kökene sahiptirler. Sanat ve bilim günlük yaşam içinde
zenginleşmeye, kültürlerin var olmasına yol açtığı için her zaman var olmuşlardır. İkisi arasındaki
ayrım yalnızca yöntemlerindedir.
İnsan, kendi bilincini keşfettiği andan itibaren, öncelikle doğaya, sonra da kendi dâhil her
şeye egemen olmak istemiş, bu isteği gerçekleştirebilmek içinse temelde iki araç bulabilmiştir; bilim
ve sanat… (Erinç, 2013: 46)
Geçmişten günümüze kültürlerin değişmez unsurları olan bilim ve sanat, birçok farklılığa
rağmen birçok benzerliğe de sahip olmakla beraber birbirleri ile de etkileşim içerisindedir. Bu
etkileşime katkı sağlayan en önemli unsur ise teknolojik gelişmelerdir. Teknolojinin gelişmesi ile
birlikte sanat, tarih boyunca birçok bilim dalından etkilenmiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler sanat
dallarının yeni biçimler kazanmasına ve yeni sanat akımlarının ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.
Buna paralel olarak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşama yansıması olan sanatta, estetik
kaynaklar ve üretim araçları radikal bir şekilde dönüşüme uğramaktadır. Bilimsel ve teknolojik
yeniliklerle beraber yeni araçlar, bilgiler, üretim şekilleri, değerler ortaya çıkarken, hızlı bir şekilde
tüketilmesine de neden olmaya başlamıştır. Bilim ve teknoloji, kültürün özellikle kitlesel olarak
yayılan görsel kültürün, bu kültürün bir öğesi olan sanatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir
(Batu, 2015: 75).
Günümüzde sanat ve bilim arasındaki ilişkiler, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle çok daha
ilerlemiş ve geçmişte olduğundan daha karmaşık bir boyut kazanmıştır.20 . ve 21. yüzyıllarda bilim ve
teknolojinin geldiği nokta ile birlikte bilginin üretilmesi ile alakalı değerler, kabuller değişmiştir. Yeni
paradigmalar bilginin keşfedilmediğini, yorumlandığını; ortaya çıkarılmadığını, oluşturulduğunu yani
kişi tarafından yapılandırıldığını savunmaktadır. Buna göre bilgi özneldir. Bilgi bireyin kendi
tecrübeleri, incelemeleri, açıklamaları ve düşünceleri sonucunda ortaya çıkar (Özden, 2005). Bilginin
elde edilmesine ilişkin yeni bakış açısı ile eğitim ve öğretim kavramlarına ilişkin algılar da
farklılaşmıştır. Bu durumun eğitime çok önemli yansımaları olmuş, eğitimde öğretim yerine
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öğrenmenin ön plana çıktığı, vurgunun öğreten değil öğrenen üzerine yapıldığı yapılandırmacı
yaklaşım önem kazanmıştır. Bu yaklaşım Sherman ve Kurshan’a (2005) göre bireyin yeni karşılaştığı
bilgileri daha önce öğrendiği bilgilerle ilişkilendirerek öğrenmesi olarak tanımlanmaktadır.
İnsanı eğitmedeki amaç, toplumsal sorumluluklarının farkında, kültürlenmiş bir kişilik ortaya
çıkarmaktır. Yaratıcı düşünme yetisine sahip bireyler ancak hızla gelişen dünyanın dinamik yapısına
ayak uydurabilmektedir. Doğuştan yaratıcı güçlere sahip olan bireylerin, bu olağanüstü güçlerinin
ortaya çıkarılmasının en etkili yollarından biri de insanın sanat yoluyla eğitimidir (Gençaydın, 1993:
2).
Günümüzde yaşanan bu gelişmeler içerisinde sanatta birçok form ve ifade olanakları ortaya
çıkmasına rağmen sanat eğitimi noktasında geleneksel yöntemlerin kullanılmaya devam edildiği
görülmektedir.
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde ülkemizde sanat ve bilim ilişkini destekleyen, teorik ve
uygulama boyutunda günümüz sanat anlayışını anlamaya yorumlamaya ve öğretilmesine yönelik
kapsamlı bir eğitim programına rastlanmamıştır. Yapılan çalışmaların ise genellikle dijital sanat ve
teknolojinin sanat eğitiminde kullanılmasına yönelik olduğu görülmüştür.
Gerçekçi bir okul sistemi ya da akademik eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine
dayandırılmalıdır. Sanatın da, bilimin de amacı yaşama hizmet etmek ve yeniyi keşfetmektir. Sanata
ve duyguların eğitimine önem veren okul ya da eğitim sistemlerinde, duygular eğitilirken, zihinsel
yeteneklerin, düşüncenin, zekânın da geliştiği gözlenmektedir. Bütün bu kapsam içerisinde sanat ve
bilim arasındaki iç içe geçmiş bağlantıyı algılamak, eğitimle bağdaştırmak açısından önemlidir.
Zamanla toplumun algısı değiştikçe sanat alanları için sınırlar yok olmuş, sanatçının yapıtları
için ne, nasıl sorularından ziyade anlatılan, hissettirilen kısım önem kazanmıştır. Sadece el işçiliğini
konuşturan bir zanaatkâr, düşünen ve düşündüren, tasarladığını en uygun hangi malzemeyle dile
getirebileceğini sorgulayan bir sanatçı kimliğine bürünmüştür. Günümüz sanatına baktığımızda video
sanatı, dijital sanat, şehir sanatı, biyo sanat, veri sanatı ve hibrit sanat birçoğu isimlerinde disiplinler
arası bilgiyi barındırmaktadır (Kara, 2003:108-109).
Yüzyıllara egemen olan bilgi üretme veya geliştirme yöntemleri değişmektedir. Günümüzde,
bilgi tasarım modelleri gelişmiş ve değişmiştir. Bu açıdan Tunalı'ya (2004) göre yaşadığımız dönem,
bir tasarım çağını oluşturmaktadır. Bu noktada tasarımın sadece doğa bilimleri alanıyla ilgili
olmadığını belirtmek gerekir. Tasarım, düşünen kişinin felsefe, bilim, teknik ve sanat alanındaki tüm
yaratımlarını kapsamaktadır (Alioğlu, 2010: 226).
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Sonuç olarak, sanat tarihi boyunca ortaya çıkan pek çok kuram sanatın nasıl anlaşılması
gerektiğine dair genel bilgileri vermiştir. Fakat bugüne kadar ki hiçbir kuram sanat olanla sanat
olmayanın arasındaki ayrımı net bir şekilde ifade edememiştir. Bu olgu günümüzde yapılan sanatın
özelliği olan belirsizlik ve karışıklığın bir göstergesidir. Bu durum içinde yaşadığımız çağın bir
özelliğidir. Gelişen teknoloji ve disiplinlerarası işbirliği geleneksel anlamda yapılan işleri farklı
boyutlara taşımış, tuvalden ve enstalasyonlardan ibaret gibi görülen sanatı mekanik ve robotikle,
biyolojiyle, mühendislikle bir araya getirerek farklı bakış açıları kazanmamıza etken olmuştur.
Bu sebeplerle öğrencilerin geçmiş, günümüz ve gelecekle ilgili olarak düşünmesi, sorgulaması
ve üretilen çağdaş sanat eserlerini ve günümüz çağdaş felsefesini algılayabilmesi için, farklı bakış
açıları kazanabilmesi için günümüz sanat anlayışının ve felsefesinin eğitim programlarına etkili bir
şekilde yansıtılmasının gerektiği düşünülmektedir. Bu yaklaşım günümüz sanat eğitimcisinin teknoloji
ile iç içe, farklı disiplinlerin yapısını algılayabilen, çoğulcu bakış açısına sahip, çok yönlü düşünebilen
bir sistemde eğitilmesini zorunlu kılmaktadır (Aktaran: Büyükparmaksız, 2016:3, 5).
Ülkemizde sanat ve bilim ilişkisinin gelişebilmesi için öncelikle bu alanda uzmanlık kazanmış
kişilere ihtiyaç vardır. Bunun için de bu alanda uzman kişilerin yetiştirilebilmesi için öncelikle
eğitimde sanat ve bilim ilişkisinin önemi üzerine durulmalıdır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu çalışmanın amacı öğretim elemanlarının sanat ve bilim ilişkisinin eğitime yansıması
hakkındaki görüşlerini belirlemek ve bu görüşler doğrultusunda sanat ve bilim ilişkisinin sanat
eğitimine olan katkısını ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda öğretim elemanlarının yürütmüş olduğu
derslerinde sanat ve bilim ilişkisine ne ölçüde yer verdiği, öğrencilere bu konuda yönlendirme yapıp
yapmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Günümüz sanat eğitiminde disiplinlerarası yaklaşım hakkında öğretim elemanlarının
görüşleri nelerdir?
2. Sanat ve bilim ilişkisi hakkında öğretim elemanlarının görüşleri nelerdir?
3. Sanat ve bilim ilişkisinin eğitim programlarındaki yeri ve öğrenci çalışmalarına
yansıması hakkında öğretim elemanlarının görüşleri nelerdir?
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi
nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir
(Yıldırım ve Şimşek, 2006: 39).
Ayrıca bu araştırma, görüşme yoluyla veri toplanmasından dolayı betimsel tarama
modelindedir. Gurbetoğlu’na (2018: 30) göre betimsel araştırmalar mevcut durumu veya geçmişten
gelen sorunları inceleyen araştırmadır. Genelde verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar
doğrultusunda değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarma amaçlı
yapılmaktadır. Bu tür araştırmalarda amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu, 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Grafik Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Sanat, Tasarın ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Erciyes Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan 15 akademisyen oluşturmaktadır.
Araştırmada öğretim elemanlarının gerçek isimleri kullanılmamış olup araştırmacı tarafından
belirlenen kodlarla çalışılması uygun görülmüştür.
Verilerin Toplanması
Araştırmanın verilerini toplamak için, konuyla ilgili, kütüphanelerde, sanal ortamlarda ve
arşivlerde öncelikle ilgili literatür taraması yapılmış ve görüşme yoluyla veriler toplanmıştır. Literatür
taramasında, veriler, alana ilişkin yapılmış çeşitli araştırmalar kaynak alınarak elde edilmiştir.
Görüşme yoluyla elde edilen veriler ise; 15 öğretim elemanın görüşü doğrultusunda araştırmacı
tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak, yüz yüze konuşma yöntemiyle ya da yazılı olarak
elde edilmiştir. Yüz yüze konuşma yönteminde, araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretim
elemanlarından daha önceden randevu alınarak görüşme esnasındaki karşılıklı konuşmalar ses kayıt
cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Yüz yüze konuşma imkânı bulunmayan öğretim elemanlarının
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görüşleri ise, e-posta üzerinden gönderilen öğretim elemanı görüşme formlarıyla yazılı olarak elde
edilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi
kullanılmış, veri kaynağı olarak da öğretim elemanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Bu görüşler
“Öğretim Elemanı Görüşme Formu” hazırlanarak elde edilmiştir. Görüşme formu, araştırmanın alt
problemlerine ilişkin toplam 4 sorudan oluşmaktadır. Öğretim elemanı görüşme formunun
hazırlanmasında konuya odaklanan ve kolay anlaşılabilir sorular olmasına önem verilmiştir. Sanat,
bilim, teknoloji ilişkisinin sanat eğitimine ne ölçüde yansıdığını öğrenebilmek adına görüşme yöntemi
kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Görüşmelerde öğretim elemanlarının onayı alınarak
veri kayıplarının yaşanmaması adına ses kayıt cihazı kullanılacağı açıklanmıştır. Görüşmelere
başlamadan önce görüşmenin amacının “Sanat ve bilim ilişkisinin eğitime yansıması hakkında öğretim
elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi” olduğu kısaca belirtilerek, görüş ve önerilerinin çok
önemli olduğu kendilerine kısaca açıklanmıştır. Görüşme esnasında görüşmenin daha verimli
olabilmesi amacıyla konunun içeriğine göre çeşitli sorular ile yönlendirmelerde bulunulmuş ve
görüşme esnasında yansız ve empatik olunmaya çalışılmıştır. Elde edilen ses kayıtlarının dökümü her
görüşme sonucunda düzenli olarak yapılmış ve öğretim elemanlarının görüşme esnasında söylediği her
şey olduğu gibi bilgisayar ortamında yazıya aktarılmıştır.
Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Her öğretim elemanı ile birer kez yapılan görüşmelerin en kısası 13 dakika sürerken, diğer
görüşmeler ise 20 dakika ile 60 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra elde
edilen ses kayıtları yazılı ortama aktarılmıştır. Araştırmada görüşme yoluyla elde edilen verilerin
çözümünde nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada
araştırmacı tarafından yazıya aktarılan öğretim elemanı görüşlerinden anlamlı olduğu düşünülen
veriler, ayrı ayrı incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış ve soru temalarından yola çıkılarak kodlara
ayrılmıştır. Böylelikle anlam bakımından ilişkili olan veriler aynı kod (kavram) altında toplanmıştır.
Kodlanan veriler bir araya getirilerek kategorize edilmiş ve temalar saptanmıştır. Yıldırım ve Şimşek
(2006: 227)’e göre kodlama, verilerin içerik analizine tabi tutulması; yani veriler arasında yer alan
anlamlı bölümlere (bir sözcük, cümle, paragraf gibi) isim verilmesi sürecidir. İçerik analizinde veriler
kodlanır, temalar bulunur, veriler kodlara ve temalara göre düzenlenir ve tanımlanır ve en son olarak
da elde edilen bulgular yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 228-238). Elde edilen kodlara ve
temalara ilişkin bulgular arasında neden-sonuç ilişkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Öğretim elemanları
Ö.E.1, Ö.E.2… şeklinde kısaltma yapılarak sıralanmıştır. Kısaltmalar öğretim elemanı sayısı dikkate
alınarak cinsiyet, yaş vb. herhangi bir ayrım gözetmeksizin yapılmıştır.
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BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde veri toplama aracı olarak kullanılan görüşme formunda yer alan sorulara ilişkin
bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir.
“Günümüz sanatında disiplinlerarası yaklaşım hakkında öğretim elemanlarının
görüşleri nelerdir?” Alt Problem Durumuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar:
Birinci alt probleme ilişkin olarak, öğretim elemanlarına görüşme formunda yer alan “Sanat
eğitimi verilen kurumlarda (Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dallarında ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde) teorik ve uygulama boyutunda sanat ve bilim
(fen bilimleri, biyoloji, fizik, kimya, matematik, mühendislik, teknoloji vb.) ilişkisine yer verilmesi
konusundaki görüşleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiş olup; elde edilen verilere dair bulgular Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Öğretim elemanlarının teorik ve uygulama boyutunda sanat ve bilim ilişkisine yer
verilmesinin önemli olması konusundaki görüşleri
Kodlar

f

Disiplinlerarası Bir Alan Sağlamak

6

Sanata Farklı Bakış Açıları Kazandırmak
Yaratıcı Düşünceyi Geliştirmek

5
3

Donanımlı Öğretmen ve Akademisyen Yetiştirmek

3

Güncel Uygulamaları Takip Etmek
Farklı Malzeme ve Teknoloji Kullanımı

2
2

Öğrenci Motivasyonu

1

Toplam

22

%
27
23
14
14
9
9
4
100

Öğretim elemanlarının bu soruya ilişkin görüşlerinin bütününe bakıldığında, verdikleri
cevaplar doğrultusunda sanat ve bilim ilişkisinin, sanat eğitimi verilen kurumlarda, teorik ve uygulama
boyutunda yer verilmesinin önemli olduğu fakat bu ilişkisinin eğitime yansımasının yetersiz olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 1 incelendiğinde öğretim elemanlarının %27’si “Disiplinlerarası Bir
Alan Sağlamak”, %23’ü “Sanata Farklı Bakış Açıları Kazandırmak”, %14’ü “Yaratıcı Düşünceyi
Geliştirmek”, %14’ü “Donanımlı Öğretmen ve Akademisyen Yetiştirmek”,

%9’u “Güncel

Uygulamaları Takip Etmek”, %9’u “Farklı Malzeme ve Teknolojiyi Kullanımı”, %4’ü “Öğrenci
Motivasyonu” noktasında görüşleri olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının bu soruya ilişkin
ifadelerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
“Sanat eğitimi veren kurumların teorik ve uygulama boyutunda sanat ve bilim ilişkisine yer
vermesi önemli bir husustur. Sanatın evrensel dilini kullanmanın yanında bilimsel gelişmeler ışığında
sanata farklı bakış açıları kazandırabilmek için bu iki disiplinin birlikteliği şarttır.” (Ö.E. 1).
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“Estetik ve sanat alanında eğitim gören güzel sanatlar öğrencileri, alanlarındaki yaratıcı
düşünmeyi güçlendirmek, farklı bakış açıları oluşturabilmek ve teknik anlamda yeni yaklaşımlar elde
edebilmesi için bilim alanındaki derslerden takviye almaları gerekir.” (Ö.E. 3).
Tablo 2. Öğretim elemanlarının sanat ve bilim ilişkisinin eğitime yansımasının yetersiz olması
konusundaki görüşleri
Kodlar

f

Eğitim Sisteminden Kaynaklanan Sorunlar

4

Müfredatın ve Ders İçeriklerinin Yetersiz Olması
Eğitimcilerin Güncel Gelişmelere Ayak Uyduramaması

3
2

Uzman Akademisyen İhtiyacının Karşılanamaması

2

Eğitim Kurumlarındaki Fiziki Altyapı Yetersizliği
Öğrencinin Motivasyon Yetersizliği

2
2

Toplumun Sanat Alt Kültürünün Yeterince Oluşmaması

1

Toplam

16

%
25,5
18,75
12,5
12,5
12,5
12,5
6,25
100

Birinci alt probleme ilişkin olarak öğretim elemanı görüşme formunda yer alan soru
doğrultusunda elde edilen veriler Tablo 2’de gösterilmeye devam edilmiştir. Sanat ve bilim ilişkisinin
sanat eğitimine yansımasının yetersiz olduğu noktasında, öğretim elemanlarının %25,5’i “Eğitim
Sisteminden Kaynaklanan Sorunlar”, %18,75’i “Müfredatın ve Ders İçeriklerinin Yetersiz Olması“,
%12,5’i “Eğitimcilerin Güncel Gelişmelere Ayak Uyduramaması”, %12,5’i “Uzman Akademisyen
İhtiyacının Karşılanamaması”, %12,5’i “Eğitim Kurumlarındaki Fiziki Altyapı Yetersizliği”, %12,5’i
“Öğrencinin Motivasyon Yetersizliği”, % 6,25’i “Toplumun Sanat Alt Kültürünün Yeterince
Oluşmaması” gibi ifadeleri olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının bu soruya ilişkin ifadeleri
aşağıda sıralanmıştır.
“Özellikle bilimin her alanı ile içli dışlı olmayı gerektiren programlara yer verilmesi ve buna
uygun fiziki alt yapıların sağlanarak öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi şarttır. Fakat
Türkiye’deki güzel sanatlar fakültelerinde bu tür uygulamaların şartlar nedeniyle uygulama
boyutunda yer verilmediği gözlenmektedir.” (Ö.E. 4).
“Teorik boyutta ise geleneğe bağlı eğitim veren ya da günümüz gelişmelerine ayak
uyduramayan hocaların varlığı bu tür yaklaşımların öğrencilere kazandırılmasında yetersiz
kalmaktadır” (Ö.E. 4).
“Sanat ve bilim ilişkisi hakkında öğretim elemanlarının görüşleri nelerdir?” Alt
Problem Durumuna İlişkin Bulgular ve Yorumlar:
“İkinci alt probleme ilişkin olarak, katılımcılara görüşme formunda yer alan “Günümüzdeki
sanat

uygulamaları

dikkate

alındığında

bilimin
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değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş olup; elde edilen verilere dair bulgular Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3. Öğretim elemanlarının bilimin günümüz sanatına olumlu yansıması hakkındaki görüşleri
Kodlar

f

%

Bilim ve Teknoloji Odaklı Sanatsal İlerleme

6

Disiplinlerarası İşbirliği
Geleneksel Değerlerle Teknolojiyi İlişkilendirme

6
3

Farklı Malzeme ve Teknoloji Kullanımı
Evrensel Kategoriye Uygun Bulma
Ülkenin Gelişimi

6

Her İki Alanda da Ortak Uzmanların Yetişmesi

2

7,14

Toplumun Farkındalığını Arttırma

1

Toplam

16

3,57
100

21,43
21,43
10,72
21,43
7,14

2
2

7,14

Öğretim elemanlarının bu soruya ilişkin görüşlerinin bütününe bakıldığı zaman, günümüzdeki
sanat uygulamaları dikkate alındığında bilimin günümüz sanatına yansımasını olumlu ve olumsuz
yansıma olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar
doğrultusunda olumlu yansımanın, %21,43’nün “Bilim ve Teknoloji Odaklı Sanatsal İlerleme”,
%21,43’nün

“Disiplinlerarası

İlişkilendirme”, %21,43’nün

İşbirliği”,

“Farklı

%10,72’sinin

“Geleneksel

Değerlerle

Teknolojiyi

Malzeme ve Teknoloji Kullanımı”, %7,14’nün “Evrensel

Kategoriye Uygun Bulma”, %7,14’nün “Ülkenin Gelişimi”, %7,14’nün “Her İki Alanda da Ortak
Uzmanların Yetişmesi”, %3,57’sinin “Toplumun Farkındalığını Arttırma”

şeklinde olduğu

görülmektedir. Öğretim elemanlarının bu görüşe ilişkin ifadeleri aşağıda sıralanmıştır.
“Bilimsel gelişme, teknolojik gelişme ile paralel ilerlemektedir. Şahit olunduğu gibi,
teknolojinin başat olduğu bir yüzyılın içindeyiz. Politika, sağlık, ekonomi gibi aklımıza gelen tüm
alanlarda ön planda tutulan bilim/teknoloji, eğitim ve sanatı da içine alıp, katlanarak evrilmekte.
Zaten bu sistemi kurup gelişen toplumlar, sanatı da yönlendirenler. Bilim/teknoloji odaklı sanatsal
ilerlemelerin daha çok Batı’nın elinde olduğunu görüyoruz.” (Ö.E. 1).
Tablo 4. Öğretim elemanlarının bilimin günümüz sanatına olumsuz yansıması hakkındaki görüşleri
Kodlar

f

Sanat Alt Kültürünün Oluşmaması
Geleneksel Yapıdan Uzaklaşma
Sanat Eğitimi Almayan Bireylerin Sanat Alanında Çalışması

3

Eğitim Sisteminden Kaynaklanan Sorunlar

1

Toplam

8

2
2

%
37,5
25
25
12,5
100

Öğretim elemanlarının ikinci alt probleme ilişkin görüşlerinin bütününe bakıldığı zaman,
günümüzdeki sanat uygulamaları dikkate alındığında bilimin günümüz sanatına yansımasını olumlu ve

224

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

olumsuz yansıma olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Bu değerlendirmeler Tablo 4’de
gösterilmektedir. Öğretim elemanlarının cevaplarına göre olumsuz yansımanın %37,5’i “Sanat Alt
Kültürünün Oluşmaması”, %25’i “Geleneksel Yapıdan Uzaklaşma”, %25’i “Sanat Eğitimi Almayan
Bireylerin Sanat Alanında Çalışması”, %12,5’i “Eğitim Sisteminden Kaynaklanan Sorunlar” şeklinde
olduğu veri incelemesinde tespit edilmiştir.
“Şu anda Türkiye'deki kabul edilen sanatı, Konya bağlamında indirgediğiniz zaman daha çok
klasik tuval resmi var. Zaten Türkiye'de yapılan işler enstalasyonun ötesine çok da geçmiyor hatta
enstalasyon da çok kabul edilmiyor yani kabul ediliyor ama toplumumuz tarafından kabul edilmiyor.
Çünkü toplumun tuval resmini bile anlayıp algılayabilecek sanat alt kültürü sahip olduğunu
düşünmüyorum. Onun için biraz önce de söylediğim gibi 1699 Karlofça Anlaşması bizim batıya
yönümüzü döndüğümüz tarihtir. Batılılaşma için alınan ilk kararlar 1699 Karlofça Antlaşması'ndan
sonra olmuştur ve biz hala beyin olarak, Türk halkı olarak güncel uygulamaları, tuval resmini bile
anlayabilmiş değiliz.” (Ö.E. 12).
“Güncel sanat yansıtılmalı tabi. Sanatçı çağının şahididir ama ülkemizde günümüzde yapılan
güncel sanat adı altında yapılan faaliyetlere baktığımız zaman bunun altyapısını felsefesinin henüz
oturmadığını görüyoruz, daha ham olduğunu görüyoruz, daha çiğ olduğunu görüyoruz. Bunun
oturması da ciddi bir süreç. Yani biz daha boya resmini tam anlamıyla çözememişken bu basamağa
geçmeden işte bugün güncel sanat diye adlandırılan ortada yapılan işlere geçiyoruz geçtik.” (Ö.E.
14).
“Sanat ve bilim ilişkisinin eğitim programlarındaki yeri ve öğrenci çalışmalarına
yansıması hakkında öğretim elemanlarının görüşleri nelerdir?” Alt Problem Durumuna
İlişkin Bulgular ve Yorumlar:
Üçüncü alt probleme ilişkin olarak, öğretim elemanlarına görüşme formunda yer alan
“Öğretim elemanı olarak yürütmekte olduğunuz dersler de sanat ve bilim ilişkisi konusuna yer veriyor
musunuz? Bu konuda ne tür uygulamalar yaptırıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş olup; elde edilen
verilere dair bulgular Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Öğretim elemanlarının derslerinde sanat bilim ilişkisi konusuna yer vermesi hakkındaki
görüşleri
Kodlar

f

%

Sanatsal Üretimi Geliştirme
Disiplinler Arası Çalışma
Farklı Malzeme ve Teknoloji Kullanımı

4
4
4

19,05
19,05
19,05

Entelektüel Bireyler Yetiştirme

3

14,29

Farklı Bakış Açısı Kazandırma

2

9,52

Kavram Bilgisi

2

9,52

Grafik Tasarım Dersi Olması

2

9,52

Toplam

21

100

225

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

Sanat ve bilim ilişkisinin eğitim programlarındaki yeri ve öğrenci çalışmalarına yansımasına
yönelik olarak öğretim elemanlarına yürütmekte oldukları derslerde sanat ve bilim ilişkisine yer verip
vermedikleri sorulmuş ve öğretim elemanlarının tamamından “evet” yanıtı alınmıştır.
Öğretim elemanlarının bu soruya ilişkin görüşlerinin bütününe bakıldığında, verdikleri
cevaplar doğrultusunda öğretim elemanlarının %19,05’i “Sanatsal Üretimi Geliştirme”, %19,05’i “
Disiplinler Arası Çalışma”, %19,05 “Farklı Malzeme ve Teknoloji Kullanımı”, %14,29’u “Entelektüel
Bireyler Yetiştirme”, %9,52’si “Farklı Bakış Açısı Kazandırma”, %9,52’si “Kavram Bilgisi”,
%9,52’si “Girdikleri Dersin Grafik Tasarım Dersi” olmasından dolayı derslerinde yer verildikleri
görülmüştür. Öğretim elemanlarının bu soruya ilişkin ifadeleri aşağıda sıralanmıştır.
“Tabi ki bu ilişkinin varlığına yer ve değer veriyorum. Çok yönlü, araştırmacı, yetenekli
bireyleri yetiştirirken, merkeze bilimsel düzeyde özellikler de yerleştirmek gerektiğine inanıyorum.”
(Ö.E. 1).
“Sanat Uygulamaları 1 dersimde (Resim 1. Sınıf) sanatın teknik ussallık bağlamında gelişen
düşünce biçimlerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı olarak, sanata farklı açılardan bakabilen
entelektüel bireyler yetiştirmek adına yer vermekteyim.” (Ö.E. 7).
Tablo 6. Öğretim elemanlarının derslerinde yaptırdıkları uygulamalar hakkındaki görüşleri
Kodlar (Teorik)

f

%

Teorik Bilgi

4

50

Araştırma Ödevleri
Eser İncelemesi

2
2

25
25

Kodlar (Pratik)
Farklı Malzeme ve Teknoloji
Kullanımı
Grafik Tasarım Dersi Olması
Etkinlik - Oyun

Toplam

8

100

Toplam

f

%

10

76,92

2
1

15,38
7,69

13

100

Üçüncü alt problem doğrultusunda, sanat ve bilim ilişkisinin eğitim programlarındaki yeri ve
öğrenci çalışmalarına yansımasına yönelik olarak öğretim elemanlarına yürütmekte oldukları
derslerde, sanat ve bilim ilişkisine yer verip vermedikleri sorulmuş, öğretim elemanlarının
tamamından “evet” yanıtı alınması üzerine derslerinde ne tür uygulamalar yaptırdıkları sorulmuştur.
Bu soru doğrultusunda elde edilen bulgular Tablo 6’da gösterilmektedir. Bu sorunun akabinde ulaşılan
veriler sonucunda, Öğretim elemanlarının derslerinde yapılan uygulamalar, teorik uygulama ve pratik
uygulama olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğretim elemanlarının teorik uygulamada, %52 “Teorik Bilgi”,
%25 “Araştırma Ödevleri” ve %25“Eser İnceleme” yöntemlerine yer verirken, pratik uygulama da,
%76,92 “Farklı Malzeme ve Teknoloji Kullanımı”, %15,38 “Grafik Tasarım Dersi Olması”, %7,9’
“Etkinlik ve Oyun” gibi farklı boyutta uygulanan yöntemlere yer vermiştir. Bazı öğretim elemanları ne
tür uygulamalar yaptıklarını şu şekilde açıklamışlardır:
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“Derslerimin teorik altyapısı ve söz konusu dersin tarihsel süreç incelemesinde muhakkak
multidisipliner bir bakış gözetmekteyim.” (Ö.E. 1).
“Öğrencilerime temelde sanat ve estetik bağlamında genel bilgileri ve uygulamaları verdikten
sonra, öğrendiklerini özgün ve farklı anlatımlar yapabilmesi için desteklerim.” (Ö.E. 3).
“Mesela figür veya obje üzerinde estetik beğeniyi dijital uygulamalarla oluşturmaları için,
dijitalin sunmuş olduğu manipülasyon, doku çözümlemeleri, yerleştirme, bozma, abartma gibi
yaklaşımlarla çalışmalar üretmelerini tavsiye ederim. Bu tür uygulamaların sonunda, sanat eğitimi
bazen özgün ve güçlü çalışmalar ortaya çıkmaktadır.” (Ö.E. 3).
“Sanat ve bilim ilişkisinin eğitim programlarındaki yeri ve öğrenci çalışmalarına
yansıması hakkında öğretim elemanlarının görüşleri nelerdir?” Alt Problem Durumuna
İlişkin Bulgular ve Yorumlar:
Üçüncü alt probleme ilişkin olarak, öğretim elemanlarına görüşme formunda yer alan “Sanat
ve bilim ilişkisini etkin bir şekilde kullanarak öğretme süreci sizce nasıl olmalıdır?” sorusu yöneltilmiş
olup; elde edilen verilere dair bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Öğretim elemanlarının sanat ve bilim ilişkisini kullanarak öğretme sürecinin nasıl olması
gerektiğine yönelik görüşleri
Kodlar (Öğrenme Süreci)

f

%
10,81

Disiplinlerarası (Bütüncül Bir Sanat Eğitimi)

4
2

Fiziki Altyapı ve İmkânların Etkisi

1

2,70

Yeniliklere Açık Olma

7

18,92

İletişim

3

8,11

Materyal Kullanma

3

8,11

Sanatçı - Eser İncelemesi

2

5,41

Disiplinlerarası Eğitim

2

5,41

Teorik Bilgi

1

2,70

Araştırma Yapma

4

10,81

Yeniliklere Açık Olma

2

5,41

Disiplinlerarası Eğitim

2

5,41

Öğrenci Motivasyonu

2

5,41

Teorik Bilginin Uygulama ile Desteklenmesi

2

5,41

37

100

Öğrenci
Açısından

Öğretim Elemanı
Açısından

Sistem
Açısından

Esnek Bir Eğitim Programı ve Ders İçeriği

Toplam

5,41

Sanat ve bilim ilişkisinin etkin bir şekilde kullanarak öğretme sürecinin nasıl olması gerektiği
yönünde öğretim elemanlarının görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanlarının bu soruya ilişkin
görüşlerinin bütününe bakıldığında, öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar sistem açısından,
öğretim elemanı açısından ve öğrenci açısından değerlendirilmiştir. Sistem açısından verilen cevapları
göz önüne aldığımızda, cevapların %10,81’ni “Esnek Bir Eğitim Programı ve Ders İçeriği”, %5,41’ni
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“Disiplinlerarası (Bütüncül Bir Sanat Eğitimi)”, %2,70’ni “Fiziki Altyapı ve İmkânların Etkisi”
oluşturmaktadır. Öğretim elemanı açısından verilen cevapların ise %18,92’sini “Yeniliklere Açık
Olma”, %8,11’ni “İletişim”, %8,11’ni “Materyal Kullanma”, %5,41’ni “Sanatçı- Eser İnceleme”,
%5,41’ni “Disiplinlerarası Eğitim”, %2,7’ni “Teorik Bilgi” oluşturmaktadır. Son olarak verilen
cevapları öğrenci açısından değerlendirdiğimizde cevapların %20,81’ni “Araştırma Yapma”, %5,41’ni
“Yeniliklere Açık Olma”, %5,41’ni “Disiplinlerarası Eğitim”, %5,41’ni “Öğrenci Motivasyonu”,
%5,41’ni “Teorik Bilginin Uygulama ile Desteklenmesi” oluşturmaktadır. Aşağıda bazı öğretim
elemanlarının ifadelerine yer verilmiştir.
“Teknoloji ve bilgiyi birleştirerek, taklit etmek yerine gelişim ve ilerlemeyi hedef alıp bunu
sanat uygulamalarına yansıtmakla olabilir. Tabi bu uzun bir süreci kapsamalıdır. Basitten karmaşığa
doğru, hatta öğrenim sürecinin ilk ayağından başlayarak yürütülen öğretme sürecinde bu iki nosyon
arasındaki ilişki sonraki süreçte daha kolay kurulabilir.” (Ö.E. 1).
“Akademisyen yönlendiren değil, rehberlik yapan konumunda olmalıdır. Akademisyenler,
doğru öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerini okumaya, anlamaya ve kavramaya kanalize etmelidirler.
Bu, zorlayarak değil, motivasyonla sağlanabilecek bir durumdur. Dolayısıyla atılacak her adımda,
isteklilik, yani motivasyon gerekliliği söz konusudur.” (Ö.E. 6).
“Sanat ve bilim, bunlar birbirine paralel olarak yürürken öğrenci farklı arayışlara girdiğinde
bu diğer bahsettiğimiz alt başlıklara girebilir, farklı disiplinlerden faydalanabilir.” (Ö.E. 14).
“Araştırmaya yönlendirme ve araştırma sürecinin planlanması, ürüne yansıyacak olan en
önemli etkendir. Okumadan ve bilgi sahibi olmadan bilim-sanat ilişkisi kurulamaz, kurulsa da bir
fayda getirmez.” (Ö.E. 6).
TARTIŞMA
Geçmişten günümüze kadar biçimci bir yapıda şekillenmiş olan sanat eğitiminin aynı şekilde
ilerlediği görülmektedir. Öğretim elemanlarının görüşlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda
sanat eğitiminde, sanat, bilim ve teknoloji entegrasyonu ile ortaya çıkan gelişme ve değişimlerin
bireye farklı bakış açısı ve eleştirel düşünme becerisinin kazandırılması, bütüncül bir yapı ile
disiplinlerarası işbirliğiyle öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesinin hedeflenmesi, proje ve
öğrenci merkezli uygulamalar ile yapılandırılması gerektiği, söylenebilir. Sanat ve bilim ilişkisinin
birbiri ile paralel olduğu, günümüzde bu iki disiplinin birlikteliğinin önemli ve gerekli olduğu ve bu
sebeble eğitim programlarının, çağımızdaki yenilikleri ve gelişmeleri bünyesinde barındırmamasından
ötürü güncellenmesi gerekmektedir.
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Geleneksel bir yapıda süre gelen sanat eğitimi programları, öğrencilerin çağın getirdiği
kavramları anlamalarını zorlaştırmaktadır. Bu açıdan, yeni sanat anlayışının sanatsal algılara yönelik,
klasik sanat eğitiminin yanında güncel sanatın entelektüel bağlantısıyla, sanat eğitiminin sanat eğitimi
veren kurumların programlarına entegrasyonu sağlanmalıdır. (Sabancılar, 2011: 236).
Sanat eğitiminde hazırlanan programların çağa ayak uydurmak adına güncel olması oldukça
önemli gibi görünse de bu programların başarıya ulaşmalarında en önemli etki kendisini çağın
ihtiyaçlarına göre yetiştiren sanat eğitimcilerinden geçtiği söylenebilir. Sanat eğitiminde geleceğin
teminatı olan sanat eğitimcilerinin de öncelikle kendi yaratıcılıklarını geliştirip görev alacakları eğitim
kurumlarında daha yaratıcı nesiller yetiştirmek öncelikli amaçları olmalıdır (Böyükparmaksız, 2016:
369).
Geleneksel örüntülerle sıkışmış olan öğrenciler, bu noktada yeni geliştirilecek olan eğitim
sistemlerinde, öğretmenin neyi bileceği ve düşüneceği değil, çözüm hakkında nasıl düşünüleceğini
kavratmayı amaçlayan programlara odaklanmalıdır. Bu sistemdeki amaç, öğrencinin ihtiyaç duyduğu
bilgileri nasıl ve nerede karşılayabileceğini deneyimlemektir (Yılmaz, 2004: 45). Günümüz sanatını
anlamlandırma açısından, öğrencinin istediği çağdaş araçlar ve yeni tekniklerle denemeler yapması,
düşüncelerini ifade etme noktasında ve günümüz sanatını içselleştirmesinde fayda sağlayacaktır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler araştırma alanlarını zenginleştirmiş, sadece tekil disiplinler
üzerine çalışmak yerine bu disiplinleri içeren başka disiplinlerden de faydalanılması gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Bu da bireylerin çok disiplinli alanlarda eğitim görmelerini gerektirmektedir (Turna, Bolat,
2015). Gelişmekte ve değişmekte olan dünya standartlarına göre eğitim sisteminde öğrencilerin
yetişmelerini ve gelişmelerini sağlayacak, disiplinler arasında köprüler kuracak ve öğrenciye aktaracak
planlamalar yapılmalıdır. Bu planlamalarda her bir disiplin için eğitim ve öğretim sürecini
destekleyecek diğer disiplinler de sürece aktif bir şekilde katılmalı ve disiplinlerarası öğretim
yaklaşımı ön plana çıkartılmalıdır (Arslantaş, 2006).
Gökay’a (2011) göre böyle bir eğitim sistemi içerisinde yetiştirilecek bireylerin genel eğitim
düzeyi, kapsam ve derinlik açısından daha zenginleşecektir. Bu öğrencilerin bilgi dağarcığı örüntülü
olarak birbirlerine bağlı, unutulma riski düşük bilgi kapsüllerinin oluşturduğu bir mozaik gibi
olacaktır. Disiplinlerarası yaklaşımın uygulandığı eğitim kurumlarında yetişen öğrenciler kendini
sürekli yenileyen, öğrendiği bilgiyi kullanan bir insan olarak yetişecektir.
SONUÇ
Çalışmanın birinci alt problemi doğrultusunda öğretim elemanlarının görüşlerinden elde edilen
verilere göre, sanat bilim ilişkisi birlikteliğinin önemli olduğu, bu iki disiplin arasında etkileşimlerin
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kaçınılmaz olduğu fakat sanat bilim ilişkisinin eğitime yansıması noktasında çeşitli sorunlar olduğu
anlaşılmıştır.
Sanat ve bilim ilişkisinin sanat eğitiminde disiplinlerarası bir alan sağlaması ve sanata farklı
bakış açıları kazandırması açısından oldukça önemli olduğu sonucuna öğretim elemanlarının görüşleri
doğrultusunda ulaşılmıştır. İki disiplinin işbirliği içerisinde olmasının gerektiği hususunda ulaşılan bir
diğer sonuç ise, öğrencilerin yaratıcı düşünmesini geliştirdiği ve donanımlı öğretmen ve akademisyen
yetiştirmek için önemli olduğudur. Aynı zamanda çoğulcu bakış açısına sahip, çağın gereklerine ayak
uydurabilen, eleştirel bakabilen ve yaşadığı toplumun sorunlarını irdeleyebilen çok yönlü bireylerin
yetişmesine de olanak sağlamaktadır
Öte yandan sanat bilim ilişkisinin eğitime yansımasının yetersiz olduğu hususunda, eğitim
sisteminden kaynaklanan sorunlar olduğu, öğretim programlarının ve ders içeriklerinin yetersiz
olduğu, uzman akademisyen ihtiyacının yeterince karşılanamadığı, aynı zamanda eğitimcilerin güncel
gelişmelere ayak uyduramadığı, eğitim kurumlarındaki fiziki alt yapının yetersiz olduğu, öğrenci
motivasyonunun yetersiz olması ve toplumun sanat alt kültürünün yeterince oluşmaması gibi sonuçlar
elde edilmiştir.
Çalışmanın ikinci alt problemi kapsamında öğretim elemanlarının görüşlerinden elde edilen
verilere göre, sanat bilim ilişkisinin günümüz sanatına yansıması, olumlu yansıma ve olumsuz
yansıma olarak incelenmiş, olumlu yansıma doğrultusunda öğretim elemanlarının, çoğunlukla bilim ve
teknoloji odaklı sanatsal ilerlenin önünü açtığını ve disiplinlerarası işbirliğini bağdaştırması
bakımından değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yeni teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin, sanat,
bilim ve teknoloji arasında yeni alanlar oluşturmuş, sanat ve bilimin paralel ilerlemesini sağlamıştır.
Geleneksel değerlerle teknolojiyi ilişkilendirme, evrensel kategoriye uygun uygulamaların
artması, ülkenin refah ve gelişiminin artması, toplumun farkındalığının artması, her iki alanda da
uzman kişilerin bulunması, farklı malzeme ve teknoloji kullanımının artması, bilimin günümüz
sanatına olumlu yansımasını göstermektedir. Fakat öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda bu
yansımaların daha azınlıkta olduğu görülmüştür.
Öğretim elemanlarının, sanat bilim ilişkisinin güncel sanat uygulamalarına yansımasını
olumsuz yansıma olarak, geleneksel yapıdan uzaklaşma, eğitim sisteminde çeşitli sorunlar olması,
sanat eğitimi almayan bireylerin sanat alanında çalışması ve sanat alt kültürünün oluşmaması
açısından değerlendirdikleri görülmüştür. Öğretim elemanları, bilimdeki hızlı ve radikal gelişmelerin
sanatı geleneksel yapısından uzaklaştırdığını düşünmektedir.
Çalışmanın üçüncü alt problemi doğrultusunda, araştırma verilerine göre görüşme yapılan
öğretim elemanlarının tamamı derslerinde sanat ve bilim ilişkisine yer vermektedir. Bunu sebebi
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olarak öğretim elemanlarının verdikleri cevaplar doğrultusunda öğretim elemanlarının sanat ve bilim
ilişkisine, entelektüel bireyler yetiştirme, sanatsal üretimi geliştirme, farklı bakış açısı kazandırma,
kavram bilgisi, disiplinlerarası çalışma, farklı malzeme ve teknoloji kullanımı ve girdikleri dersin
grafik tasarım dersi olmasından dolayı derslerinde yer verildikleri görülmüştür. Çoğunlukla, sanatsal
üretimi geliştirme, disiplinlerarası çalışmayı arttırma ve farklı malzeme ve teknoloji kullanımı görüşü
öne çıkmaktadır.
Derslerde yapılan uygulamalar teorik ve pratik açıdan değerlendirilmiştir. Öğretim
elemanlarının derslerinde, teorik bilgi, araştırma ödevleri, eser incelemesi ve kavram analizi gibi teorik
uygulamalara yer verildiği görülürken öte yandan, pratik uygulama da, farklı malzeme ve teknoloji
kullanımına, disiplinlerarası çalışmalara, etkinlik ve oyuna ve dersin grafik tasarım dersi olması
nedeniyle farklı boyutta uygulanan yöntemlere yer verilmiştir. Öğretim elemanlarının büyük
çoğunluğunun derslerinde sanatsal malzemenin teknik boyutları ile olanaklarını sınamak, öğrencilerin
var olan bilgilerini bir üst seviyeye çıkarmak için farklı malzeme ve teknoloji kullanımına yer
verdikleri ve öğrencilerini yönlendirdikleri tespit edilmiştir.
Öğretim elemanlarının sanat ve bilim ilişkisini etkin bir şekilde kullanma süreci nasıl olması
gerektiği ile ilgili görüşleri, öğrenci açısından, öğretim elemanı açısından ve sistem açısından
değerlendirilmiştir. Buna istinaden bu ilişkinin etkin bir şekilde kullanarak öğretme sürecini, sistem
açısından fiziki altyapı ve imkanların etkisi, esnek bir eğitim programı ve ders içeriği, disiplinlerarası
bütüncül bir sanat eğitimi doğrultusunda görüşler elde edilmiştir. Öğretim elemanları sanat eğitimi
mantığının değişmesi gerektiğini, sanat eğitimi verilen kurumlarda bütüncül bir sanat eğitimi
verebilmek adına bölüm mantığının ortadan kalkması gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda
öğretim programının değişmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Öğretim elemanlarının sanat ve bilim ilişkisini etkin bir şekilde kullanma süreci nasıl olması
gerektiği ile ilgili görüşlerini, öğretim elemanı açısından değerlendirdiğimizde, öğretim elemanlarının
yeniliklere açık olması gerektiği, derslerini zenginleştirerek ve öğrencilerin farklı materyalleri
kullanmasına fırsat vererek, öğrencinin görsel algısını geliştirmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretim elemanlarının sanat ve bilim ilişkisini etkin bir şekilde kullanma süreci nasıl olması
gerektiği ile ilgili görüşlerini, öğrenci açısından değerlendirdiğimizde ise, öğrenci motivasyonunun
çok önemli olduğu, akademisyenlerin öğrencilerinin okumaya, anlamaya ve kavramaya kanalize
etmeleri gerektiği ve hoca öğrenci arasındaki diyalogların sağlam olması gerektiği bilgisine
ulaşılmıştır. Aynı zamanda öğrenci araştırmaya teşvik edilmeli ve yeniliklere açık olmalı,
disiplinlerarası ve teorik bilgi işbirliği çerçevesinde günlük yaşam deneyimleri ile çalışmalarına
bağdaştırması gerekmektedir.
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ÖNERİLER
1. Bilgisayar, internet, telekomünikasyon ve bunun gibi teknolojilerinin kullanımı için
gerekli donanımlar sağlanabilir.
2. Mevcut öğretim elemanlarına yeni teknolojilerin kullanımıyla ilgili destek verilebilir.
3. Ders programlarındaki ders isimleri ne denli çağa uygun gibi görünse de öğretim
elemanlarınca, derslerin; öğrenciye düşünmeyi, bilgiyi kullanmayı, problem çözmeyi öğreten nitelikte
yeniden düzenlenmesi önerisinde bulunulabilir.
4. Ders programlarını çağın gereklerine cevap verebilen, bilgi çağındaki hızlı değişime
uyabilen bir esneklikte yeniden yapılandırılabilir.
5. Bilgi çağına ayak uydurabilen ve çağın dinamik rolünü üstlenecek bilinç, sorumluluk,
beceriler akademisyenlere özellikle genç akademisyenlere kazandırılabilir.
6. Öğrenciler çok fazla sınır konulmadan, malzeme ve teknik konusunda özgür
bırakılabilir.
7. Öğrenciler eğitim ortamı içerisinde akademisyenler tarafından sürekli desteklenip
cesaretlendirilip, araştırmaya, okumaya ve kavramaya kanalize edilebilir.
8. Öğrenciler çağdaş sanat fuarları ve bienallere yönlendirilerek farklı sanatsal ifade
biçimlerini benimsemeleri sağlanabilir.
9. Eğitim öğretimin ilk basamağından son basamağına kadar sanat bilim işbirliğine yer
verilebilir ve farklı derslerde deneysel çalışmalar ile uygulama çalışmaları ile atölye dersleri
desteklenebilir.
10. Üniversitelerde kullanılan sanat eğitimi programları çağın getirisine uygun olarak
güncellenebilir.
11. Eğitim ortamlarının bireyin yaratıcı davranışlarını geliştirecek şekilde oluşturulması
açısından, atölyelerin fiziki donanım ve altyapılarını, öğrencinin malzeme ve mekan konusunda sıkıntı
çekmeyecek şekilde düzenlenmesi önerilebilir.
12. STEAM eğitim yönteminin uygulanması önerilebilir.
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YARATICI DRAMANIN SANAT EĞİTİMİ BOYUTU
Nami Eren Beştepe
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Hatay
nbestepe@gmail.com

ÖZET
Bilindiği üzere yaratıcı dramanın üç temel boyutu bulunur. İlki yöntem boyutu, ikincisi disiplin boyutu
ve üçüncüsü de sanat eğitimi boyutudur. Sanat eğitimi bağlamında yaratıcı dramanın disiplinlerarası bir niteliğe
sahip olduğu söylenebilir. Yaratıcı drama sanat türleriyle çeşitli yollarla etkileşim içindeyken özellikle tiyatro ile
daha yoğun ilişkilidir. Yaratıcı drama sanat türlerinin pek çok olanağını süreçlerinde işe koşarken, sanat
türlerinin öğretiminde de yöntem boyutuyla katkıda bulunur. Dolayısıyla yaratıcı dramanın sanat eğitimi boyutu
genel olarak sanat türleriyle sözü edilen etkileşim bağlamında ortaya çıkar.
Sanat eğitimi açısından önemli bir nokta da, yaratıcı dramanın, doğrudan rol oynama, doğaçlama,
dramatik yapı, sahne bilgisi gibi teknik ve uygulamalarının sanat eğitimine katkısıdır. Araştırmanın genel amacı,
yaratıcı dramanın rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı, sahne bilgisi gibi teknik ve bilgilerinin sanat eğitimi ile
ilişkisini belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde yapılandırılmış olup, elde edilen veriler çalışmanın amacı
doğrultusunda değerlendirilerek yorumlanmıştır. Ulaşılan sonuçlar ise, sanat eğitimi bağlamında yaratıcı drama
uygulamalarında, rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı ve sahne bilgisinin eş zamanlı işlediği ve birbirini
bütünlediği; bu bütünlük içinde gerçekleştirilen canlandırmalarda estetik formların ortaya çıktığı ve bu estetik
formların da katılımcının haz almasını sağladığı; rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı ve sahne bilgisi gibi
teknik ve bilgilerden yararlanarak da, yaratıcı dramanın sanat eğitimi boyutunun gerçekleştirilebileceği
yönündedir.
Anahtar Sözcükler: Yaratıcı drama, Sanat eğitimi, Yaratıcı dramanın sanat eğitimi boyutu.

ABSTRACT
Three basic dimensions of creative drama are acknowledged to exist. These dimensions are composed
of method, discipline and art education. In the context of art education, it can be said that creative drama has an
interdisciplinary character. While creative drama interacts with art genres in a variety of ways, it is more
intensely related to theater. Creative drama contributes to the teaching of art genres while working in many
processes of art. Hence, the art education dimension of creative drama generally emerges in the context of the
interaction mentioned with the art genres.
Other important point for art education is that creative drama contributes its techniques and applications
such as direct role playing/performance, spontaneity, dramatic structure, scene knowledge on art education. This
research general aims to determine the relation with creative drama’s techniques and applications such as role
playing/performance, spontaneity, dramatic structure, scene knowledge and art education. The research was
structured on the scanning model and it was analyzed and interpreted gathered data evaluated the aims of the
research. Reached results show that: role playing/performance, spontaneity, dramatic structure, scene knowledge
work synchronically and complete each other in creative drama applications in the context of art education;
aesthetic forms emerge in vitalization/animation realized in this integrity/collectivity and these aesthetic forms
provide pleasure for the participants; the dimension of art education of creative drama can be also realized
utilizing techniques and applications such as direct role playing/performance, spontaneity, dramatic structure,
scene knowledge.
Keywords: Creative drama, Art education, Art education dimension of creative drama.
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GİRİŞ
İnsanlık henüz en temel gereksinimlerini bile karşılayamadığı dönemlerden bugüne binlerce
yıldır sanat üretmektedir. Doğal olarak, araç ve amaç olma bağlamında da kimi dönemlerde birbirine
göre sanata farklı işlevler yüklendiği görülür. Genel olarak bakıldığında insanın, her dönemin
olanakları çerçevesinde kendine, dünyaya, doğaya, evrene ilişkin öğrenmeye çalıştığı, anlama,
anlamlandırmaya dönük çabalar içinde olduğu görülür. İnsanın bu çabaları bilim, sanat, felsefe gibi
alanlarda karşılık bulur. Ancak sanatla diğer alanlar arasında önemli ayırıcı özelliklerden biri olarak
“haz” karşımıza çıkar. Sanatın tüm nitelik ve özelliklerinin tek bir kavrama indirgendiği
düşünülmemelidir. Çünkü, Sanat bir yandan bir düşünme biçimi, bir bilgi üretme biçimiyken, bir
yandan da öğrenme, anlama, kavrama, değerlendirme vb. sürecidir. Sanat insanlara kendini tanıma,
yaşamı, doğayı, dünyayı anlama, kavrama konusunda olanaklar sunar. Bu açıdan bakıldığında hem
sanatın öğretilmesinin hem de bireyin eğitiminde sanatın yer almasının önemi ortaya çıkıyor.
Sanat Eğitimi
San’a (2006a, 3) göre, “Sanat eğitimi kavramı, sanatçı yetiştiren kurumsal ve mesleksel
eğitim- öğretimi de içerir. Ancak asıl ve daha çok, özellikle yetişen kuşaklar başta olmak üzere, tüm
kitleye yönelen ve sanatı ve sanatsallığı devingen değişkenliği içinde kavratan, yaşamsal değerini
belirleyen ve yaratıcılığı sanat ve düşün alanında geliştirme amacını taşıyan bir eğitsel programlar
bütünüdür.” Görüldüğü gibi sanat eğitimi iki anlamı içeriyor. Erinç’e (1994, 155) göre de “sanat
eğitimi iki anlam taşımakta; iki farklı hedef içermektedir. Bunlardan birincisi, ilk akla geleni sanatçı
yetiştirmek için verilen eğitim; ikincisi ise çağdaş bir insan yetiştirmek ve o insana aydın sıfatını
kazandırmak için verilen eğitimdir.”
Genel kitleye sanatın kavratılması noktasında da iki görünümden söz edilebir. İlki, herkese,
tüm bireylere sanata ilişkin genel bir bilginin verilmesidir. Herkes doktor, avukat, mühendis, gazeteci
ve pek çok alanda meslek sahibi olmadığı gibi herkesin sanatçı da olması gerekmiyor. Ancak, eğitim
dizgesi içinde en azından günlük yaşamın sağlıklı sürdürülebilmesi için pek çok alanın genel bilgisi
nasıl veriliyorsa, sanatın da bilgisinin verilmesi gerekir. Böylelikle, yüzyılların birikimi ve zengin bir
kaynak olan sanat eserlerinin daha iyi anlaşılması, kavranması ve dolayısıyla bireydeki estetik beğeni
düzeyinin yükseltilmesine de katkıda bulunulmuş olunur. San (2006a, 2), bu konuda, “Çağını

yaratıcı biçimde yaşamak için ise, ille sanatçı olmak gerekli değildir. İzleyici de sanatçıyla
birlikte görür ve kavrar ya da görmek ve kavramak zorundadır, eğer evrendeki yerini bilmek
istiyorsa.” demektedir.
Diğeri ise, birey, bilişsel, duyuşsal ve devinimsel boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak
düşünülürse, bireyin sağlıklı gelişimi ve eğitimi için de sanat eğitimine gereksinim duyulur. Bireyin,
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birbirinden bağımsız olmayan bilişsel, duyuşsal ve devinimsel boyutları birbirinden etkilenir ve
birbirlerini etkilerler. Bu boyutlarıyla bütün olarak ele alınan bireyin eğitimine ve gelişimine etkisi
olan pek çok alan gibi sanatın da etkisi büyüktür. Üç boyuta da yönelen sanat eğitiminin özellikle
duyuşsal boyutun gelişimine katkısı önemlidir. Kısacası, sanat eğitimi, bireyin eğitimi ve sağlıklı
gelişimi için de gereklidir.
Sanat eğitiminin bu yönü “sanat yoluyla eğitim” olarak adlandırılmaktadır. San’a (2017, 25)
göre, “Çocuk ve gencin kişilik kazanması, kişiliğini olumlu, insancıl yönde geliştirmesi için, onu
yaratıcı kılmak, ona sanat bilinci vermek, onu iyi bir okur, izleyici, dinleyici yapmak, eski ve yeni
kültür varlıklarını değerlendirebilen ve sanat olayı gibi çok yönlü ve karmaşık olaylara tek bir açıdan
bakmamayı öğretebilen tümel sanat eğitimi için, belki ünlü sanat tarihçisi Herbert Read gibi ‘sanat
yoluyla eğitim’ kavramını kullanmak yerinde olurdu.”
Sanat eğitiminin verilişi konusunda farklı yaklaşımlar görülür. En genel anlamda bakıldığında;
tek tek sanat türleri üzerinden, birbirini bütünleyen kimi sanat türlerinin bir arada kullanılmasıyla ya
da tümel alanlar üzerinden verilebileceği söylenebilir.
Sanat eğitimi bağlamında yaratıcı dramanın uygulamalarına bakıldığında, hem tek bir alan
olarak kabul edilebilecek uygulamalar hem de süreçte birden fazla sanat türünü işe koştuğu
uygulamalar görülmektedir.
Yaratıcı Drama
Dünyada yaklaşık olarak 20. yüzyılın başlarında eğitim odaklı ortaya çıktığı görülen yaratıcı
drama günümüzde yaşamın pek çok alanında değerlendirilen bir disiplin olmuştur. Adıgüzel’e (2012,
55-56) göre, yaratıcı drama, “bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın,
düşüncenin, doğaçlama, rol oynama vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.”
Genel olarak bakıldığında, yaratıcı drama, belirlenen konu çerçevesinde, bir lider yönetiminde
katılımcıların birikimlerinin, deneyimlerinin yani gerçek dünyalarının kurgusal gerçeklikte doğaçlama
ve rol oynama gibi teknikler üzerinde buluşturularak gerçekleştirilmektedir. Tüm süreç, katılımcıların
canlandırmaya, yaratmaya, öğrenmeye, fiziksel, zihinsel ve duygusal yönden hazır ve istekli olarak
katılımlarını sağlayacak biçimde planlanır.
Yaratıcı drama bireyin gelişimine çok yönlü katkıda bulunur. McCaslin’e (2016, 6) göre,
“çağdaş eğitimin ve yaratıcı dramanın birçok amacı tartışmasız şekilde ortaktır. Bunlardan bazıları
şunlardır: Yaratıcılık ve estetik gelişim, eleştirel düşünme yeteneği, sosyal gelişim ve başkalarıyla
işbirliği içinde çalışma yeteneği, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, ahlak ve manevi değerlerin
gelişimi, kendini tanıma, başkalarının değerlerini ve kültürel geçmişlerini anlama ve değer verme.”
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Başta yaratıcılık ve estetik gelişim olmak üzere bu amaçların hemen hepsinin sanat eğitiminin
amaçlarıyla da örtüştüğü söylenebilir.
Bilim dallarının ve sanat dallarının hem kendi aralarında geçişkenliği ve birbirlerinin
olanaklarından yararlanmaları ve etkilenmeleri hem de bilimin ve sanatın birbirlerinin olanaklarından
yararlanmaları ve etkilenmeleri durumunun yaratıcı drama için de geçerli olduğu söylenebilir. Yaratıcı
dramanın pek çok bilim dalından yararlanmasının yanı sıra sanatın neredeyse tüm dallarından
yararlandığı, çeşitli sanat kavramlarını, sanat konularını, sanat eserlerini vb. şeyleri süreçlerine dahil
ettiği görülür.
Tüm bunları yaratıcı dramanın üç boyutunda izlemek mümkünkür. Yaratıcı dramanın bu üç
boyutu; sanat eğitimi boyutu, disiplin (alan) boyutu ve yöntem boyutudur. San, drama liderinin
özelliklerini sıralarken bu üç boyutu da vurgular. San’a (2006b, 345-346) göre liderin ” liderin gözden
kaçırmaması gereken üç alan bulunmaktadır. Sanatsal alan, kuramsal (bilgisel) alan ve eğitbilimöğretim bilgisi (didaktik)alandır.
Bu çalışmada yaratıcı dramanın sanat eğitimi boyutu ele alınmış olup, göreceli olarak daha az
üzerinde durulduğu düşünülen, yaratıcı dramanın doğrudan, rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı,
sahne bilgisi gibi olanaklarından kaynaklı sanat eğitimi boyutu ele alınmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın Amacı
Çalışmanın genel amacı, yaratıcı dramanın rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı, sahne
bilgisi gibi teknik ve bilgilerin sanat eğitimi ile ilişkisini belirlemektir.
Bu genel amaçtan hareketle aşağıda belirtilen alt amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
1. Rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı, sahne bilgisi gibi teknik ve bilgilerin süreçte nasıl
işlediğini belirlemek.
2. Rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı, sahne bilgisi gibi teknik ve bilgilerin yaratıcı
dramanın sanat eğitimi boyutuna katkısını belirlemek.
Çalışmanın Yöntemi
Çalışma, tarama modelinde yapılandırılmış olup, alan yazını konuyla ilgili kuramsal ve
uygulamalar

açısından

incelenmiş,

elde

edilen

değerlendirilerek yorumlanmıştır.
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Yaratıcı Dramanın Sanat Eğitimi Boyutunun Uygulama Görünümleri
Sanatın öğretiminde; sanatla ilgili bir dersin, bir kuramın, bir akımın, bir konunun, bir
kavramın, bir eserin vb. şeylerin öğretilmesinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılması.
Disiplinlerarası yaklaşımla birden fazla sanat dalının ve yaratıcı dramanın teknikleri ve
olanaklarının bir drama sürecinde bir arada işe koşulması.
Sanatla ilgili bir konunun yaratıcı drama sürecinde tema olarak kullanılması.
Yaratıcı drama sürecinin işleyiş özelliklerinden ve tekniklerinden yararlanarak bir tema
çerçevesinde bir oyun yaratmak.
Yaratıcı Dramanın Rol Oynama, Doğaçlama, Dramatik Yapı, Sahne Bilgisi Gibi Teknik
ve Bilgilerin Sanat Eğitimi İle İlişkisi
Rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı, sahne bilgisi gibi teknik ve bilgilerin sanat eğitimiyle
ilişkisine değinmeden önce kısaca tanımlanmaları yararlı olacaktır. Rol oynama ve doğaçlama yaratıcı
drama süreçlerinde kullanılan temel iki tekniktir. Diğer tüm tekniklerin uygulaması da bu iki tekniğe
dayalıdır.
Rol Oynama: Rol “bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken
hareketlerin genel adı.” “Bir işte bir kimse veya şeyin üstüne düşen görev.”(TDK Türkçe
Sözlük,1864). “Yani, hem başta tiyatro olmak üzere kimi sanat dallarında kullanılan hem de amacı
sanat olmayan kimi disiplinlerde kullanılan ortak bir kavramdır. Rol kavramı, kurgusal bir edimin
sonucunda ortaya çıkan durum ya da kurgusal bir edimi gerektiren tasarımın adı olarak daha kolay
tanımlanan, daha kolay ayrımsanan bir kavramdır.” (Kırkar, 2012).
Rol oynama ise, “bir oyunda kişilerden birini canlandırma görevini üstlenmek “ (Adıgüzel,
2012:133) olarak tanımlanabilir.
Yaratıcı drama süreçlerinde katılımcı ile canlandırılan kişiler rolde buluşurlar. Katılımcı
canlandırma sürecine rol ile katılır. Rolün düzleminde oyun, mimesis ve rekabet olmak üzere üç
bileşenden söz edilebilir (Kırkar, 2010). Oyun belirli kuralları olan kurgusal bir gerçeklik sunar; bu
kurgusallık gerçek dünyanın yansımasıdır. Dolayısıyla rol gerçek dünyanın kurgusal dünyaya
yansımasıyla oluşur denebilir. Roller arasında birbirini çürütme, birbirini bertaraf etme çabasından da
söz edilebilir. Bu noktada rollerin birbiriyle etkileşimi, dolayısıyla rolleri üstlenen katılımcıların da
birbirleriyle etkileşimleri bulunur.
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Doğaçlama:

“Kullanım amacına göre farklı tanımlara sahip olan doğaçlamayı, genel olarak

monotonluktan, sıradanlıktan ve tek tip olmaktan kurtulup, aniden gelişen olaylar karşısında yaratıcı
olmak diye tanımlayabiliriz… Uzam ve tüm insan malzemesini kullanma yetisi kazandırarak,
bilinçlendirme ve bunun yanı sıra kazandırdığı büyük özgürlükle bedenin koordineli hareketine
yardımcı olur.” (Ergün, 2003: 13).
Adıgüzel’e (2012, 412) göre ise, doğaçlama, “önceden hiç belirlenmemiş veya çok az
tasarlanmış, spontan, serbest bir biçimde gerçekleşir ve insanla birlikte vardır. Doğaçlamada
belirleyici olan, saptanan hedefe imgelem gücüyle ulaşmaktır. Doğaçlamada doğallık ve içtenlik
önemlidir”.
Dramatik Yapı / Dramatik Kurgu: Yaratıcı drama süreçlerinde özellikle canlandırmalar
dramatik yapı ya da dramatik kurgu olarak adlandırılan bir bütünlük çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu
dramatik yapı ya da dramatik kurgu denilen bütünlük rol, dramatik gerilim / çatışma, odak, mekan,
zaman, dil, hareket, atmosfer, sembol ve açık-net final (çözüm) bileşenlerinden oluşur.
Sahne Bilgisi: Yaratıcı drama süreçlerinde genel olarak; sahnede konumlanma, sahnede
duruş/tavır, ses ve fiziksel perdeleme yapmama, sesin kullanımı, mekanı algılama, rol çalmama vb.
konulardır.

Yaratıcı drama atölyelerinde sahne bilgisi gerektiği kadar, sürece yayılarak

uygulamalar üzerinden verilir. Katılımcının, küçük uyarılarla, dikkat çekmelerle ve tedirgin edilmeden
kavraması sağlanır.
Uygulama Sürecinin İşleyişi
Rol oynama katılımcı için çok özel bir deneyimdir. Ondan, başka biri, başka bir şey olması
beklenir. Bir tarafta kendi gerçekliği (kendi dünyası) diğer tarafta da ondan olması beklenenin
bulunduğu kurgusal gerçeklik (Metaksis). “Rol oynama, temelde bir başka bir şey olma, bir dönüşüm,
bir başkalaşım durumudur. “Metaksis ile gerçekleşen bu başkalaşım hali, gerçek olan ile kurmaca
(imgesel) olanın bir aradalığı ve etkileşimli olarak sürdürülmesi ile ortaya çıkar.” (Kırkar, 2012).
Dolayısıyla, rol oynayanın her iki gerçeklikten de yararlanması anlamına gelir.
Rol gerçekleştirilirken, yaratıcı drama süreçlerinde iç içe işleyen doğaçlama da devreye girer.
Doğaçlama, yaşantıların izleri olan imgeleri ortaya çıkarmayı ve kullanılmasını sağlarken, yaratıcılığı
da harekete geçirir. Kısacası, rolü ve rolün gerçekleştiği kurgusal gerçekliğin biçim ve içeriğini
zenginleştirir.
Rol oynama, etkileşime kapalı, bağımsız bir eylem değildir; bir kurgusal dünya (kurgusal
gerçeklik) gerekir. Bu da, dramatik yapı ya da dramatik kurgu olarak adlandırılan bir bileşenler
yumağıdır. Dramatik yapı, yaratıcı dramada canlandırmaların yapısını etkiler. Katılımcının fiziksel,
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zihinsel ve duygusal yönleriyle birlikte sürece katılmasını sağlayan roller, dramatik kurguda belirlenen
konu çerçevesinde oluşturulan dramatik çatışma olanaklarıyla, zaman ve mekan ilişkisi içinde
birbirleriyle etkileşim içine girerek gerçekleşir.
Dramatik yapı içinde gerçekleştirilen rollerin birbiriyle etkileşimi, birbirini bertaraf etme
çabası, sürecin sonunda katılımcının haz almasını sağlarken, bir yandan da katılımcıya konuya ilişkin
olabilirlikleri görme olanağı sunar. Tüm bunlar sürerken daha önce belirtilen sahne bilgisi de yavaş
yavaş sürece dahil olmaya başlar. Ve zamanla canlandırmaların hem katılımcının oynarken hem de
diğer grupları izlerken haz almaya başladığı estetik formlara dönüştüğü görülür.
BULGULAR
Sanat eğitimi bağlamında yaratıcı drama uygulamalarında, rol oynama, doğaçlama, dramatik
yapı ve sahne bilgisinin eş zamanlı işlediği söylenebilir. Dramatik yapı içinde biçimlendirilen rol ile
doğaçlama iç içe olup, sahne bilgisinin kimi kurallarının eklenmesiyle de gerçekleştirilen
canlandırmalarda estetik formların ortaya çıktığı görülür. Bu estetik formlar da katılımcının haz
almasını sağlar. Hazla birlikte, genelde sanatla ilgili özelde de dramatik sanatlarla ve işlenen temayla
ilgili bir bilgilenmenin, öğrenmenin de gerçekleştiği söylenebilir. San’a (2006b, 344-345) göre,

“yaratıcı drama tiyatro formlarını kullanır, özünde de oyunculuk sözcüğünün kökündeki oyun
kavramı bulunur. Tıpkı bir tiyatro ürününün sahneye koyuluş süreçlerinde yaşandığı gibi
drama çalışmalarında katılımcılar belli bir atmosferi, oyun oynamadan duyulan hazzı
paylaşırlar.” Tüm bu süreç, yazılı bir metin olmadan, belirlenen bir tema çerçevesinde, grup
üyelerinin yaşantıları, birikimleri ve grup üyelerinin birbirleriyle etkileşimi üzerinden gerçekleştirilir.
Bu sayede katılımcılar kendilerini gerçekleştirmeye olanak bulur; birlikte yarattıkları ve bir tür sanat
ürünü sayılabilecek canlandırmalardan da haz alabilirler.
Yaratıcı drama atölyelerinde sanat eğitimi açısından iki tür haz alındığı ve iki tür bilgilenme
gerçekleştiği söylenebilir. İlki, katılımcının katıldığı canlandırmada rolüyle aldığı haz, diğeri de diğer
grupların canlandırmalarını izlerken aldığı haz. Bir anlamda hem oyuncu hem de seyirci
konumundadır. “Eğitsel ya da yaratıcı drama çalışmaları ne tiyatro yapmaktır ne de oyunculuk.

Ancak drama, içerdiği oyunsal ve tiyatrosal boyutlar dolayısıyla katılımcılara eğlenme ve haz
alma duygusunu duyumsatır. Gruptakilerle ve grup yönlendiricisiyle paylaşılan bu haz,
kuşkusuz estetik bir hazdır. Çünkü tiyatro ve oyun formları sanatsal ve estetik nitelikler taşır.
Öyleyse eğitimin temel alanlarından biri olan ‘estetik eğitim’de gerçekleşir.” (San, 2006b:
347). Öğrenme açısından bakıldığında da hem kendi katıldığı canlandırmadan öğrendikleri hem de
diğer grupların canlandırmalarında sunulanlar üzerinden öğrendikleridir.
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Bir önemli nokta da atölye süreçlerinde farklı temalar ya da aynı temanın farklı yönlerinin ele
alınmasıyla sürekli yaratılan an’lar ve durumların katılımcıya estetik haz ve öğrenme bakımından
zengin deneyimler sunmalarıdır. Bu an’lar ve durumların canlandırılmasında katılımcının, belleği,
yaşantıları, birikimleri ve imgelem gücü ortaya çıkarılır ve devreye girer. Stanislavski (2011: 185)
öğrencilerine “her şeyden önce kendi izlenimlerinizi, kendi duygularınızla deneylerinizi gözden
geçireceksiniz. Sonra, gerçek ya da imgesel, çevrenizdeki yaşayıştan, anılardan, kitaplardan, sanattan,
bilimden, her türlü bilgiden, gezilerden, müzelerden, hepsinin üstünde olarak da öteki insanlarla
kuracağınız ilişkilerden gereçler edinmelisiniz.” der. Bunlar yaratıcı drama sürecinde drama liderinin
öncülüğünde, yaptığı iyi ve doğru planlamayla ve grup üyelerinin etkileşimiyle ortaya çıkarılır;
katılımcının bunları hem keşfetmesi, fark etmesi, hem de süreçte işe koşulması sağlanır. Katılımcı bu
an’ları ve durumları içeren canlandırmalarda birbirinden farklı çeşitli roller üstlenir ve dolayısıyla
kendisine ve insanlığa ilişkin pek çok özelliği, durumu ve eylemi deneyimler. Stanislavski (2011, 172)
“insanoğluna ait bütün özelliklerin öğeleri bizim içimize de yerleşmiştir.” Demektedir.
Doğru planlanmış bir yaratıcı drama sürecinde, yaşananlar, yaratılanlar o oturumda, o
zamanda ve o grupla gerçekleştirildiğinden ve katılımcı kendi olanakları çerçevesine katıldığından
hata yapmaktan da korkmayacaktır. San’a (2006b, 346) göre de, “En önemli hususlardan biri şudur:
Ortaya koyulanlar o anda yaratılanlardır, ilk kez vardırlar, dolayısıyla ortaya çıkan şeylerin doğrusu,
yanlışı yoktur. Sonradan üzerinde tartışıldığında daha iyi yollar olabileceği ortaya çıkarsa bu yollar
denenebilir. Kısaca, dramada yanlış yapma korkusu egemen olmaz, olmamalıdır.” Bir tiyatro oyunu
gibi her şeyi belirlenmiş ve tek seferde oynanması gereken bir durum söz konusu değildir. Yaratıcı
dramada gerekirse tekrar tekrar oynanabilir.
Yaratıcı drama sürecinde, yine sanat eğitimi bakımından önemli bir sanat dalı olan Tiyatro ile
yaratıcı dramanın farklılaştığı belki de en önemli noktalardan biridir. Genel olarak değerlendirilecek
olunursa tiyatroda bir ya da birkaç tema üzerinden sürekli tekrarlanarak hazırlanan roller söz
konusuyken; yaratıcı dramada sürekli yeni temalar aracılığıyla oluşturulan ve gerekirse farklı
yönleriyle tekrar tekrar canlandırılan an’lar ve durumlar üzerinden sürekli değişen roller ve bu rollerin
sağladığı deneyim ve yaşantı zenginliği söz konusudur.
Buraya kadar belirtilenler bağlamında yaratıcı dramanın bir bileşeninin önemi ortaya çıkıyor:
Lider. Yaratıcı drama oturumları, gerçekleşeceği andan önce planlanır. Bu planın iyi, doğru ve yetkin
bir şekilde yapılması beklenir. Dolayısıyla bu planlamayı yapacak ve uygulayacak liderin de yeterli bir
donanıma sahip olması gerekir. Bir yaratıcı drama liderinde bulunması gereken niteliklerin yanı sıra
tüm drama liderlerinin ve özellikle sanat eğitimi bağlamında çalışma yapacak liderlerin sanat eğitimi
ile ilgili bir bilgi ve deneyim birikimine sahip olması gerekir. Yaratıcı drama oturumları her ne kadar
önceden planlanmış olsa da uygulamadaki her şey o anda, o grupla gerçekleşecektir. Canlandırmalarda
ortaya çıkacak ürünlerle ilgili önceden bir tahmin yürütmenin çok zor olduğu gibi çok farklı sonuç,
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düşünce ve duygularla da karşılaşılabilir. Dolayısıyla sürecin lider tarafında iyi yönetilmesi çok
önemlidir. San’a (2006c, 191) göre “iyi bir yaratıcı drama lideri değişik düşüncelerden korkmaz,

kendi yaratıcılığı ile ve tüm referans kadrosu ile böylesi düşüncelerin üstüne gider.”
Belirtilmesi gereken bir başka nokta da, bir tiyatro oyununda edilgen olarak bulanan
izleyicinin, oyundan estetik olarak etkilendiği, estetik zevk aldığı bilinir. Edilgen bir durumda bile
estetik zevk alınabilinirken; bir drama sürecine fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak bir bütün halinde
katılan katılımcının, sürekli yeni temalarla oluşan canlandırmalardan alacağı estetik zevkin, estetik
deneyimin ve sanatsal öğrenmenin çok daha fazla olabileceği söylenebilir. Bu bağlamda sanat eğitimi
açısından önemli olan bilgili ve bilinçli izleyici yetiştirilmesine de katkı sağlandığı söylenebilir.
SONUÇ
Sanat eğitimi bağlamında yaratıcı drama uygulamalarında, rol oynama, doğaçlama, dramatik
yapı ve sahne bilgisinin eş zamanlı işlediği ve birbirini bütünlediği,
Bu bütünlük içinde gerçekleştirilen canlandırmalarda estetik formların ortaya çıktığı ve bu
estetik formların da katılımcının haz almasını sağladığı,
Yaratıcı drama atölyelerinde, katılımcının hem katıldığı canlandırmadaki rolüyle, hem de
diğer grupların canlandırmalarını izlerken haz alabileceği,

Öğrenme açısından bakıldığında da, katılımcının hem kendi katıldığı canlandırmadan
hem de diğer grupların canlandırmalarında sunulanlar üzerinden de öğrendikleri,
Atölye süreçlerinde farklı temalar ya da aynı temanın farklı yönlerinin ele alınmasıyla sürekli
yaratılan an’lar ve durumların katılımcıya estetik haz ve öğrenme bakımından zengin deneyimler
sundukları,
Rol oynama, doğaçlama, dramatik yapı ve sahne bilgisi gibi teknik ve bilgilerden yararlanarak
da, yaratıcı dramanın sanat eğitimi boyutunun gerçekleştirilebileceği, sonucuna varılmıştır.
ÖNERİLER
Yaratıcı dramanın diğer sanat eğitimi uygulamaları yanı sıra, doğrudan, rol oynama,
doğaçlama, dramatik yapı ve bunlara eklenen sahne bilgisini kapsayan çalışmaların artırılması,
Üniversitelerde ve Çağdaş Drama Derneği’nde yaratıcı dramanın sanat eğitimi boyutu ile ilgili
çalışmaların arttırılması önerilmektedir.

242

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

KAYNAKÇA
Adıgüzel, Ö. (2012). Eğitimde yaratıcı drama (2. Baskı). Ankara: Naturel Yayınlar.
Ergün, S. (2003). Çağdaş doğaçlama. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları
Erinç, M.S. (1994). Eğitsel bir etken olarak güzel sanatlar eğitiminin geleceği. H. Coşkun (Yay. Haz.)
Sanat eğitiminin geleceği semineri içinden (ss. 153-158). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri
Kurulu Yayın Dizisi.
Kırkar, A. (2010). Dramatik kurgunun bileşenleri atölyesi. Yayımlanmamış seminer notu. Çağdaş
Drama Derneği liderler buluşması, Ilgaz.
Kırkar, A. (2012). Maske – rol ilişkisini bulgulatmada yaratıcı drama yönteminin kullanılması.
Uluslararası disiplinlerarası tiyatro buluşması, maske sempozyumu. Yayımlanmamış bildiri.
21-23 Kasım 2012, İstanbul Üniversitesi.
McCaslin, N. (2016). Yaratıcı drama sınıf içinde ve dışında, (Çeviri editörü Pınar Özdemir Şimşek).
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
San, İ. (2006a). Sanatta ve yaratıcılık eğitimi olarak tiyatro. Ö. Adıgüzel (Yay. Haz.) Yaratıcı drama
1985-1998 yazılar içinde (1 – 17). Ankara: Naturel Yayınları
San, İ. (2006b). Yaratıcılığı geliştiren bir yöntem ve yaratıcı bireyi yetiştiren bir disiplin: eğitsel
yaratıcı drama. Ö. Adıgüzel (Yay. Haz.) Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar içinde (342 – 363).
Ankara: Naturel Yayınları.
San, İ. (2006c). Sanatta yaratıcılık, oyun, drama. Ö. Adıgüzel (Yay. Haz.) Yaratıcı drama 1985-1998
yazılar içinde (169 – 195). Ankara: Naturel Yayınları.
San, İ. (2017). Çocuk ve sanat (1. Baskı). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
Stanislavski, K. (2011). Bir aktör hazırlanıyor, (Çev. Suat Taşer), İstanbul: Agora Kitaplığı.
Türk Dil Kurumu (1988). Türkçe sözlük (Cilt 2, K-Z)(8. Baskı). Anakara: Türk Dil Kurumu Yayınları

243

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

BİR GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİNİN GÖZÜYLE İMAM HATİP LİSELERİNDE
VERİLEN SANAT EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nezim TAYMUR

Geçmişten günümüze kadar MEB’e bağlı din eğitimi temelli kurulan, imam hatip okullarında
verilen sanat eğitiminin geçirdiği süreçleri incelemek ve bu perspektifle elde edilen bulgular ışığında
bu eğitimin geleceği için çözüm önerileri ortaya koymaktır.
İmam Hatiplerin Kısa Tarihçesi
İmam Hatip Liselerinin ilk nüvesi; Devlet-i Al-i Osman’ın son döneminde vaiz yetiştirmek
amacıyla 28 Aralık 1912’de İstanbul Soğukçeşme Vani Efendi Medresesi binasında açılan
Medresetü’l-Vaizin ile imam ve hatip yetiştirmek üzere 1913’te açılan Medresetü’l-Eimme ve’lHuteba’dır. Bu iki medrese 1919’da Medresetü’l-İrşad adıyla birleştirilmiştir. Daha sonra 1924 yılında
tüm medreselerle birlikte Medreset'ül İrşad da kapatılmıştır. Tâ ki 1951'de imam hatip lisesi adıyla 7
ilimizde yeniden kurulana dek.
1951’de kurulan İstanbul İmam Hatip okuluna ilk defa müdür olarak atanan isim M. Celalettin
Ökten olmuştur. 1951-1959: Adnan Menderes döneminde 19 adet imam hatip okulu açılmıştır.
Ortaokul ve lise olarak toplam 7 yıl eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.
1962-1971: 53 imam hatip okulu daha açılmıştır.
1971: Askeri darbenin ardından imam hatip okullarının dört yıllık orta kısımları kapatılmıştır.
Lise süresi ise üç yıldan dört yıla çıkartılarak meslek lisesi haline dönüştürülmüştür.
1973-1974: Merhum Erbakan döneminde, İmam Hatip Okullarının orta kısımlarını yeniden
açılmış ve İmam Hatip Liselerine ilk defa bütün üniversitelere giriş imkânı verilmiştir. 1974 yılında 33
tane imam hatip okulu açılmıştır.
1974-1975: 29 adet imam hatip okulu açılmıştır.
1975-1978: 233 adet imam hatip açılmıştır.
1976: Kız öğrenciler de imam hatip okullarına alınmaya başlanmıştır.
1979-1980: 71 imam hatip daha açılmıştır.
1984-1989: Turgut Özal döneminde 113 adet imam hatip lisesi açılmıştır.
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1992-1996: 49 imam hatip daha açılmıştır.
1997: Bu tarihte MGK’nın kararı üzerine İmam Hatip’lerin orta kısımlarının kapatılmasına
kadar gidecek süreç başlamıştır. (28 Şubat)
1998: İmam Hatiplerin üniversite tercihlerine katsayı engeli getirilmiştir. Bu sebeple öğrenci
sayıları hızla düşmüştür.

MEB – istatistik verileri
İmam Hatiplilerin zor yılları 2010 yılında katsayı uygulamasının eşitlenmesiyle sona ermiştir.
Ardından 2012 yılında çıkarılan yasayla İmam Hatip Ortaokulları yeniden açılmıştır.
İmam Hatip liselerinin bu 105 yıllık tarihine baktığımızda kuruluşundan bu yana son yıllar
dışında, sanat eğitiminin ihmal edildiği gözlemlenmiştir.(Korkmaz. 2016)
Bu ihmaller, gerek dini, gerekse siyasal ve sosyal menşeli olmuştur. Ülkemizde son 50 yıllık
süreçte yaşanan bazı sıkıntılardan mütevellid, imam hatiplerde verilmesi gereken sanat eğitimi ve
konunun bir sorun olarak ele alınmasını geciktirmiştir.
İmam hatip okulları bugün yeniden popüler öğrenim kurumları haline gelmiştir. Bu durumda
2011 yılında üniversiteye giriş sınavlarında katsayı sisteminin kaldırılması ve imam hatip orta
kısımlarının yeniden açılmasının büyük etkisi bulunmaktadır. Şu an; Milli Eğitim Bakanlığı
istatistiklerine göre 2014-2015 yılında faal olan toplam imam hatip ortaokulu ve lisesi sayısı 2.614
iken, bu okullara kayıtlı toplam öğrenci sayısı ise 385.830’u orta kısım, 546.443’ü lise olmak üzere
toplam 932.273 olmuştur.
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Dünden Bugüne İmam Hatiplerde Sanat Eğitimi

1924 – 1933 döneminde imam hatip müfredatına bakıldığında, sanat dersleri olarak; GINA (müzik) ve
YAZI dersleri görülmektedir.

1951 – 1971 döneminde imam hatip müfredatına bakıldığında, sanat dersleri olarak; müzik ve yazı
derslerine, resim dersinin de eklendiği görülmektedir.
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1971 – 1985 döneminde imam hatip müfredatına bakıldığında da resim ve yazı derslerinin çıkarıldığı,
sadece müzik dersinin bulunduğu görülmektedir.

1985 – 1997 döneminde ise imam hatip ortaokullarda resim ve müzik dersleri, liselerde ise sadece
sanat tarihi dersinin bulunduğu görülmektedir.
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1999 – 2000 döneminde ise sanat tarihi, resim, müzik, hüsn-ü hat, güzel konuşma-yazma ve dini
musiki derslerinin bulunduğu görülmektedir.

Mevcut güncel müfredata bakıldığında iki ana başlık halinde; TÜRK İSLAM SANATLARI Dini
Musiki, Hüsn-ü Hat, Ebru, Tezhip, GÜZEL SANATLAR S. Görsel Sanatlar, Müzik, Sanat Tarihi,
Drama derslerinin seçmeli ders şeklinde mevcut olduğu görülmektedir.
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İmam Hatip Güzel Sanatlar Proje Okulları
Kuşkusuz, Türkiye’ de Görsel Sanatlar Eğitimi alanında güçlükler yaşanmaktadır. Bu
güçlükleri, basitten karmaşığa doğru ders isminin içeriğine uygun olmayışı, müfredat programındaki
ders saatlerinin azlığı, alandaki öğretmenlerin ve fiziksel koşulların yetersizliği, sınıfların mevcudu ya
da ekonomik problemler olarak sayabiliriz. Sanat eğitimcileri tüm bu soru ve sorunların çözümü için
kendi alanı dışında farklı disiplinler ya da bilgi türlerine gereksinim duyacaklardır.(Aykut. 2006)
Ancak son dönemlerde “İMAM HATİP PROJE” okulları kavramıyla ve buna bağlı
olarak “İMAM HATİP GÜZEL SANATLAR / GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL
SANATLAR” bölümleriyle, imam hatiplerde sanat eğitimine olan bakış açısı hızla
değişmektedir.

“PROJE OKULU” kavramını açmak gerekirse, imam-hatip FEN BİLİMLERİ,
SOSYAL BİLİMLER, HAFIZLIK, SPOR, MUSIKİ, GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL
SANATLAR olarak bölümlere ayrılmaktadırlar. Bu bölümlerden imam hatip geleneksel ve çağdaş
görsel sanatlar bölümünde, ebru, hat, tezhip, minyatür vb. klasik sanatlar ile çağdaş görsel sanatlar
eğitimi uygulanmaktadır.
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MEB tarafından 2015 yılından bu yana, imam hatip proje okulları adı altında, müzik ve musiki
programı ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar programı uygulayan imam hatip proje okulları
açılmıştır.
Bu okullar diğer güzel sanatlar liseleri gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadırlar.
İmam Hatip Proje Okulları, yapılan bir düzenlemeyle kendi öğretmenlerini kendileri seçmekte
ve bakanlık oluruyla bu öğretmenlerin kadrosu bu okullara alınabilmektedir
Süreç göz önünde bulundurulduğunda, imam hatip liselerinin sanat eğitimi bağlamında
anlamlı bir farkla yol kat ettiği gözlemlenmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak; 1924’ten 2018 yılına kadar geçen süreçte imam hatip okullarında verilen sanat
eğitiminin, önceleri çok önemsenmediği ancak son yıllarda imam hatip güzel sanatlar liseleri açılacak
kadar da gelişme kaydedildiği şeklinde bir değerlendirme yapılabilir.
Tüm gelişmelere rağmen imam hatiplerde verilen sanat eğitiminin, nitelikli bir biçimde
verilebilmesi için bu okullarda görev yapan görsel sanatlar öğretmenlerine alan bilgisi ile ilgili hizmet
içi eğitimler verilmesi gerekmektedir.
Ayrıca geleneksel sanatlar alanında informal (alaylı) olarak yetişmiş şahsiyetlerin bu okulların
bünyesine kazandırılmaları da bu okullardaki nitelikli sanat eğitimine katkı sağlayabilir.
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GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN KATI ATIK SORUNUNA YÖNELİK
FARKINDALIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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ÖZET
Resim bireyin kendini ifadesinde, duygularını yansıtmada, ihtiyaçlarını hissettirmede en önemli yollardan
biridir. Araştırmada, görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin, çevre problemlerinden katı atık sorununa yönelik
farkındalık düzeyleri üzerinde görsel sanatlar eğitiminin etkisi araştırılmış, çocukların resimlerine yansıyan çevreyi
algılama biçimleri ortaya koyulmak istenmiş, öğrencilerin katı atık sorununa yönelik farkındalık düzeyleri üzerinde
görsel sanatlar eğitiminin etkisinin ne oranda ve hangi boyutlarda olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır Araştırmanın
çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara ili Nedim İnal Ortaokulu’nda 7.sınıfa devam eden, görsel
sanatlar eğitimi dersi alan 42 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri bir arada
kullanılmış, nicel veriler, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen
‘‘Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Başarı Testi’’ ile, nitel veriler ise öğrencilerin ‘‘Piknik’’ konusunda yaptıkları
ilk resimleri ve aynı konuda yaptıkları son resimlerinin araştırma kapsamında geliştirilen ‘‘Resim Değerlendirme
Ölçeği’’ ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiştir. Çalışmada kontrol grupsuz, tek grup ön test-son test modeli
kullanılmıştır. Öğrenciler tarafından yapılan 84 resme alan uzmanlarının yaptıkları puanlamalarda, puanlayıcılar arası
güvenirliliğin hesaplanmasında ‘‘Krippendoff Alfa Testi’’ kullanılmıştır. Araştırma bulguları, çalışma grubu
öğrencilerinin resim değerlendirme ölçeğindeki ‘‘nesne’’, ‘‘figür’’, ‘‘mekân’’ ve ‘‘renk’’ boyutlarında aldıkları ön test
ve son test puanlarında, istatistiksel olarak p=0,000<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiş;
farklılıklar son test lehine gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin son test ‘‘piknik’’ konusunda yaptıkları
resimlerinde: çevre kirliliği ve tahribatı oluşturulacak nesnelerin (izmarit, şişe, kağıt atıklar vb.) daha az resmedildiği,
piknik alanına çöp kutularının çizildiği, çöplerin çöp kutusuna atıldığı, geri dönüşüm kutuları, çevre levhaları ve çevre
koruma işaretlerinin yapıldığı, mekânda çeşme ve tuvalet gibi temizlik unsurlarının yer aldığı ve renklerde açık tonda
renklerin daha fazla kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları öğrencilerin doğayı sevme, doğayı bilinçli kullanma,
ekonomiyi destekleme ve doğal kaynakları koruma gibi çevre dostu davranışların kazanılmasında görsel sanatlar
eğitiminin, ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Farkındalık, görsel sanatlar eğitimi, katı atık

ABSTRACT
Painting is one of crucial ways in which a person expresses himself, reflects his emotions and reveals his
needs. The current study has examined the influence of visual arts on visual arts students’ awareness levels on solid
waste problem which is among environment problems. Taking into consideration how children reflect environment on
their paintings, it is aimed to reveal their perception ways of environment. Besides, determining how much and to which
4
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extend visual arts have an effect on students’ awareness levels on solid waste problem is intended. The working group
of the study is composed of 42 students who are the 7 th grade students of 2016-2017 academic year and taking visual
arts course in Nedim İnal Secondary School, Ankara. The quantitative and qualitative data collection methods have
been used in the current study. The qualitative ones have been obtained via “Achievement Test towards Solid Waste
and Recycling” which is developed by the Ministry of National Education Assessment and Evaluation and Examination
Services General Management. On the other hand, the qualitative ones have been acquired by evaluating the children’s
first paintings which are about “Picnic” and the last ones which are about the same topic with “Painting Evaluation
Scale”, which is developed within the scope of the study. The pretest-posttest design has been used without a control
group in the current study. “Krippendoff Alfa Test” has been used for interrater reliability in the field experts’ scorings
of 84 paintings which are conducted by the children. The findings of the study have shown a statically significant
difference at p=0,000<0.05 level in the scores of pretest-posttest within the dimensions of “object”, “figure”, “location”
and “color”. The differences are in favor of the posttest. According to the result of the study, the objects causing
environmental pollution and ecocide (cigarette end, bottle, paper wastes etc.) are less drawn, rubbish bins are drawn in
picnic areas, solid wastes are thrown in rubbish bins, recycle bins are available, environment signs and environment
protection boards are located, hygienical elements such as taps and toilets are present in the location and lighter colors
are used in the children’s paintings which are about “picnic”. The results of the study have underlined again the
importance of visual arts education in acquiring environment friendly attitudes such as loving nature, using the
environment wisely, supporting economy and protecting natural sources.
Key words : Awareness, visual arts education, solid waste

GİRİŞ
Görsel sanatlar eğitimi, çevresel farkındalığın ve aktif katılımcılığın sağlanmasında, bireylerin
olumlu tutumlar geliştirmesinde katkı sağlayıcı olmaktadır. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve duyarlı
davranışların sergilenmesi durumu, küçük yaştan itibaren alınması gereken görsel sanatlar eğitiminin
sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bireyin çevresiyle temasında tutarlı ve bilinçli davranışlar sergilemesi
öncelikle kendi düşünsel durumu içerisinde duyarlı olmasını gerektirir. Birey yaşayabilmek için gerekli tüm
davranışları algılarından edindiği bilgiler çerçevesinde öğrenir. Bu bilgiler yalnızca nesneleri algılamakla
değil, diğer insanların davranışlarını algılamakla da oluşur (Çakır İlhan, 2007 s.27-48). Bu bilgiler olumlu da
olumsuz da olsa, çocukların kendilerini iyi anlatma yollarından biri olan resimlerinde ifade edilme yolunu
bulur; sanatın anlatım dili, çocuklara bir çok yol sunar. Çocuklar yaptıkları resimlerinde içinde bulundukları
çevrenin özelliklerini ve bu çevrede oluşturdukları kendi anlamlarını yansıtırlar.
Sanat eğitimi, bireylerin sanatsal etkinlik ve etkileşimler yoluyla, içinde yaşadıkları çevreye ve
ortama olabildiğince duyarlı olmalarına, söz konusu çevre ve ortamla çok yönlü, kapsamlı ve yararlı bir
etkileşim içine girebilmelerine, estetik gereksinimlerini karşılayarak beğenilerini geliştirmeye, yaşamlarını
daha anlamlı duruma getirme yolunda sanattan en iyi biçimde yararlanmalarına olanak sağlar (Buyurgan ve
Buyurgan, 2007). Birey, sanatın çevreye kattığı güzellikleri fark ederek, sanat yoluyla her konuda güzel
şeyler yaratılabileceğine dair çıkarımlarda bulunabilir; çevresiyle kurduğu bu ilişki, onun aynı zamanda
çevreye karşı daha fazla bilinçli ve duyarlı olmasını sağlar. Resimlerinde de bunun etkilerini görmek
mümkün olur. Bu bakış açısından hareketle araştırmada görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin resimlerine
yansıyan çevreyi algılama biçimleri ortaya koyulmak istenmiş, öğrencilerin katı atık sorununa yönelik
farkındalık düzeyleri üzerinde görsel sanatlar eğitiminin etkisinin ne oranda ve hangi boyutlarda olduğunun
belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Araştırma,

çevre

sorunlarına

duyarlı

nesillerin yetişmesinde,

çevre dostu davranışların

kazanılmasında ve bireylerin çevreyle ilgili tutumlarının belirlenmesinde görsel sanatlar eğitiminin katkısını
ve işlevini ortaya koyması açısından önemlidir. Bireylerin çevreyle ilgili tutumlarının belirlenmesi ve bu
konu ile ilgili yapılacak çalışmalar, yaşanılabilir çevrenin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.
Araştırmada da bireylerin çevresel farkındalıklarının arttırılmasında görsel sanatlar eğitiminin üstlendiği
rolün üzerinde durularak, bu durumun öğrenci resimlerine yansıyan yönleri incelenmiştir. Araştırma
sonucunda, görsel sanatlar eğitiminin öğrencilerin katı atık sorununa yönelik farkındalık düzeyleri üzerinde
olumlu etkisi olduğu ortaya konulmuş ve görsel sanatlar eğitiminin farkındalık kazanmada ve bu durumun
davranışlara yansımasında katkıları olduğu tespit edilmiştir.
Problem Durumu
Bu araştırmanın problemini, 7. Sınıf öğrencilerinin katı atık sorununa yönelik farkındalık düzeyleri
üzerinde, görsel sanatlar eğitimi dersinin katkısı var mıdır?” sorusu oluşturmaktadır.
Araştırmanın alt problemleri;
1.
Görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin başarı testinden aldıkları ön test puan ortalamaları
ile son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2.

Görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin yaptıkları ilk resimleri ile son resimleri arasında:

a) Resimde kullanılan nesneler açısından,
b) Mekanın kullanımı açısından,
c) İnsan figürlerinde duyarlı davranış sergileme durumu açısından,
d) Renklerin kullanımı açısından, anlamlı bir farklılık var mıdır?

YÖNTEM
Araştırmada kontrol grupsuz, tek grup ön test-son test modeli kullanılmıştır. Bu desende deneysel
işlemin etkisi, tek bir grup üzerinde yapılan uygulamayla test edilmiş olup, uygulama öncesinde ön test,
sonrasında son test olarak aynı çalışma grubu üzerinde, aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Nedim İnal
Ortaokulu’nda 7.sınıfa devam eden, görsel sanatlar eğitimi dersi alan 42 öğrenci oluşturmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Nicel veriler, MEB
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ‘Katı Atık ve Geri
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Dönüşüme Yönelik Başarı Testi’ ile, nitel veriler ise öğrencilerin ‘Piknik’ konusunda yaptıkları ilk resimleri
ve aynı konuda yaptıkları son resimlerinin araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Resim
Değerlendirme Ölçeği’ ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiştir. (Ek1-Ek2 )
Verilerin Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ‘Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Başarı Testi’
ile ‘Resim Değerlendirme Ölçeği’nden elde edilen tüm verilerin analizi için, ‘SPSS Paket Programı’
kullanılmıştır.
Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışmaları
Resim Değerlendirme Ölçeği’nin geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve 3 alan uzmanı ile
ölçme ve değerlendirme alanından bir öğretim üyesinin görüşleri alınarak ölçeğe son hali verilmiştir.
Öğrenciler tarafından yapılan 84 resme alan uzmanlarının yaptıkları puanlamalarda, puanlayıcılar arası
güvenirliliğin hesaplanmasında ‘‘Krippendoff Alfa Testi’’ kullanılmıştır. Verilen puanların analizi
sonucunda ilk resim için hesaplanan alfa değeri 0,93, son resim için hesaplanan alfa değeri ise 0,97 dir. Bu
sonuç puanlayıcılar arası güvenirliliğin yüksek olduğunu, bu üç uzmanın birbirleri ile tutarlı puanlar
verdiğini, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Eğitim Süreci
Çalışma grubu öğrencileri ile, araştırma kapsamında hazırlanan ders planları ile dört hafta görsel
sanatlar derslerinde başarı testi ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. islenmiştir. Bu dersler sırasında
öğrencilerin ilgilerini çeken ve araştırmanın amacına uygun olarak görsel materyaller ve ders öncesinde
hazırlanan çalışma kağıtları kullanılmıştır. Çağdaş öğretime uygun olarak geliştirilen tema kazanımlarının
belirlenmesinde görsel sanatlar dersi kazanımları, MEB (2008) “Görsel Sanatlar Dersi (1–8.sınıflar)
Öğretmen Kılavuz Kitabı” yardımıyla belirlenmiştir. Birinci haftada eğitim süreci öncesi öğrencilere 12
sorudan oluşan ‘Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Başarı Testi’ öğrencilerin bilgi düzeylerinin
saptanması adına, ön test olarak uygulanmıştır. Daha sonra öğrencilerden ön resim olarak ‘piknik’ konulu
resim çizmeleri istenmiştir. Uygulama aşamasında öğrenciler özgür bırakılmış, çalışma esnasında gerekli
görülen durumlarda rehberlik yapılmıştır.
Nitelikli bir sanat eğitimi ile çocukların katı atık sorununa yönelik farkındalıklarının arttırılacağı
düşüncesiyle ikinci haftada ders sürecine geçilmiştir. Ders, araştırmacılar tarafından çağdaş eğitim modeline
uygun, bilgisayar destekli olarak görsel işitsel materyalin sıklıkla kullanılacağı şekilde planlanmıştır. Çevre
ve katı atık sorunu hakkındaki bilgiyi paylaşma sürecinde ise, öğrenci motivasyonun sağlanması adına,
çalışma kağıtları aşamalı olarak kullanılmıştır. Sunum şeklinde ilerleyen ders, ara ara çalışma kağıtları,
eğlenceli ve bilgilendirici video gösterimleriyle dikkat çekici ve kalıcı hale getirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü
hafta da sunum üzerinden aşamalı olarak verilen eğitim sürecine devam edilmiş, geri dönüşüm üzerinde
durularak, sunum sonuna eklenen sanatçı ve eser incelemesiyle de öğrencilerin güdülenmişlik seviyesi
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yüksek tutulmaya çalışılmıştır. Son hafta da ön test olarak uygulanan ‘‘Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik
Başarı Testi’’ son test olarak tekrar uygulanmış ve ardından son resim uygulamasına geçilerek öğrencilerden
bu eğitim süreci sonunda, ‘‘Piknik’’ konusunda bir resim daha çizmeleri istenmiştir.
BULGULAR VE YORUM
Alt Probleme İlişkin Bulgular
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin ‘‘Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Başarı Testi’’nden
Aldıkları Öntest-Sontest Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılığını Test Etmek İçin Yapılan Non-Parametrik
Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Sonuçlarını gösterir dağılım:
Puan

Sıralar

Son test Negatif sıralar
Ön test Pozitif sıralar
Eşit
Toplam

N
0a
42 b
0 c
42

Ortalama
Sıralaması
,00
21,50

Derece
Toplamı
,00
903,00

Z
-5,690(a)

p-değeri
,000

p-degeri<0.05 anlamlı kabul edilmiştir
Tablo 1’ den anlaşılacağı üzere, öğrencilerin başarı testinden aldıkları ön test ve son test puanları
arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test etmek için yapılan, Non-Parametrik Wilcoxon
İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda, sıralamalar ortalamaları arasında bulunan anlamlı farklılık
istatistiksel olarak p=0,000<0.05 düzeyindeki son test lehine gerçekleşmiş olup, çalışma grubunu oluşturan
öğrencilerin akademik başarıları grup uygulamaları sonunda anlamlı biçimde artmıştır. Uzun ve Sağlam
(2005)’ın çalışmalarında da, öğrencilerin çevre bilinci ile çevre akademik başarısı arasında araştırma
sonuçlarını destekleyen sonuçlar tespit edilmiştir.
Alt Probleme İlişkin Bulgular
Görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin yaptıkları ilk resimleri ile son resimleri arasında:
a) Resimde kullanılan nesneler açısından,
b) Mekanın kullanımı açısından,
c) İnsan figürlerinde duyarlı davranış sergileme durumu açısından,
d) Renklerin kullanımı açısından, anlamlı bir farklılık var mıdır?
şeklinde ifade edilmiştir.
Tablo 2: Öğrencilerin Resimlerindeki
Ortalamalarını Gösterir Dağılım:

Değişken

Test Grubu

‘‘Nesne’’

Boyutu Kriterlerine İlişkin Ön Test-Son Test

X

N
255

S

p-değeri
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Ambalaj Atıkları

Ön Test
Son Test

Yiyecek Atıkları
ve
Hayvansal Atıklar

Ön Test
Son Test

Sigara İzmaritleri

Ön Test
Son Test

42

4,02381
2,636406
42
3,357143 1,65015

0,03936

42 3,738095
42
3,357143

2,175916
1,65015

0,195668

42
42

0,617213
0

0,317311

3,095238
3

Çöp Konteyneri

Ön Test
Son Test
42

42
4,738095
3,068801
10,47619
4,390889

0.000

Geri Dönüşüm
Kutuları

Ön Test
Son Test
42

42
3,142857
0,92582
8,02381
5,667572

0.000

Çevre Uyarı
Ön Test
0,019931
Levhaları ve
Son Test
42
Çevre Koruma
İşaretleri
p-degeri<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

42

3,119048

4,642857

0,771517

3,843407

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin, ön test- son test piknik konusunda yaptıkları resimlerde:
ambalaj, yiyecek ve hayvansal atıkların, sigara izmaritlerinin ön test resimlerinde; çöp konteynerlerinin, geri
dönüşüm kutularının, çevre uyarı levhaları ve çevre koruma işaretlerinin ise son test resimlerinde daha fazla
yer aldığı görülmüştür.
Cihangir (1994) araştırmasında çevresel tutum ve davranışlar arasındaki ilişkiyi temel alarak, yaşları
14 ile 60 arasında değişen toplam 682 denek üzerinde çevresel ilgi ve çevre ile ilgili davranışlar arasındaki
ilişkiyi incelemiştir. Sonuçlardan, tutum ve ilgi puanları ile davranış puanları arasında pozitif bir ilişkinin
olduğu saptanmıştır. Tablo 2’de görülen son test araştırma sonuçları da verilen görsel sanatlar eğitiminin,
öğrencilerin katı atık konusunda çevreye duyarlılıkları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgilerinin ne düzeyde olduğunu saptamak
için yapılan araştırmada, öğrenciler tarafından çevre kirliliğini önlemek ya da çevreyi korumak adına yapılan
faaliyetler olarak, çöp atılmaması, atanların uyarılması, geri dönüşümlü ürünlerin tercih edilmesi biçiminde
öneriler getirmişlerdir (Yılmaz vd. 2002).

Tablo 3 Öğrencilerin Resimlerindeki Figür Kullanımlarından, “İnsan Figürlerinde Duyarlı
Davranış Sergileme Durumu “Kriterine İlişkin Ön Test-Son Test Ortalamalarını Gösteren Tablo
Değişken

Test Grubu

N

X

S

Figür

Ön Test

42

6,02381

1,944198

Son Test

42

10,30952

3,757841
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p-degeri<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.
Tablo 3’de verilen, öğrencilerin resimlerinde 'figür’ kriteri incelendiğinde, öğrencilerin çizdiği
resimlerde ön resimlerin ortalaması X=6,02381, son resimlerin ortalaması X=10,30952 istatistiksel olarak
(p=0,00000) düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiş; farklılıklar son test lehine gerçekleşmiştir.
Bu bulgular çevreye karşı duyarlı davranış sergileyen insan figürlerinin, son resimlerde daha fazla
resmedildiğini göstermektedir. Erten (2002) yaptığı araştırmasında, öğrenciler tarafından kullanılmış pillerin,
plastik şişe ve kartonların geri dönüşüme verilmesi vb. durumunun zayıf olduğunu tespit etmiştir. Atıkların
geri dönüşümünü sağlayan çevreye yararlı davranışların öğrencilerde düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Araştırmamızda da, Erten (2002) ’nin bu çalışmasına benzer sonuçların, verilen görsel sanatlar eğitimi ile
değişim gösterebileceği bulgularına ulaşılmıştır. Görsel sanatlar eğitimin estetik boyutunun olduğu kadar,
bilgi boyutu da vardır ve ders içi öğrenilen bilgiler genellikle uygulama aşamasında öğrencilerin
resimlerindeki figürlerine vb. diğer imgelerine yansıyarak ortaya çıkmaktadır.

Tablo 4Öğrencilerin Resimlerindeki Mekân Kriterlerine İlişkin Ön Test-Son Test Ortalamalarını
Gösteren Tablo

Değişken
Test Grubu N
değeri
Mekânın Piknik
Ön Test
0,769479
Alanını Yansıtması Son Test
Piknik Alanında
0,101
4,343016
Unsurların Varlığı

X

S

p-

42

9,97619

3,150595

42

10,35714

2,12788

Ön Test
42 4,547619
Temizliği Sağlayan
Son Test

Çöplerin Çöp
Ön Test
0,000
Kutusunun İçinde
Son Test
Olma Durumu
p-degeri<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

42

4,119048

42

10,57143

42

2,777983
5,666667

2,221869
4,472915

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin, ön test- son test piknik konusunda yaptıkları resimlerde:
mekânın piknik alanını yansıtması, piknik alanında temizliği sağlayan unsurların varlığı ve çöplerin çöp
kutusunun içinde olma durumunun son test resimlerinde daha fazla yer aldığı görülmüştür.
Bağcı Kılıç ve Yardımcı (2010) çalışmasında çocukların çevre sorunlarına çöp odaklı baktığını ve
çevre için yapabileceklerinde en çok söylediklerinin yerlere çöp atmamak olduğuna değinmiştir. Fakat
çocuklardan geri dönüşüm adına hiçbir fikrin gelmediğini, bunun çocukların geri dönüşüm faaliyetlerini
bilmediklerinden kaynaklanabileceğini söylemiştir.
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Tablo 5Öğrencilerin Resimlerindeki Renk Kriterlerine İlişkin Ön Test-Son Test Ortalamalarını Gösteren
Tablo

Değişken

Test Grubu

N

X

Ön Test
Son Test

42
42

10,38095
12

3,312595
3,492151

Siyah veya
Ön Test 42
Koyu Renk
Son Test 42
Tonlarının Kullanımı
p-degeri<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

8,619048
8,690476

3,268119
3,5987

Açık Renk
Tonlarının Kullanımı

S

p-değeri

0.012

0.883

Tablo 5’de verilen renk kriterlerinden, öğrencilerin resimlerinde “Açık Renk Tonlarının Kullanımı”
kriteri incelendiğinde, öğrencilerin çizdiği resimlerde ön test resimlerin ortalaması X=10,38095, son test
resimlerin ortalaması X=12 istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,012). Bu sonuç,
öğrencilerin ilk resimlerine oranla son resimlerinde açık renk tonların daha fazla kullanıldığını
göstermektedir. Bu sonuçlar Çetin’in (2015) de çocukların temiz ve kirli çevre algıları üzerinde yaptığı
araştırma sonuçlarıyla da örtüşmektedir. Araştırmada çocuklar, ağaçları, çiçekleri, gökyüzünü ve bulutları
doğal renkleriyle görebildiklerinde, bunu temiz çevre diye tanımlamışlardır. Onlar için mavi bir gökyüzü,
sarı bir güneş, yeşil ağaçlar ve temiz bir hava yani her şeyi net görebilecekleri açık bir hava onlar için temiz
bir çevreyi oluşturmaktadır. Yaptıkları resimlerde temiz çevreyi anlatırken yüksek oranda açık renk tonları
kullanarak çalışmalarını tamamlamışlardır. Araştırmamızda da son resimlerde açık renk tonlarının kullanım
oranı ilk resimlere göre fazladır. Bu bulgular, açık renk tonlarının kullanımı kriterine görsel sanatlar
eğitiminin son resim lehine etki ettiğini göstermektedir.
Tablo 5’de verilen renk kriterlerinden, öğrencilerin resimlerinde “Siyah Veya Koyu Renk Tonlarının
Kullanımı” kriteri incelendiğinde, öğrencilerin çizdiği resimlerde ön resimlerin ortalaması X=8,619048, son
resimlerin ortalaması X=8,690476 istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır(p=0.883). Bu sonuç,
öğrencilerin ilk resimlerine oranla son resimlerinde koyu renk tonların daha fazla kullanıldığını
göstermektedir. Görsel sanatlar eğitiminin koyu renk tonlarının kullanımı kriterine son resim aleyhinde etki
ettiğini göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar
Araştırmada, birinci alt problemin test edilmesi sonucunda, öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrasında
uygulanan ‘Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Başarı Testi’nden aldıkları ön test ve son test puanları
arasındaki anlamlı farklılık istatiksel olarak p=0,000<0.05 son test lehine gerçekleşmiş olup, test
sorularından ‘geri dönüşümü sağlanabilen ve sağlanmayan atık çeşitlerinin, geri dönüşüm işaretlerinin’ neler
olduğu gibi sorulara doğru cevap verme oranlarının eğitim öncesine kıyasla, eğitim sonrasında daha fazla
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olduğu tespit edilmiş; bu veriler, görsel sanatlar eğitiminin, öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı
biçimde arttırdığını göstermiştir.
İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar
Araştırma sonuçları, görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin yaptıkları ilk resimleri ile son test
resimleri arasında, resim değerlendirme ölçeğinde belirlenen ‘‘nesne’’, ‘‘figür’’, ‘‘mekân’’ ve ‘‘renk’’
boyutlarında anlamlı farklılıkların olduğunu göstermiştir.
‘‘Nesne’’ kullanımlarının anlamlılığı, öğrencilerin aldıkları ön test ve son test puanları arasındaki
farkın istatistiksel olarak da p=0,000<0.05 düzeyinde anlamlı bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin ilk
resimlerinde daha fazla görülen, ambalaj, yiyecek ve hayvansal atıklar son resimlerinde daha az resmedilmiş;
öğrencilerin son resimlerinde, katı atık diyebileceğimiz her türlü nesneyi, duyarlı insan davranışına uygun
olarak, çöp kutularının içerisinde çizdikleri görülmüştür. Bir öğrencinin ilk resminde piknik alanına çizilen
hayvan dışkısı, son resminde yer almamıştır. Çevreye duyarlılığı arttırmak için verilen eğitim öncesinde
öğrencilerin ilk resimlerinde piknik alanında önemsenmeyen çöp kutuları, büyük oranda çizilme gereği
duyulmamışken, eğitim sonrası son resimlerinde çöp kutuları, resimlerinin içerisinde yer almıştır. Yine
öğrencilerin son test resimlerinde: geri dönüşüm kutuları ve çevre levhaları-çevre koruma işaretlerinin daha
fazla resmedildiği görülmüştür. Öğrencilerin son test resimlerinde daha fazla görülen bu nesneler, görsel
sanatlar eğitiminin, doğayı ve doğal kaynakları koruma bilincinin oluşmasında öğrencilerin düşünce ve
imgelerini olumlu yönde etkilemesinin bir sonucu olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin ön test resimlerindeki figürlerinde çevreye yönelik duyarlı bir hareketlilik söz konusu
değilken, son test resimlerinde figürlerin çöp kutularına çöp atma durumu, duyarlı davranışlarda bulunma
açısından anlamlı bir farklılık yaratmıştır.
Piknik konulu resimlerdeki “mekan” çizimlerinde, öğrencilerin ön test resimlerine oranla son test
resimlerinde, mekânın piknik alanına daha fazla benzetildiği ve piknik alanında temizliği sağlayan unsurların
daha fazla resmedildiği tespit edilmiştir; öğrencilerin son test resimlerinde daha fazla ayrıntı ve imgesel
zenginlik görülmüştür. Çeşme, doğal su kaynağı, tuvalet gibi unsurlar, insanın temizlik ihtiyaçlarını
gidermek ve doğaya zarar vermeden ondan faydalanmanın duyarlılığıyla son resimlerde daha fazla
çizilmiştir. Görsel sanatlar eğitimi öncesi öğrenci resimlerinde, gelişigüzel piknik alanına atılmış veya çöp
kutusundan yerlere taşmış olarak resmedilen atıklar, artık, çöp konteynırlarının içerisinde resmedilmiştir.
Öğrencilerin ön test resimlerine oranla son test resimlerinde daha açık tonları kullandıkları ve
doğayı, temiz bir gökyüzü, yeşil bir alan olarak betimledikleri görülmüştür. Araştırma sonucunda, görsel
sanatlar eğitiminin, 7. sınıf öğrencilerinin katı atık sorununa yönelik duyarlılık ve farkındalık düzeylerini
arttırmada ve çevreye duyarlılığın davranışlara yansımasında önemli rol oynadığı görülmüştür.
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ÖNERİLER
Araştırma sonuçları, görsel sanatlar eğitimi ile öğrencilerin çevre farkındalık düzeylerinde olumlu
değişimler olduğunu ortaya koymuştur. Görsel sanatlar eğitimi dersleri içerisinde, çevre ve insan, çevre ve
yaşam, çevre ve canlılar gibi konularda öğrenciler teorik ve görsel bilgilendirilmeli, duyarlılıkları arttırılmalı
ve heyecan verici uygulamalar yaptırılmalıdır.
Öğrencilerin yaşadıkları çevreyle

ilgili farkındalığını arttırmak

gerektirmektedir. Sanat eğitiminde disiplinlerarası yaklaşım,

disiplinlerarası çalışmayı

çocukların estetik düşünme becerilerinin

gelişmesinde ve farklı disiplinleri ait bilgileri birbirine bağlamalarında önemlidir. Bu sebeple sanat
eğitimcilerinin özel öğretim yöntemlerini ders içerisinde kullanmaları, ders içeriğini görsel materyallerle,
çalışma kağıtları ve teknoloji kullanımlarıyla zenginleştirmeleri önemlidir.
Görsel sanatlar eğitiminde sanatsal faaliyetler bireyin kendini ve çevresini tanımasına olanak verir.
Bu sebeple birey, öncelikle en yakın çevresinde gördükleri ile algısını oluşturur. Temiz çevre algısının
oluşması için okul ortamının da bu konuda düzenlenmesi, okul idarecileri tarafından bu oluşumun
desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, tüm okullarda resim atölyelerinde çöp kutularının yerine geri
dönüşüm kutularının kullanılması önemlidir.
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EK 1 “7. Sınıf Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Eğitiminin Katı Atık Sorununa Yönelik Farkındalık
Düzeylerine Katkısı” Konulu Çalışmaya Yönelik Değerlendirme Ölçeği
Çalışmanın Konusu: Piknik
RESİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Ön Resim Öğrenci 1
Öğrencinin Cinsiyeti: 1( )Kız

2( ) Erkek
Puanlama
I. UZMAN
4
1
2
3

Resimde Kullanılan

5

Puanlama
II. UZMAN
1
2
3
4

5

Puanlama
III. UZMAN
1
2
3
4

Genel
Puan
5

A. Nesneler
Ambalaj atıkları ( Meşrubat Kutuları - Cam Şişe Plastik Şişe- Kağıt vb. )
Yiyecek atıkları ve hayvansal atıklar
Sigara izmaritleri
Çöp konteyneri
Geri dönüşüm kutuları
Çevre uyarı levhaları - çevre koruma işaretleri
B. Figür
İnsan figürlerinde çevreye yönelik duyarlı davranış
sergileme durumu
C. Mekan
Mekanın piknik alanını yansıtması
Piknik alanında temizliği sağlayan unsurların varlığı
(Çeşme–Tuvalet vb. )
Çöplerin çöp kutusunun içinde olma durumu
(temiz çevre algısı)
D. Renk
Açık renk tonlarının kullanımı
Siyah veya koyu renk tonlarının kullanımı
Uzman
Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Uzman
Doç. Dr. Meltem DEMİRCİ KATIRANCI
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EK 2
SON TEST
Sevgili Öğrenciler,
Bu uygulama, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Güzel Sanatlar Anabilim Dalı’
n da, Prof. Dr. Serap Buyurgan danışmanlığında hazırladığım, görsel sanatlar eğitimi
alanındaki yüksek lisans tezimle ilgili bir araştırmayla ilgilidir. Soruları iyice okuyarak
içtenlikle cevaplamanız, çalışmanın daha nitelikli olmasını sağlayacaktır. Katkılarınız için
teşekkür ederim.
Hülya Havva Yarımca
Kişisel Bilgileriniz
1. Adınız- Soyadınız …………………..
2. Cinsiyetiniz a- Kız (…) b- Erkek (…)
3. Sınıfınız ……
4. Annenizin eğitim durumu
a-Okula gitmemiş (…) b- İlkokul mezunu (…)
d-Lise mezunu (…)
e- Üniversite mezunu (…)
5. Babanızın eğitim durumu
a-Okula gitmemiş (…) b- İlkokul mezunu (…)
d-Lise mezunu (…)
e- Üniversite mezunu (…)

c-Ortaokul mezunu (…)
f- Lisansüstü(…)
c-Ortaokul mezunu (…)
f- Lisansüstü(…)

KATI ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜME YÖNELİK BAŞARI TESTİ
Yönerge : Sevgili arkadaşlar , bu başarı testi’’ Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Katı
Atık Sorununa Yönelik Farkındalık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi’’ni incelemek
amacıyla kullanılacaktır. Toplam 12 soru vardır. Süreniz 20 dakikadır.
Cevaplarınız 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulama sonunda
sizlere not verilmeyecektir.
1. Evsel atıklar geri dönüştürülebilir ve dönüştürülemeyenler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır?
A) Kullanılmış defterler
B) Plastik şişeler
C) Yemek artıkları
D) Cam şişeler
2. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümü sağlanan atıklardan biri değildir?
A) Bakalit
B) Pil
C) Kağıt
D) Cam
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. 1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.
2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.
3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.
Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1-2-3

B) 1-3-2

C) 2-3-1

D) 2-1-3

4. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma bilincine sahip bir bireyin davranışlarından
olamaz?
A) Atıkları geri dönüşüm kutularına atmak.
B) Ormanlık alanların çoğalmasına destek vermek.
C) Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmek.
D) Atık kağıtları biriktirip yakıt olarak kullanmak.

5. 1. Doğal kaynakları korur.
2. Enerji tasarrufu sağlar.
3. Ekonomiye katkı sağlar.
Verilen ifadelerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır?
A) 1 ve 2

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

6. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz?
A) Evsel çöpler
B) Asit yağmurları
C) Kanalizasyon suları
D) Balıkların çoğalması

7.Verilen işaretlerden hangisi geri dönüşüm ile ilgili işaretlerden biri değildir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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8. 1. Üretim
2. Enerji
3. Ekonomi
4. Çevre
5. Doğal kaynaklar
Atıkların geri dönüşümünün yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumlu etkisi vardır?
A) 1, 2 ve 3

B) 1, 2, 3 ve 4

C) 1, 2, 3 ve 5

D) 1, 2, 3, 4 ve 5

9. 1. Geri dönüşümün çevreye ve ekonomiye faydası vardır
2. Geri dönüşümü olan maddelerin üzerinde bu durumu ifade eden bir sembol vardır.
3. Farklı ürünlerin geri dönüşümleri farklı yöntemlerle gerçekleşir.
Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 2 ve 3

D) 1, 2 ve 3

10. Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işleminin yapılması
hangi kurum tarafından yapılır?
A) Belediye

B) Sağlık Bakanlığı

C) Devlet Su İşleri

D) Çevre ve Orman Bakanlığı

11. Üzerinde yukarıdaki şekil olan kutuya aşağıdakilerden hangisi atılmamalıdır?
A) Pet şişe
B) Teneke içecek kutusu
C) Çürümüş sebze atıkları
D) Karton parçaları

12. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir atıktır?
A) Kağıt
B) Yemek artığı
C) Meyve kabuğu
D) Odun külü
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DESEN EĞİTİMİNDE MÜZELER

Berivan EKİNCİ
Dr.Öğr.Üyesi, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,
berivanekinci@hotmail.com

ÖZET
Müzeler eserleri koruma ve sergileme işlevi ile kurulmuş ve zamanla çeşitli disiplinlere yönelik çalışmalarla da
izleyici kitlesini arttırmıştır. Bir müze aynı zamanda farklı meslek bileşenlerinin de kendini sürdürebileceği ve
geliştirebileceği alanlar oluşturması açısından önemlidir. Eğitim bu alanlardan biridir. Müzenin bir eğitim kurumu
olduğu kabulünden hareketle Türkiye’de 1990’dan itibaren “müze eğitimi” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müzecilik
yaklaşımlarındaki gelişmelerle ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun müzelerle eğitim ve öğretimi
bütünleştirme çabalarıyla resmiyet kazanmıştır. Türkiye müzelerinin eğitimde kullanımını artırmak amacıyla
gerçekleştirilen çabalar, 21. yüzyıldan itibaren çağdaş eğitimin ön gördüğü biçimde sorgulayan, düşünen ve yaratıcı
bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacına dayanır. Bu bağlamda müzenin gözlem, uygulama ve yordama gibi
etkinlikleri içeren yeni öğretim yöntem ve teknikleriyle birleştirilerek eğitim sürecinde kullanılması önemlidir. Okul
dışı öğrenme ortamı olarak müzenin kullanımı Resim-iş eğitimi lisans programlarında da yaygındır. Bu programlarda
öğrenim gören öğretmen adaylarıyla farklı dersleri müze ortamında işlemek adayların gözlem ve uygulama becerisini
geliştirmektedir. Resim-iş eğitimi lisans programlarında okutulan Desen dersini müze ortamında koleksiyonla temas
kurarak işlemek öğrencinin resim iş öğretmenliği alanının mesleki becerilerini kazanma sürecinde önemlidir. Bu
çalışmada Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı’nda okutulan Desen
dersinde müze kullanımına ilişkin süreç ve uygulamaların öğrenciler üzerindeki etkisine yönelik bulgular
sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Resim-iş öğretmenliği, desen dersi, müze, müze eğitimi.

GİRİŞ
Yaratım sürecinin temel çizgisinin desenle başlandığı söylenebilir. Keser (2005:96) desenin bütün
resimsel betimlemelerin temeli ve bütün sanat faaliyetlerinin ilk basamaklarından biri olduğunu belirtir.
Desen (Dessin); geniş anlamda form kelimesi manasının aynısı gibi düşünülebilir (Civcir, 2015:538).
Herhangi bir şeyin deseni, o şeyin biçimini, şeklini, dış görünüşünü anlatır. Bir resmin deseni ise o resmin
çizgi ile gösterilen kütlesidir. Desen, resim sanatının temelidir. Renk, ışık, gölge ve tablonun genel yapısı,
desen üzerine oturtulur. Deseni zayıf olan bir resim, ne kadar güzel renklerle boyanırsa boyansın, iyi bir
yapıt olamaz. Mimari ve süsleme sanatlarında da iyi çalışmalar, desenle başlar. Güzel desen, düz ve eğri
çizgilerin uyumlu bir şekilde birbirlerine bağlanarak tekrarlanmalarıyla oluşur (Ersoy, 2016:137).
Desenin 30,000 ile 10,000 yıl önce mağara resimleri ile başlayan serüveni antik Mısır’da tapınakların
süslenmesi, yine antik Yunan’da vazo ve tabakların zarif süslemeleri şeklinde devam etmiştir. Kâğıdın 12.
yüzyıla kadar çok az kullanılmış olması nedeniyle günümüze pek azı ulaşan Ortaçağ dönemi desenleri
Rönesans döneminde de olduğu gibi sanatçının hazırlık çizimleri ve sonraki yapıtları için birer kaynak olarak
kullanılmıştır (Eroğlu, 2017:4). 15. yüzyıldan günümüze uzanan desen örneklerinde bireysel anlatım öne
çıkmaktadır. 20. yüzyıldan itibaren de bazı sanatçılar desenlerinde deformasyonlar ve soyutlamalar
uygulamıştır. Böylece desen artık bir resmin sadece ön çalışması olmayıp başlı başına özgün ve özgür bir
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sanat eylemi halini almıştır (Taşkesen, 2017:47). Ayrıca günümüzde sanat eğitiminde uygulanan içeriğe
dayanan yöntemler, desen uygulamalarına ilişkin yeni sorgulamalar üretmektedir. Teknik niteliğinin yanında
desenin insan coşku ve duygulanımları ile ilgili özellikleri, kişinin kendisini ve dünyayı anlamlandırmasında
desene geniş bir yaratım alanı sunar. Bu alanda ifadesel öğeler öne çıkarken, daha önemli bir süreç olarak
kişisel farkındalık durumunu harekete geçirmektedir (Türkmenoğlu, 2011:43-44).
Sanat eğitiminde temel aşama olan desen dersi, dört yıllık resim öğretmenliği lisans programında
birinci sınıfta işlenmektedir. Buradaki desen eğitimi, ilerde yapılacak yapıtlar için ön hazırlık oluşturabilme
çalışmasıdır. 2006 yılında öğretmen yetiştirme alanında gerçekleştirilen düzenlemede Desen dersi 2 saati
teorik 2 saati uygulamalı olmak üzere toplam 4 saat 3 kredi ile I. ve II. yarıyılda işlenmektedir. 2006 Resimİş Öğretmenliği lisans programında Desen I dersi “Canlı model ya da nesnelerin gözlemine dayalı
kompozisyon, oran-orantı, ışık-gölge, hareket, bütünlük, denge gibi eleman ve ilkeleri temel alarak görsel
algının geliştirilmesi çalışmaları, çeşitli malzeme ve tekniklerle çizgisel çalışmalar (YÖK, 2007:167)” olarak
tanımlanmıştır. İlk yılın 2. yarısında işlenen Desen II dersi ise; Canlı model ya da nesnelerin gözlemlerine
dayalı desen çalışmalarının yanı sıra imgeleme dayalı desen çalışmaları, üsluplaşma, yorum katma, deforme
etme gibi bireysel yaklaşımların geliştirilmesine yönelik uygulamalar (YÖK, 2007:168) olarak
tanımlanmıştır.
Müzede Desen Eğitimi
Halkı müzeye çekmek ve halkla işbirliğini geliştirmek müzelerin öncelikle eğitim yoluyla
gerçekleştirdikleri bir süreçtir (Karadeniz, 2018:96). Bu bağlamda müzelerin üniversiteler ve okullarla
işbirliği sık karşılaşılan etkinliklerdendir. Kendisini sürekli yetiştirmesi gereken sanat eğitimcisinin gerek
kendi alanındaki, gerek diğer yan düzencelerden kişilerle işbirliği içinde olması; sanat eğitimbiliminin
düzenceler arası bir ortak çalışmayı gerektirmesi, bilimler arası sınırları zorlamaktadır (San, 2010:202).
Karadeniz (2014:870), Avrupa ve Amerika’da örgün ve yaygın eğitimde müzelerin bir eğitim ortamı olarak
kullanılmasının 19. Yüzyılda başladığını, Türkiye’de ise 1990’dan itibaren sistemli bir yapıya kavuştuğunu
belirtmiştir. İlköğretim Görsel Sanatlar ders programında üç öğrenme alanlarından biri de müze bilincidir.
Böylelikle öğrenciler, müze, ören yeri, sanat galerisi hakkında bilgi sahibi olurken bu ortamlarda sergilenen
eserlerin önemini kavrar (MEB Görsel Sanatlar Ders Programı, 2006).
Paul Cezanne’ın “Louvre, okumayı öğrendiğimiz kitaptır” (Keser, 2005:230) sözü de müzelerin
bilgiye doğrudan ulaşılan kaynaklar olduğunu doğrulamaktadır. Kütüphanelerin içindeki kitapların
sayfalarındaki bilgiye ulaşmak gibidir müzelerin koridorları. Bir sanat eğitimcisi oradaki eserleri tanıyıp
inceleyebilir, desenlerini çizebilir onlarla yeni tasarımlar kurabilir, onlar hakkında hikâye yazabilir ve bir
oyuna dâhil ederek drama etkinliği gerçekleştirilebilir. Bu aktiviteleri gerçekleştirerek öğrendiklerini meslek
hayatındaki öğrencilere ulaştırabilir ve hatta ailesiyle, arkadaşlarıyla burada vakit geçirmekten keyif alır.
Sosyal sorumluluk kapsamında bu etkinliklere farklı grupları ve çeşitli kitleleri dâhil edebilir. Karadeniz
(2018:108) müze ziyaretlerinde dikkat çeken ve hedeflenen müze yaşantısının izleyicilerde önemli izlenimler
bırakabileceğini belirtmektedir.
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Şanlıurfa Müzesi, yeni müze anlayışına uygun olarak 2015 yılında ziyaretçilere açılmış yeni bir
yapıdır. Müze eğitim-öğretim yılında öğrencilerin ziyaret ettiği, araştırmacıların incelemelerde bulunduğu,
drama çalışmalarının yapıldığı, eğitim atölyelerinin geliştirildiği, resim-iş eğitimi dersinin müzede
gerçekleştirildiği ve ziyaretçilerin gezip, inceleme yaptıkları yeni bir mekândır. “Yeni müze” anlayışı aynı
zamanda müzelerin çağdaş ve topluma çekici görünme isteklerini de temsil eder. Bu müzeler, genellikle
harabeye dönüşmekte olan bir bölgeyi çekim merkezi haline getirme sürecinde kurulmuşlardır ve
bulundukları bölgelerde yerel halk ile bütünleşerek, halka kendi kültürel kalkınma modellerini de yaratma
sürecinde destek vermektedirler (Karadeniz, 2018:118).

Resim1 Şanlıurfa Müzesi’nde Desen Çalışmaları ve Sergileme
Desen yapılacak bir işin ilk ön modelini temsil eder. Desenin; resim, heykel, baskı, mimarlık, afiş
alanında yapılacak her işin bir eskizi bir onayı olabileceği kabul edilebilir. Atölye ve açık alanlarda işlenen
Desen dersinin müzede işlenmesi; sınıf dışı öğrenme ortamlarının kullanımına yeni bir mekân
oluşturmaktadır. Böylelikle desen dersinde ihtiyaç duyulan nesneleri eserlerin sergilendiği orijinal mekânda
inceleme fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca bireyin müzeleri tanıma, müze kartı sahibi olma, eser sergileme,
müzenin eğitim işlevini kavrama olanağı sağlamaktadır. Karadeniz (2018:286), müzelerin diğer çağdaş
kurumlar gibi sergi hazırlama, sunum ve yorum süreçlerine halkın katılımına önem verdiklerini ifade eder.
Norveç Oslo’daki Ulusal Galeri’de müze ziyaretçilerinin desen çalışabilmeleri için resim malzemelerinin
olduğu bir çizim odası bulunmaktadır. Desen çizmek isteyenler için tabure, kâğıt, kalem, kıskaç, resim altlığı
(duralit) vb. malzemeler odanın içinde yer almaktadır. Odanın ortasında Gustav Vigeland tarafından
yapılmış Mother and Child (1907) isimli bronzdan bir kadın ve çocuk heykeli yer almaktadır. Ziyaretçiler bu
heykelin etrafında gezerek onu inceleyebilir ve dilerse resmini çizebilir. Oda müzenin çalışma saatleri
boyunca açıktır. Ziyaretçi bu malzemeleri kullanarak müzede sergilenen diğer koleksiyonları da çizebilir.
Ziyaretçiler çizim odasında yer alan sergileme duvarında müzede çizdikleri çalışmalarını sergileyebilir ve
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#tegnerommet kullanarak sosyal medyada paylaşabilir (www.nasjonalmuseet.no). Bu durum müzelerin
sosyal medya organlarını etkili biçimde kullanmaları bağlamında önemlidir.

Resim2 Oslo Ulusal Galeri
Benzer örneklere farklı müzelerde de rastlamak mümkündür. Ziyaretçisini benzer sanatsal
etkinliklerle buluşturan müzelerin toplumsal işlevlerini yerine getirdikleri söylenebilir. Günümüzde yeni
müzeler müzeciliğe ilişkin disiplinlerarası çok fonksiyonlu, katılımcı, kültürlerarası ve işbirlikli
yaklaşımlarıyla gitgide kendilerini müzeden öte bir “kültür kurumu” olarak kabul etmektedir (Karadeniz,
2018:123).
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, desen eğitiminin müzik, edebiyat gibi çeşitli disiplinler ile bağlantısının
yanında müzelerden ve oradaki nesnelerden yaralanabileceğine vurgu yapmaktır. Ayrıca, müze kullanımına
ilişkin süreç ve içerik ile müze eğitim uygulamalarının öğrenciler üzerindeki etkisine yönelik bulgular elde
etmektir. Bu çalışma, desen eğitimine sınıf dışı öğrenme ortamlarına müzeleri ekleyerek disiplinlerarası bir
yaklaşımı önermektedir. Böylelikle sanatta yeni mekânların araştırılması ve mekânların çeşitli meslek
gruplarına açılan kapıları hem müze ziyaretçisinin hem de sanat eğitimcisinin gözünden algılamaları da
hedeflenmektedir. Okul dışı öğrenme alanlarının kullanılması ve sonraki yıllarda müzelerde yapacakları
eğitim ve uygulamaların ilk yıldan desen dersi ile başlaması, müze ortamının, müze koleksiyonlarının ve
bulundukları kentin tarihinin tanınması bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Resim-iş öğretmenliği
lisans programında yer alan Desen dersini Şanlıurfa Müzesi’nde işleyen öğrencilerden açık uçlu anket formu
aracılığıyla toplanmış ve toplanan veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Resim-iş öğretmenliği lisans programında birinci sınıfta öğrenim gören ve Desen dersini alan 10 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir.
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Verilerin Toplanması
Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı araştırmacı tarafından
hazırlanan açık uçlu anket formu ile toplanmıştır. Çalışma grubundaki katılımcıların cevapları doğrudan
alıntıyla bulgular bölümünde aktarılmıştır.
Resim-iş öğretmenliği lisans programında eğitim gören ve Desen dersini alan 10 öğrenci ile bu ders
atölye ortamında işlenmektedir. Sanat eğitimi derslerinde eğitsel amaçları gerçekleştirmek için okul
tarafından organize edilen sınıf dışı öğrenme ortamlarını da kapsamaktadır. Bu yöntemde öğrencilere
“gerçek dünyayı görme” olanağı sağlanmaktadır. Öğrenciler öğretim materyalinin olduğu yere giderek
gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma olanağına sahip olurlar. Müzede dersin
işlenmesine yönelik ilk olarak, öğrencilere müze yerine nasıl gidileceği, bu çalışmanın amacı, çalışmanın
planı ve nelerin gözleneceği gibi hususlarda ayrıntılı bilgi verilmiştir. Dersin üç haftalık süreci Şanlıurfa
Müzesi’nde işlenmiştir. Şanlıurfa Müzesi’nden müzenin ve eserlerin daha yakından tanınması için rehber
istenmiştir. Rehber eşliğinde müze ve eserler incelenmiştir. Öğrenciler bir süre müzenin ortamını ve orada
sergilenen koleksiyonları tanıdıktan sonra çizmek istedikleri eserin bulunduğu salona geçip çizim
malzemelerini hazırlamışlardır. Üç hafta süren müze deneyiminin sonunda çalışmalar sergilenmiştir.
Öğrencilerden üç maddeden oluşan “Müzede Desen Dersi Değerlendirme Formu” başlıklı açık uçlu anket
formu ile veriler toplanmıştır. Anket formunda Desen dersinin müzede işlenmesi üzerine ayrıntıları içeren,
öğrencilerin duygu ve düşüncelerine yönelen sorular yer almaktadır.
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Verilerin Analizi
Çalışmaya ilişkin veriler üç maddelik ders değerlendirme formu ile oluşturulmuştur. Öğrencilerin
maddelere dayalı görüşleri analiz edilerek bulgular oluşturulmuştur. Dersi alan 10 öğrenciden toplanan
veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve ortaya çıkan bulgular yorumlanmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın veri analizi sonucunda “desen dersinin müzelerde işlenebilmesine ilişkin” görüşleri
incelendiğinde öğrencilerin tamamı dersin müzelerde işlenebileceğini faydalı gördüklerini, sınıf dışında
farklı ders mekânlarının oluşturulması gerektiğini belirtmişlerdir. Şanlıurfa Müzesinde gerçekleştirilen
Desen dersinin öğrencilerin görüşlerine yansıması şu şekilde özetlenebilir:
“Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim. Müzelerin verimli vakit geçirilen mekânlar olduğunu
öğrendim” (Ö6)
“Müzede vakit geçirmek oldukça eğlenceli oldu” (Ö9)
“Müzede desen çalışırken ortamın dinginliğiyle kendi düşüncelerimle baş başa kaldım. Biraz sakin
zaman geçirmeye ihtiyacım olduğunu fark ettim” (Ö10)
“Buraya desen çizmek için geldik, aslında şimdi düşünüyorum da burada birçok ders
işlenebilir.”(Ö4)
“Müzeye ilk defa geliyorum ve bu kadar eserin sergilendiğini öğrenmiş oldum. Eserleri çizerken
onları yakından inceledim. Doku, ışık, gölge kavramlarını daha uzun süre inceleme fırsatım oldu” (Ö7)
“Müzenin desen eğitimine katkısına ilişkin” öğrenciler, müzelerin sadece koruma ve sergileme
dışında çok geniş işlevlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Müzenin desen çalışmalarına katkısı şu şekilde
özetlenebilir:
“Müzede desen dersi işlenmesi bana başta çok tuhaf geldi. Müzeye geldiğimizde burada çizilecek
çok obje ve nesne olduğunu görünce bir atölyeden fazlası olduğunu anladım”(Ö1)
Atölyede yeterince objenin ve model çizme imkânının olmayışı, buna karşın bu olanakların müzede
bulunması müzenin kolaylaştırıcı bir kurum olduğunu ve eğitim (okul/atölye/derslik) işlevini ne derece yerine
getirdiğini gösterir.
“Müze ziyaretçilerinin müzeyi gezerken çalışmalarımıza bakması ve fotoğrafını çekmesi işimin
önemini bana tekrar hatırlatmış oldu” (Ö2)
“Müzeler gerçek bir öğrenme ortamı. Hem tarihi öğrendik hem de objeleri çizerken onları yapanın
duygularını hissettik” (Ö4)
“Burada tarihi eserler modern bir binanın içine çok iyi biçimde yerleştirilmiş. Desen için malzeme
seçerken de bu eski etkiyi veren malzemeleri deneyerek tanımış olduk” (Ö5)
Teknik malzeme açısından desen her türlü malzemeyle çalışmaya olanak sağlar. Yaygın olarak
kullanılan desen materyalleri, kurşunkalem, füzen (kömür kalem), kuru boya, pastel boya, tükenmez kalem

271

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

ve mürekkeptir (Keser, 2005:96). Bu çeşitlilik öğrencinin yeni deneyimlemeleri sonucunda desen aracılığıyla
tanınır.
Desen çizimlerinin Şanlıurfa Müzesi’nde müzeler haftasında sergilenmesi düşüncesi üzerine öğrenci
görüşleri aşağıda paylaşılmıştır:
“Çalışmamın müzede sergileniyor olacağı fikri beni çok heyecanlandırdı.”(Ö9)
“Bu benim ilk sergim, burada çok verimli zaman geçirdim. Sergiyi gezenlerle tanışma ve çalışmalar
hakkında konuşma fırsatım oldu. Yaptığım işi sergilemek çok özel bir his.” (Ö5)
“Ziyaretçiler müzeyi gezmek için geldiklerinde sergimizden geçerek devam etti. Böylece içerde yer
alan koleksiyonların eskizini görmüş oldular.”(Ö3)
Müzede sergi tasarımında mankenler, canlandırmalar ve diaromalar kullanıldığı için öğrencinin
model çalışmasına da olanak sağlanmaktadır. Müzedeki eserlerin karakteristik özellikleri desen
çalışmalarında çizgisel biçime kavuşturulacaktır. Biçim kendini sadece müzede sergilemekle kalmaz aynı
zamanda desen aracılığıyla da kendini öne çıkarmış olur.
“Sergi çok kalabalıktı. Gelen ziyaretçilere sanatımızı sergilemek unutulmaz bir deneyim oldu.”(Ö8)
“Benim için özel bir gün oldu. Arkadaşlarım ilk sergime geldiler. Sanata karşı böylesine bir ilgi
oluşturmak için müzeler önemli yerlerdir. İnsanların müzedeki eserleri görmek amacıyla gelip sanatsal bir
serginin içinden geçmeleri beni mutlu etti.” (Ö2)
“Özellikle kendi istediğimiz eseri çizmemiz bu konuda özgürce davrandık ve bu da bizde bunun bir
ders olduğundan çok keyifli bir vakit geçireceğimiz bir etkinlik olduğu hissi verdi.”(Ö6)
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Resim-iş öğretmenliği lisans programının ilk yılında Desen dersini alan 10 öğrenciyle
dersin Şanlıurfa Müzesi’nde geçen üç haftalık süreci incelenmiştir. Objeleri kendi mekânına özgü ışığıyla
sergileyen müzeler, desen dersinin işlenebilmesi için uygun sınıf dışı bir öğrenme ortamıdır. Müzede
sergilenen koleksiyonları ve müzenin çeşitli yerlerine yerleştirilen mankenlerin/ modellerin desen eskizlerini
çizmek, çizenle geçmiş yaşam arasında bir bağ kurmakta ve bunu mesleği aracılığıyla yaşama ve yaşatma
hissi vermektedir. Müzelerin eğitim kurumlarıyla işbirliği yapması ve işlerini müzede gerçekleştirme
sürecine katkıda bulunması o müzenin ne kadar çağdaş olduğunun da göstergesidir. Bu bağlamda Şanlıurfa
Müzesi’nde çalışmak, sanat eğitimi öğrencilerinin etkili zaman geçirebilmeleri açısından yeni bir deneyim
olmuştur.
Derslerin disiplinlerle ortak buluşma alanları yaratıp okul dışı öğrenme ortamlarını geliştirmesi
mesleklerin sürdürebilmesi açısından önemlidir. Şanlıurfa Müzesi öğrencilerin resim çalışmalarına destek
vererek ziyaretçilerinin ve günün çoğunu müze salonlarında geçiren müze personellerinin sanata olan ilgisini
artırmayı sağlamaktadır. Ayrıca sanat çalışmalarını yapabilecekleri ortamlar hazırlayarak sanatı toplumla
buluşturan bir mekân işlevini görmüştür. Desen dersinin müzede işlenmesi, müze; okul ve toplum arasındaki
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bağı güçlendirmektedir. Birey, toplum, sanat arasındaki diyaloğu güçlendiren bir kurum olan müzede Desen
dersinin işlenmesi ve öğrenci çalışmalarının sergilenmesi sanat eğitiminin önemine ilişkin farkındalık
oluşturmaktadır.
Müzede eğitim süreci tüm boyutlarıyla planlanarak, müzenin derslerin işlenebileceği bir okul işlevini
görmesi sağlanmıştır. Desen dersinin müzede işlenmesi sonucunda öğrencilerin zaman ve mekân açısından
haz aldıkları, yeni bilgiler kazandıkları ve sanatlarına önem verdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Müzenin
eserleri koruma ve sergileyen işlevinin yanında halka açık öğrenme alanları olma özelliği taşıdığı da
kavranmıştır. Müzede, öğrencilere sadece çizmeleri için nesne kaynağı sağlanmamış aynı zamanda bu
nesnelerle etkileşime girerek çizimlerine kendi duygu ve düşüncelerini katmaları sağlanmıştır. Müzede yer
alan kültürel objeler ile sanat arasında bağ kurulmuştur. Çalışmalarını sınıf dışı bir ortam olan müzede yapan
öğrenciler işlerini toplumla buluşturma olanağı bulmuş ve sanatları aracılığıyla müze ziyaretçileriyle
diyaloga geçmiştir. Müze, öğrencilerin çizimlerini sergileyerek, onlara geleceğe yönelik sanatsal
faaliyetlerini sürdürebilme bağlamında destek olmuştur.
Öğrenciler okulun ilk yıllarında desen dersini müzede işleyerek, müze kartı sahibi olmuşlar, müzeyi
rehber eşliğinde gezmişler ve müzedeki koleksiyonları yakından inceleme fırsatı bulmuşlardır. Bu deneyimi
yaşayan öğrenci, Resim-iş öğretmenliği lisans programının dördüncü sınıfında işlenen, Müze Eğitimi ve
Uygulamaları dersinde müzeyi ve müzenin eğitim olanaklarını önceden kavrama olanağına sahip olacaktır.
Yeni müzeler müze izleyicisi için müzedeki sergi ve etkinlikleri kapsayıcı ve katılımlı müze
deneyimleri sunmayı hedeflerken aynı zamanda, müze izleyicilerinin hem grup halinde, hem de bireysel
olarak anlam oluşturabilecekleri bir deneyim de sunmak amacındadırlar (Karadeniz, 2018:123). Müzenin
mimari özellikleri, sergi alanları, eğitim etkinlikleri ve çevresindeki kentsel veya doğal ortamın geliştirilmesi
ve toplumda diyalogun sağlanması amacıyla yararlanılması gereken kaynaklar içeren bir gücü vardır.
Müzenin diyaloğu sağlamak için kullanabileceği en önemli güç, koleksiyonları aracılığıyla izleyicileriyle
iletişim kurmaktır (Karadeniz, 2018:199). Desen çalışan öğrencilerin çalışmalarını müze ziyaretçileriyle ve
sergileme salonundaki izleyicilerle buluşturmasıyla sanatın bireyler arasında diyalog kurması sağlanmıştır.
Sanat eğitimcilerinin Desen dersi için gittikleri müzede tarih, bilim, edebiyat, müzik gibi pek çok sanat
eğitimi içerikli dersin müzede işlenebileceği, müzelerin verimli vakit geçirilebilecek, eğitime açık mekânlar
olduğu öğrenci görüşlerine yansımıştır. Gombrich (1999:36)’in dediği gibi “Öğrenmenin sonu yoktur.
Keşfedilecek yeni şeyler vardır her zaman. Büyük yapıtlar, her önünde durduğumuzda, değişik görünürler.”
Müzelerde ziyaretçilerin, müze personellerinin ve öğrencilerin eserlerle daha fazla zaman geçirmelerine
olanak sağlanmalıdır. Sanat eğitimcileri atölye ve derslikler dışında yeni öğrenme ortamları arayışında
bulunmalıdır. Programda yer alan derslerin müzede işlenebilirliği artırılmalıdır. Müzeler, ziyaretçilerin çizim
yapmalarına olanak sağlayacak malzemelerin bulunduğu bir çizim odası düzenlemelidir.
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A STUDY ON ARTISTIC DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED CHILDREN
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ÖZET
Görsel sanatlar eğitimi; bireyi bütün yönleri ile ele alan, estetik duyarlılığını arttıran ve yaratıcılığını
destekleyen gelişimsel bir yaklaşımı benimser. Bireyin doğumuyla başlayan sanatsal gelişim, sanat eğitimi yoluyla
çocuğun aşamalı olarak gelişimini sağlamaktadır. Bu aşamalar sırası ile; 2-4 yaş karalama dönemi, 4-7 yaş şema öncesi
dönem, 7-9 yaş şematik dönem, 9-12 gerçekçilik dönemi ve 12-14 yaş doğalcılık (mantık) dönemi olarak
gruplandırılmaktadır.
Bu araştırma; devlet okulunda yedinci sınıfta okuyan, okul dışı zamanlarda kağıt toplayarak çalışan 10 öğrenci
ve okulda normal öğrenimini sürdüren 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Amaç;
dezavantajlı çocuklar içerisinde yer alan sokakta çalışan çocukların, akranlarına göre değerlendirilip hangi sanatsal
gelişim evresinde olduğunu belirlemektir.
Bu çalışmada, betimsel analiz yöntem olarak seçilmiştir. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmıştır.
Sanatsal gelişim evrelerini anlatan bilimsel yayınlar araştırılmıştır. 7.sınıf kazanımları incelenmiş, kazanımlar
doğrultusunda hazırlanan değerlendirme formu, gerekli düzenlemeler yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Bu
kapsamda; 20 kişilik öğrenci grubuna “Ailemizle birlikte bir gün” konulu resim çalışması görsel sanatlar dersinde
yaptırılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen dereceli puanlama anahtarı öğrencilerin resimleri incelenerek
puanlandırılmıştır. Bu çalışma sonunda, okul dışı zamanlarda kağıt toplayan çocukların sanatsal gelişimlerinin,
akranlarına göre geride olduğu görülmüştür. Çocuğun sanatsal gelişim evrelerine göre; dezavantajlı grubun 4-7 yaş
şema öncesi dönem özellikleri gösterdiği tespit edilmiştir. Bu dönemin en karakteristik özellikleri insan formlarının
kaba ve sembolik oluşu ve nesnelerin kağıt üzerinde gelişigüzel sıralanmasıdır. Bu ve benzeri özelliklerin tamamı
dezavantajlı çocukların resimlerinde izlenmiştir. Akranlarının resimleri ise, 11-13 yaş mantık dönemin özelliklerini
göstermiştir.
Bu araştırma kapsamında, büyük kentlere göçün yarattığı sorunların sanat eğitimine yansımaları tartışılmıştır.
Öğrencilerin, okuldan sonra destek eğitim sağlanarak sanatsal gelişimlerindeki eksikliğin giderilmesi için fırsat
verilmesi önerilmiştir. Bu bulgular ışığında kağıt toplayan çocukların eğitim olanaklarından yeterince
yararlanamadıkları, okula düzenli devam edemedikleri, sosyo-ekonomik ve kültürel eksiklikleri nedeniyle, sanatsal
gelişimlerinin akranları ile paralel bir gelişim göstermediği sonucuna varılmıştır. Okul dışı zamanlarda çalışan
çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanıp, yetenekleri doğrultusunda desteklenip, mesleki eğitime yönlendirilmeleri
gerektiği tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Sanatsal Gelişim, Dezavantajlı Çocuklar

ABSTRACT
Visual arts education adopts a developmental approach that treats an individual in all aspects, enhances
aesthetic sensitivity and promotes creativity. Starting upon the birth, artistic development develops children
progressively through art education. These phases include in time order the ages 2-4 scribbling, 4-7 pre-schematic, 7-9
schematic, 9-12 realism and 12-14 naturalism.
This study was conducted on 20 students at 7th grade in a state school, ten of whom were disadvantaged and
collected waste at paper out-of-school time, and ten of whom were non-disadvantaged, normal individuals. The purpose
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was to assess those disadvantaged children who worked in the streets against their non-disadvantaged peers to identify
which phase of artistic development they reached.
This study is based on a descriptive analysis method. First, a literature review was conducted, investigating
scientific publications on the phases of artistic development. Then, learning outcomes for 7th graders were reviewed to
develop an assessment form for administration. In this context, the group of 20 students was asked to draw a picture of
theme “One day with our family” at the visual arts class. Using the form developed by the researcher, students’
drawings were examined and scored. It was found that the disadvantaged children who collected waste paper at out-ofschool time lagged their non-disadvantaged peers in artistic development. Most of the disadvantaged subjects were
found to exhibit features of the age 4-7 pre-schematic period. The most characteristic features of this age are that human
forms are rather coarse and symbolic, and objects are randomly placed on the paper. Such features were observed on the
drawings of all disadvantaged subjects. The drawings of the non-disadvantaged peers showed the features of the age 1214 naturalism (logic).
The study also discusses the impact of the problems associated with migration to large cities on art education.
It is recommended that those children be provided with the opportunity to compensate for the gap in their artistic
development through supportive education after-school-hours. It is concluded in light of the findings that the children
who collected waste paper failed to develop in art on par with their non-disadvantaged peers for such reasons that they
were not able to sufficiently benefit from education opportunities, failed to regularly attend school, and suffered socioeconomic and cultural deprivation. It is deemed necessary that the children who collected waste paper at out-of-schoolhours be provided with basic needs, supported in line with their abilities and guided to vocational education.
Key Words:Art Education, Artistic Development, Disadvantaged Children

GİRİŞ
“Günümüze kadar birçok alanda olduğu gibi sanat eğitiminde de gelişmeler olmuş ve
değişimler yaşanmıştır. İnsanların mağarada yaşadığı dönem incelendiğinde, sanat’ın önceleri
işlevsel bir kaygı ile uygulandığı görülür. Daha sonra ise sanatın uygulama teknikleri ve
yüklendiği misyon işlevselliğin ötesine geçmiş, estetik ön plana çıkmıştır. Bu değişimler,
zamanla bu sanatsal uygulamaların arka planının araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu
zorunluluk sanata bağlı sanatı inceleyen sanat psikolojisi, sanat felsefesi, sanat tarihi, estetik
ve sanat eleştirisi gibi alt başlıkları doğurmuştur. Günümüzde de sanatın dinamizmi gereği, bu
anlamda yeni alt başlıklar eklenmesine ve gelecekte de ekleneceğine işaret etmektedir
(Ayaydın&Mercin, 2013, s.1)” .
Bu tarihsel serüvende sanat eğitiminde farklı yöntemler gelişmiştir.

Ancak asıl amaç; insanın

gelişimi ve estetik duyarlılık kazanması üzerine kurulu olmuştur. Sanat eğitimi, yetenekleri geliştirirken,
çocuğun yaratıcı kişilik özelliğini de geliştirir. Çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimi yaratıcı gücünü de
beraberinde oluşturacaktır. Bu gelişim sürecinde sanat eğitimci, çocuğun sanatsal gelişim evreleri ile
yakından ilgilenip, gelişim sürecini desteklemelidir. Yaratıcı kişilik özelliği gelişen çocuk özgün
düşünebilen, hayal kuran, özgüveni gelişen bir birey olabilmektedir.
Çocuğun Sanatsal Gelişim Basamakları
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Çocuklar doğumdan itibaren fiziksel ve zihinsel bir gelişim içindedirler. Bu gelişimsel süreçte
çocuğun çizgisel aşamaları da gelişimine paralel olarak farklılaşarak gelişmektedir. Çocuk normal, sağlıklı
bir süreç yaşıyorsa sanatsal gelişimi de döneminin özelliklerini yansıtmaktadır.
“Sanat eğitimi sürecinde çocuk sanatsal yaratıcı etkinlik içindedir. Yaratıcılığın kapsadığı
duygusal ve düşünsel basamaklardan geçer. Tekniğin olanakları ile malzemenin dilini kullanır,
tasarlar, çözümler, biçimlendirir, eleştirir, değerlendirir. Bu süreci bir grubun yaşadığında
diğerleriyle etkileşime girer, etkileşir. Sanatın özüne, ilke ve öğelerine ilişkin sözel iletişim
kurar. Bu etkileşim, eğitim ortamını zenginleştirir ve bu eğitsel yaşantıyı paylaşanların
gelişimine katkıda bulunur. İnsanın estetik duyarlılık kazanması sürecinde birikimine katkı
oluşturur (San&İlhan, 2005, s.46) ”.
Yavuzer’e göre (2000); Zaman zaman duran ama daha sonra yerini bir sonraki evreye bırakan
sanatsal gelişimi belirtmek ve anlatmak oldukça zordur. Çünkü sanatsal gelişim süreç içerisinde olur ve bir
evreden diğerine geçiş çocuğun zeka seviyesine göre farklılık gösterebilir.
Çocuk çizimleri çocukların ruhsal gelişimlerinde de bir göstergedir. Çocuklar çoğu zaman
duygularını çizimleriyle ifade ederler. Malchiodi’ye göre(1998) sanatla terapi alanı; yansıtmacı çizimlerinin
aksine, sanatla terapi testlerin ya da spesifik çizim görevlerini yanıtlayan çizimlere ilaveten, çocukların
sanatsal ifadeleri ve anlık çizimleri üzerinde daha fazla durur. Çocukların resimleri, çocukların ruh
sağlıklarının tespitinde de önemli bir alandır.
“Avusturyalı ünlü sanat eğitimcisi Victor Lowenfeld’in gelişim evrelerine yaklaşımı ise, doğallık
konusunda Gestalt’cılarla (Britsch ve Arnheim) aynı yöndedir. O da bu evreleri gelişimin doğal bir sonucu
olarak alır. Lowenfeld, sanat yoluyla bireyin kendisini ifade etmesinin, sağlıklı bir duygusal gelişme
açısından temel önemi olduğuna inanmıştır. Günümüzde en çok kabul gören yaklaşım Lowenfeld’in
sıralamasıdır.
Bu basamaklar şunlardır:
1.

Karalama Dönemi(2-4 Yaş), 2.Şema Öncesi Dönem(4-7 Yaş), 3.Şematik Dönem(7-9 Yaş)

4. Gerçekçilik Dönemi(9-11 yaş) 5. Mantık Dönemi(11-13 Yaş). (Alakuş&Mercin, 2011, s.130)”

Dezavantajlı Çocuklar Kimlerdir?
Bunlar: 1. Sokak çocukları, 2. Suça itilen çocuklar, 3. Çalışan çocuklar, 4. İstismara maruz kalan
çocuklar 5. Göç etmiş, mülteci çocuklar şeklinde gruplandırılabilir. 6. Bunun yanı sıra, Davranış bozukluğu,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sendromu, Karşı olma karşıt- olma bozukluğu gibi ruhsal ve davranışsal
bozukluğu olan çocuklarda bu gruba dahil edilmektedir.
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(http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/01/964696/dosyalar/2015_01/05025647_okullardakdezavan
tajl%C4%B1verskalt%C4%B1ndakocuklar.pdfsayfasından erişilmiştir).
“Çalışan çocuklar ülkemizde ve dünyada önemli sorunlardan biridir. Çocuk İşçiliğinin Sona
Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC) verilerine göre, 2010 yılı itibariyle dünyada 215
milyon çalışan çocuk bulunmaktadır. Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2006
yılı verilerine göre 6–17 yaş arasında 958 bin çocuk çalışmaktadır. Sokakta çalışan çocuklar
çocuk işçiliğinin bir kısmını oluşturmakla beraber ülkemizde bununla ilgili resmi bir
istatistiksel bilgi bulunmamaktadır (Kara&Çalık, 2012)”.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1919 yılındaki toplantısında çocuk işçiliğine yönelik ilk sözleşme
olan 5 Sayılı En Az Çalışma Yaşı (Endüstri) Sözleşmesi11’ni kabul etmiştir. Sözleşmenin 2. maddesi 14
yaşından küçük çocukların her türlü endüstriyel işlerde istihdamını ve çalışmalarını yasaklamıştır. UNICEF
tarafından on sekiz yaşını doldurmamış her insanın çocuk sayılması ve bu nedenle her türlü sömürüden
korunması gerekliliği çocuk emeği ve/veya çocuk işçi konusunda farklı toplumsal ve kültürel toplumlar için
farklı asgari yaş hadleri belirlenebileceği kuralı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün sözleşmelerine de
yansımıştır (Yayla, 2017, s.417).
Sokakta çalışan çocuklar, büyük kentlerin göç alması ile başlayan sorunlardan biridir. Bu durum hem
dünyada hem de ülkemizdeki ekonomik ve toplumsal bir sorundur. Bu çocuklar, yeterli eğitimden, sağlık
hizmetlerinden ve temel haklardan bir şekilde yararlanamamaktadır.
Problem Durumu: Dezavantajlı çocuk kategorisinde olan sokakta kağıt toplayarak çalışan çocuklar
günümüzde metropol kentlerin esas sorunlarından birisidir. Bu çocukların akranlarına göre eğitim
olanaklarından tam olarak faydalanamayıp, sanatsal gelişimlerinin okula devam eden diğer çocuklara göre
geride olması bir problem olarak görülmüştür.
Amaç: Çalışan çocukların sanatsal gelişimlerindeki geriliğin tespiti ve telafisi yolunda çözüm
yollarının bulunması amaçlanmıştır.
Sınırlılık: Bu çalışma sokakta kağıt toplayarak çalışan 10 tane 7. Sınıf ve öğrenimini sürdüren 10
tane akran 7. Sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Çalışma 2 ders saati ile sınırlıdır. Çalışma pastel boya tekniği ile
sınırlıdır. Çankaya Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu öğrencileri ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. “Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları
düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce
sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra bu yapılan betimlemeler açıklanır ve yorumları, nedensonuç ilişkileri irdelenir ve bir takım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım&Şimşek, 2013). Devlet okulunda 7. sınıfta
okuyan 10 tane dezavantajlı (sokakta çalışan), 10 tane de okula düzenli devam eden akrn öğrencilerin
sanatsal gelişim özelliklerini tespit etmek için hazırlanmış bir çalışmadır. Öğrencilerden “ailenizle bir gün”
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konusunu pastel boya tekniği kullanarak yapmaları istenmiştir. 2 ders saati boyunca yapılan resimler veri
olarak ele alınmış, renk, mekân, oran, hareket açısından analiz edilmiş ve dereceli puanlama anahtarı ile
puanlandırılmış, frekans ve yüzde değerleri alınarak yorumlanmıştır.
Çalışma Grubu: Çankaya Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerinden 20 kişilik bir
çalışma grubu oluşturulmuştur. 10 tane dezavantajlı (sokakta çalışan), 10 tane okula düzenli devam eden
akran öğrenci grubu oluşturulmuştur.
Verilerin Toplanması: İlk olarak literatür taraması yapılmıştır. Yerli ve yabancı kaynaklar
kütüphane ve internet ağı ortamında taranarak, çocuğun sanatsal gelişim evreleri ve dezavantajlı çocuk
kimdir konusu incelenmiştir. Bu çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Uygulama 2
ders saati sürmüştür. Resimlerin değerlendirme kriterleri belirlenirken sanat eğitimi konusunda uzman
akademisyenlerin görüşleri alınmıştır.
Uygulama Süreci:
Dezavantajlı (Sokakta Kağıt Toplayarak Çalışan) Çocukların Resimlerinden Örnekler

Resim 1



Renkler yüzeyde bir etki oluşturmamış.



Resmin tamamı boyanmamış. Fon rengi yok. Resimde renkler arasında uyum
görülmemektedir.



Resimde belirli bir mekân anlayışı yoktur. Figürler havada uçar şekilde görülmektedir.



Nesne ve figürler oran orantı bakımından uyumlu bir görüntü ortaya koymamaktadırlar.
Büyük kafalar, vücut ile orantı sağlamamaktadır.



Öğrenci yaşına uygun sanatsal gelişim basamağında değildir. Şema öncesi dönem 4-7 yaş
özelliği göstermektedir.

Resim 2
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Renkler canlı bir şekilde kullanılmamış. Resmin tamamı boyanmamış. Fon rengi yok.
Resimde renkler arasında uyum görülmemektedir.



Resimde belirli bir mekân anlayışı yoktur. Figürler havada uçar şekilde betimlenmiştir.



Ev ve figürler oran orantı bakımından uyumlu bir görüntü ortaya koymamaktadırlar.
Figürlerin kafa, vücut orantısı sağlanamamıştır.



Resimde kullanılan figürler poz verir niteliktedir. Hepsi aynı ifadeye sahiptir. Hareket ifadesi
yoktur.



Öğrenci yaşına uygun sanatsal gelişim basamağında değildir. Şema öncesi dönem 4-7 yaş
özelliği göstermektedir.
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Resim 3

Resimde sadece kırmızı renk kullanılmıştır. Fon boyanmamıştır.


Resimde belirli bir mekân anlayışı yoktur. Figürler yan yana yüzeyde benzer şekilde
sıralanmıştır.



Nesne ve figürler oran orantı bakımından uyumlu bir görüntü ortaya koymamaktadırlar.
Figürlerde kafadan çıkan bacaklar ve kollar görülmekte, vücut çizilmemiş.



Resimde kullanılan figürler aynı duruşu sergilemektedir. Hareket olgusu gelişmemiş.



Öğrenci yaşına uygun sanatsal gelişim basamağında değildir. Karalama döneminin son
evresi 4 yaş özelliği göstermektedir.
Akran Çocukların Resimlerinden Örnekler

Resim 1a.



Resmin tamamı boyanmıştır. Renk bütünlüğü görülmektedir. Baskın bir gri renk
kullanılmıştır. Renkler arasında armoni oluşturmuştur.
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Mekân başarılı bir perspektifle ifade edilmiş ayrıca arka plana da derinlik kazandırılmıştır.
Sanat galerisi betimlenmiş.



Resimde nesneler ve figürler birbiri ile orantılıdır.

Resimdeki nesnelerin kendi içerisinde

oran anlayışı başarılı bir şekilde işlenmiştir.


Resimdeki figürlerin hareketleri belirgin bir şekilde ifade edilmiştir. Figürlerin hareketleri
gerçeklik etkisi oluşturmaktadır.



Sanatsal gelişimi 11-13 yaş mantık dönemi evresine uygundur.

Resim 2a



Resmin tamamı boyanmıştır. Renk bütünlüğü görülmektedir. Doğanın canlı renklerini resme
yansıtılmıştır. Ayrıca renkler arasında armoni oluşturmuştur.



Mekân başarılı bir perspektifle ifade edilmiş. Dış mekan ve nesneler arasında uyum
sağlanmış. Doğa ortamında piknik betimlenmiş.



Resimde nesneler ve figürler birbiri ile orantılıdır. Resimdeki nesnelerin kendi içerisinde
oran anlayışı görülmektedir.



Resimdeki figürlerin hareketleri belirgin bir şekilde ifade edilmiştir. Yüz ifadelerine
hareketlilik kazandırılmış. Figürlerin hareketleri gerçeklik etkisi oluşturmaktadır.



Sanatsal gelişimi 11-13 yaş mantık dönemi evresine uygundur.

Resim 3a
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Resmin tamamı boyanmıştır. Renk bütünlüğü görülmektedir. Doğanın canlı renklerini resme
yansıtılmıştır. Renkler arasında armoni oluşturmuştur.



Mekân başarılı bir perspektifle ifade edilmiş. Dış mekan ve nesneler arasında uyum
sağlanmış. Doğa ortamı betimlenmiş.



Resimde nesneler ve figürler birbiri ile orantılıdır. Resimdeki nesnelerin kendi içerisinde
oran anlayışı görülmektedir.



Resimdeki figürlerin hareketleri belirgin bir şekilde ifade edilmiştir. Yüz ifadelerine
hareketlilik kazandırılmış. Figürlerin hareketleri gerçeklik etkisi oluşturmaktadır.



Sanatsal gelişimi 11-13 yaş mantık dönemi evresine uygundur.
BULGULAR VE YORUMLAMA

Tablo1. Renk İfadesi Değerlendirme Tablosu
DEZAVANTAJLI GRUP

AKRAN GRUP

Frekans
5

%
50

Başarısız

Frekans
-

%
-

Geliştirilebilir

3

30

Geliştirilebilir

-

-

Orta

2

20

Orta

1

10

İyi
Çok iyi

-

-

İyi
Çok iyi

3
6

30
60

Başarısız

Tablo 1 incelendiğinde, 10 kişilik dezavantajlı grubun resimlerinde rengi ifade etme becerisi %50
başarısız, kalan %50 ise geliştirilebilir ve orta düzeyde çıkmıştır. 10 kişilik akran grupta ise %60 çok iyi,
%40 ise iyi ve orta düzeyde çıkmıştır.
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Tablo 2. Mekan Açısından Değerlendirme Tablosu
DEZAVANTAJLI GRUP

AKRAN GRUP

Frekans

%

Frekans

%

Başarısız

7

70

Başarısız

-

-

Geliştirilebilir

3

30

Geliştirilebilir

-

-

Orta
İyi

-

-

Orta
İyi

5

50

Çok iyi

-

-

Çok iyi

5

50

Tablo 2 incelendiğinde, 10 kişilik dezavantajlı grubun resimlerinde mekanı ifade etme becerisi
%70 başarısız, kalan %30 ise geliştirilebilir düzeyde çıkmıştır. 10 kişilik akran grupta ise %50 çok iyi, %50
ise iyi düzeyde çıkmıştır.
Tablo 3: Oran Açısından Değerlendirme Tablosu
DEZAVANTAJLI GRUP
Frekans

AKRAN GRUP
%

Başarısız

4

40

Geliştirilebilir

6

Orta
İyi
Çok iyi

Frekans

%

Başarısız

-

-

60

Geliştirilebilir

-

-

-

-

Orta

-

-

-

-

İyi
Çok iyi

5
5

50
50

Tablo 3 incelendiğinde, 10 kişilik dezavantajlı grubun resimlerinde oranı ifade etme becerisi %40
başarısız, kalan %60 ise geliştirilebilir düzeyde çıkmıştır. 10 kişilik akran grupta ise %50 çok iyi, %50 ise iyi
düzeyde çıkmıştır.
Tablo 4: Hareket Açısından Değerlendirme Tablosu
DEZAVANTAJLI GRUP

AKRAN GRUP

Frekans
6

%
60

Başarısız

Frekans
-

%
-

Geliştirilebilir

4

40

Geliştirilebilir

-

-

Orta
İyi
Çok iyi

-

-

Orta
İyi
Çok iyi

1
5
4

10
50
40

Başarısız

Tablo 4 incelendiğinde, 10 kişilik dezavantajlı grubun resimlerinde hareketi ifade etme becerisi %60
başarısız, kalan %40 ise geliştirilebilir düzeyde çıkmıştır. 10 kişilik akran grupta ise %40 çok iyi, %50 iyi ve
%10 orta düzeyde çıkmıştır.
GENEL TOPLAM TABLOSU (20 KİŞİ)

Dezavantajlı Grup
Akran Grup

Renk
17
45

Mekan
13
45

Oran
16
45

Hareket
14
43

Genel Toplam
60
160

%
30
80

İki grubun genel başarısı incelendiğinde; 10 kişilik dezavantajlı grup 60 puanla %30 başarı elde
ederken, okula düzenli devam eden10 kişilik akran grup160 puanla %80 başarı elde etmektedir.
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Bu araştırmada sokakta kağıt toplayarak çalışan ve okula devam eden öğrencilerin ve akranlarının
sanatsal gelişim basamağı renk, mekân, oran ve hareket açısından ele alınarak, incelenmiştir. Çalışma
grubunun sanatsal gelişim basamağının ne düzeyde olduğu araştırılmış ve öne çıkan özellikleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. 10 kişiden oluşan dezavantajlı çocukların (çalışan çocuklar) ürettikleri resimlerin
incelenmesi sonucunda 11-13 yaş mantık döneminden uzak oldukları görülmüştür. Yakın-uzak renklerin ve
duyguya bağlı renk kullanımından uzak olduğu görülmüştür. Resimlerde coşkulu renk anlatımı yoktur. Renk
zıtlıkları, renk armonileri görülmemektedir. Resimler mekân açısından ele alındığında uzak ve yakın
ilişkisinin olmadığı, perspektif algısının gelişmediği, nesne ve figürlerin mekân içerisinde yerlerinin gerçeğe
uygun bir şekilde ifade edilmediği görülmüştür. Oran açısından resimlerin çoğunlukla doğru oran anlayışına
sahip olmadığı görülmektedir. Hem kendi içerisinde hem de birbirleriyle olan orantıları doğru bir şekilde
ifade edilmemiştir. Hareket açısından ise resimler gerçekçi bir şekilde ifade edilmemiştir. Gerek resimlerdeki
figürler, gerek nesneler, gerekse de renkler resimleri hareketlendirmemektedir, ifadeler eksiktir.
Resimlerinde genellikle, kaba formların olduğu, belirli duyguya bağlı renklerin kullanıldığı ve
nesnelerle renklerin ilişkisinin olmadığı görülmüştür. Nesnelerin yüzer şekilde olduğu belirlenmiştir. Bu
bağlamda çocukların resimlerinde çoğunlukla yaşlarının sanatsal gelişim dönemin yansıtmadıkları
görülmektedir.

Bu verilere dayanarak, ağırlıklı olarak 4-7 yaş şema öncesi dönem özellikleri

gözlemlenmektedir.
Diğer taraftan okula düzenli devam eden akranlarının ise 11-13 yaş mantık döneminin özelliklerini
gösterdiği görülmüştür. Resimlerde coşkulu renk anlatımı vardır. Renk zıtlıkları, yakın renk armonileri
görülmektedir. Resimler mekân açısından ele alındığında uzak ve yakın ilişkisinin olduğu, perspektif
algısının geliştiği, üç boyutlu nesnelerin olduğu, nesne ve figürlerin mekân içerisinde yerlerinin gerçeğe
uygun bir şekilde ifade edildiği görülmüştür. Oran açısından resimlerin çoğunlukla doğru oran anlayışına
sahip olduğu görülmektedir. Hem kendi içerisinde hem de birbirleriyle olan orantıları doğru bir şekilde ifade
edilmiştir. Hareket açısından ise resimler gerçekçi bir şekilde ifade edilmiştir. Gerek resimlerdeki figürler,
gerek nesneler, gerekse de renkler resimleri hareketlendirmektedir, ifadeler belirgindir.
Bu bağlamda çocukların resimlerinde çoğunlukla yaşlarının sanatsal gelişim dönemini yansıttığı
görülmektedir.
Bu sonuca dayanarak aynı yaş ve 7. sınıf düzeyindeki 20 çocuktan okula devam eden çocukların 12
yaş mantık döneminin özelliklerini gösterdiği görülmektedir. Dezavantajlı grup olarak adlandırılan, sokakta
kağıt toplayarak çalışan ve devamsızlık yapan 10 kişilik grubun ise sanatsal gelişimlerinin çok daha geride
olduğu ve şema öncesi dönem özellikleri gösterdiği sayısal veriler ve nitel incelemelerle bu çalışmada
gösterilmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER


Bu araştırmada sokakta kağıt toplayarak çalışan öğrencilerin ve akranlarının,

sanatsal

gelişim basamağı renk, mekân, oran ve hareket açısından ele alınarak, incelenmiştir.


10 kişiden oluşan dezavantajlı çocukların (çalışan çocuklar) ürettikleri resimlerin, dereceli

puanlama anahtarına göre incelenmesi sonucunda 11-13 yaş mantık döneminden uzak oldukları, 4-7 yaş
şema öncesi dönem özellikleri gösterdikleri tespit edilmiştir. 10 kişiden oluşan akranlarının ise 11-13 yaş
mantık döneminin özelliklerini gösterdiği görülmüştür.


Dezavantajlı çocuk grubunda olan kağıt toplayan çocukların öncelikle barınma, beslenme,

sağlık gibİ temel ihtiyaçlarının karşılanması ve onları çalışmaya zorlayan koşulların düzeltilmesi
gerekmektedir.


Eğitim olanaklarından faydalanıp, okula düzenli devam etmesi, okuldan sonra eksiklikleri

için destek eğitim sağlanması gerekmektedir.


Sanatsal gelişimlerindeki eksikliğin giderilmesi için, okul öncesi eğitimin zorunlu olması,

ilkokulda görsel sanatlar dersine branş öğretmeninin girmesi, akranlarına göre yetersiz çocuklar için özel alt
sınıf oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilmesinin
fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Görseller, pedagojik yönü ve bağlamı güçlü olan; her an ve her yerde günlük hayatın bir parçası olan; algısal
süreçleri yönlendiren; ikna etme gücü yüksek olan iletilerdir. Bu nedenle görsel açıdan doyumsuz hale gelmiş bir ortam
içerisinde kültürel uzantıları sorgulamak, değerlendirmek ve yorumlamak için medya ve yeni medyanın (televizyonda,
filmlerde, dergilerde ve gazetelerde ve tüm elektronik cihazlarda) sunduğu görsel ileti türlerini anlamaya ve popüler
kültür göstergesi olan görsel iletileri anlamanın yollarına ilişkin farkındalığa gereksinim vardır. Bu yönüyle görsel ileti
türlerini anlama sürecinde görsel pedagojik bakış açısı ile izleyici olarak görselleri yorumlama gücümüzü yönlendirip
görsel yoğun dünyanın nasıl üstesinden gelebileceğimizi göstermek önemlidir. Post modern bakış açısına dayalı olarak
öğretim sistemi içerisinde görsel pedagojik bağlamı tanımlamak söz konusu olduğunda öncelikle görsel kültürü
tanımlamak, görsel kültürün toplumsal, tarihsel ve güncel bağlamlarını sorgulamak gerekmektedir. Bu sorgulamaya
dayalı olarak görsel iletilerin inançlar ve değerler sistemi çerçevesinde odak noktası oluşturmada ve algılama
süreçlerindeki etkisi öne çıkmaktadır. Bu etki çerçevesinde popüler kitlenin ve çağdaş toplumsal dinamizmin görsel
kültür bağlamları da göz ardı edilmemelidir. Görseller temelde bireysel inanış ve değerlere atıfta bulunan veri, ham
bilgi ve iletilerle ilgilidir. Bu durumda, görüntüler postmodern öğretim programına dayalı birçok farklı bağlantı içerir.
Bu çerçevede bir yapıdan temellenen ve gelişen modernist öğretim programından farklı olarak, postmodern bir görsel
pedagojik öğretim programı, her türlü imgenin, yazılı metinlerin ilgili fikirlerle birbirine bağlandığı rizomatik bir yapıya
sahiptir. Bu yapıya dahil edilebilecek bir çok farklı etkileşim de görsel pedagojinin bağlamlarını oluşturur. Görseller ve
izleyiciler arasındaki ilişki, izleyicilerin yorumlayabilecekleri anlamların aralığı, izleyicilerin sunulan iletileri kabul ve
reddetme durumları, iletileri sorgulama eğilimleri, bazı anlamları kabul etme ve bazı anlamları ise reddetme
yaklaşımları gibi birçok nokta görsel pedagojinin bağlamını oluşturur. Günümüzde görsel iletişim biçimleri öğretim
süreçlerinde büyük ölçüde ihmal edilmektedir. Ancak izleyiciler olarak, kendi gücümüzü görsel pedagojiye dayalı
yorumlayıcı kavramlar yardımıyla geliştirebiliriz. Bu nedenle görsel iletiler hakkında eleştirel bir bilinç geliştirmek
önem taşır. Bu noktada görsel pedagojik bakış açısını öğretim sistemi içerisinde ele almak, görsel iletilere ilişkin
farkındalık geliştirmeye önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışma günümüzde postmodern bakış açısına dayalı sorgulayıcı
ve yaşayan öğretim sistemi içerisinde görsel pedagojinin yerini, bağlamlarını ve görsel pedagojik değerlendirme
süreçlerini açıklamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Görsel Pedagoji, Görsel Anlam Yaratmak, Görsel Pedagoji ve Öğretim Süreci

ABSTRACT
Images are a powerful form of pedagogy. They are everywhere a part of everyday life and they are seductive;
they offer values and beliefs in such highly pleasurable forms that it is often difficult to resist their power to persuade.
To live successfully in our visually saturated culture we need ways to understand the kinds of pictures – mostly
photographic, often moving, and largely popular that appear on TV, at the movies, in magazines and newspapers, and
on all our electronic devices. Visual pedagogical context within the post-modern perspective of curriculum, it is
necessary to define the visual culture based on with social, historical and contemporary contexts. Based on this
definition, the effect of visuals within the frame of beliefs and values system, visual culture of the popular mass and
contemporary social dynamism should not be ignored. Images are primarily concerned with data or raw information and
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images that primarily refer to beliefs and values. In this case, images includes several rhizomatic connections based on
postmodern curriculum. Unlike a modernist curriculum, a postmodern curriculum has the rhizomatic structure that
includes all kinds of images, written texts interconnect through related ideas. Additionally several relationship between
image and content construct the context of visual pedagogy: Power between image and viewers, the range of meanings
available to viewers, interpretation of meaning based on challenge by how viewers can accept the views offered, reject,
or negotiate, accepting some meanings and rejecting others. Today visual modes of communication are largely
neglected in education. However, as viewers, we can assert our own power through the aid of interpretive concepts.
Therefore, it is important to develop a critical consciousness about images. At this point, considering the visual
pedagogical perspective in the curriculum studies will contribute to the development of awareness about visual
messages. This paper demonstrates how, as viewers, we can assert our own power through the aid of interpretive
concepts based on visual pedagogy in relating with postmodern curriculum based viewpoint and living inquiry.
Keyword: Visual Pedagogy, Visual Meaning, Visual Pedagogy and Teaching Process

GİRİŞ
Günümüz iletişim teknolojilerinin etkisi ile görsel yoğunluğu giderek artan bir ortam içerisinde
görsel pedagoji, duyuşsal ve bilişsel bağlamda bireylerde yoğun bir etki oluşturan görsel içeriğin bireysel
yaşam deneyimleri, duygular ve düşüncelere dayalı olarak yorumlanması süreçlerini içerir. Görseller bir
takım süreçleri anlama, saklama ve aktarma ile üst düzey düşünme eğilimleri göstermeyi olanaklı hale
getirir. Bu bağlamda görsel dili dönüştürme, değiştirme ve güncelleme süreçleri önem kazanır. Görsel
iletileri hatırlama ve bağlamları ile işe koşmaya yönelik insanların yeterliklerinin daha yüksek düzeyde
olduğu söylenebilir. Bireysel beklenti ve ilgiler ile ilintili görsel iletiler daha derinlemesine anlamlar
oluşturma potansiyeline sahiptir.
Günümüzde bilgiye erişim, paylaşım, üretim, dönüştürme ya da geliştirme süreçlerinin tamamen
değişmesi ile görsel odaklı tanımlamaların ne şekilde gerçekleştirildiği, günlük yaşamımızın önemli bir
parçası haline geldi. Bu çerçevede dijital dünyanın da etkisi ile görsel pedagojik bir paradigma önem
kazandı. Bu paradigma çerçevesinde görsel pedagoji, görsel odaklı bir tanımlama sürecini öne çıkardı.
Öğretim süreçlerinde çoğu zaman kimi bilgi içeriklerinin tanımlanması ve algılanmasında yardımcı unsurlar
olarak işe koşulan görsellerin aslında güçlü birer dönüştürme aracı olduğu göz ardı edildi. Ancak görsellerin
bilginin temelini oluşturmada, bilgiyi yönlendirmede ve kalıcılığını sağlamadaki önemi ile ilintili olarak
görseli merkeze alan bir yaklaşım olarak görsel pedagoji bu bağlamdaki boşluğu doldurdu (Rose and
Howley, 2007).
Görsel pedagoji, fikir ve düşünceleri görseller üzerinden görünür hale getiren bir yaklaşımdır ve bu
çerçevede eleştirel düşünmeyi teşvik eder, problem çözme becerilerini geliştirir ve bilgi boşluklarını tanımlar
(Margulies & Valenza, 2005). Bu kavramlar arası boşlukları doldurmak ise hem eleştirel düşünme ile
tanımlama, hem sorgulama yolu ile bilgileri bütünleştirme ve sentezleme, hem yaratıcı fikirler ortaya koyma
ve sonuca ulaşma gibi farklı becerileri öne çıkarmak için ideal ve stratejik bir ortam oluşturur
(Mantzicopoulos ve Patrick, 2011).
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Görsel pedagojinin bireyler için gerçek yaşam deneyimlerini sorgulatıcı bağlamlar içermesi,
bağlantılara olanak tanıması, keşfedilmeye açık olması, geliştirilmeye uygun zemin hazırlaması gibi
avantajlarından bahsedilebilir. Görsel pedagoji; hatırlama ve anlamada yardımcı olur, içeriğin analizi,
değerlendirilmesi ve yeni bilgi oluşumunu olumlu yönde etkileri, görseli anlamlandırmaya yönelik ilgi ve
motivasyonu canlı tutar, görsel içeriğin pedagojik tarafları arası (öğrenen-öğreten, anlatan-anlayan, bilenbilmeyen) ilişkiyi olumlu yönde etkiler.
Ayrıca görsel pedagojik sürecin kimi yeterlikler kazandırması beklenir. Kavramsal tanımlamadan,
metaforik bağlam ile sorgulamaya kadar geniş çerçevede bir süreci ve yeterlik edinimini içerebilmektedir.
Bu çerçevede görsel pedagojiye dayalı kimi yeterlikler çalıştayda detaylı olarak ele alınmıştır. Bu yeterlikler
şu şekilde sıralanabilir:
1.

Görsel Okuryazarlık

2.

Görsel Düşünme

3.

Görsel Düşünme ve Biliş etkileşimi

4.

Bilişsel süreç olarak görselliği yorumlama

5.

Görseller, sezgi ve duygular arası etkileşim kurma

6.

Görsel metaforlar ve üst düzey görsel düşünme becerileri geliştirme

7.

Görsel dilin bileşenlerini etkili bir biçimde işe koşabilme

8.

Öğrenme sürecinde görsel pedagojik bağlam ile farkındalık yaratma
Problem Durumu

Görsel pedagojik bakış açısı, postmodern öğretim yapıları içerisinde öğrencilerin eleştirel bakış açısı
geliştirmelerini sağlama, görsel iletileri sorgulamada farklı yeterlikleri işe koşabilmeye dayalı olarak
ayırdedici farkındalık geliştirmelerine zemin hazırlama, iletiler arasın ilişkiler kurarak öğrenme süreçlerini
yapılandırmada görselleri merkeze alabilme ve bu çerçevede öğrenme süreçlerine yaratıcı bakış açısı
getirebilmeyi sağlama şeklinde sıralanabilecek birçok kazanımdan söz etmek olanaklıdır. Bu kazanımlara
sahip olmak, bir öğrencinin çok yoğun görsel ileti dünyası içerisinde kalıplaşmış ve önceden belirlenmiş
roller yapılandıran görsel algı yükünü sorgulamasına zemin hazırlayacaktır. Bu çerçevede bu çalışma görsel
pedagojinin postmodern öğretim yapısını içerisinde gittikçe artan rolüne vurgu yapan bir sorgulamayı
içermektedir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Post modern bakış açısına dayalı olarak öğretim sistemi içerisinde görsel pedagojik bağlamı
tanımlamak söz konusu olduğunda öncelikle görsel kültürü tanımlamak, görsel kültürün toplumsal, tarihsel
ve güncel bağlamlarını sorgulamak gerekmektedir. Bu sorgulamaya dayalı olarak görsel iletilerin inançlar ve
değerler sistemi çerçevesinde odak noktası oluşturmada ve algılama süreçlerindeki etkisi öne çıkmaktadır.
Bu etki çerçevesinde popüler kitlenin ve çağdaş toplumsal dinamizmin görsel kültür bağlamları da göz ardı
edilmemelidir.
Görselin temsil gücü söz konusu olduğunda görsel iletilerin izleyici ile buluşma süreçleri önem
kazanmaktadır. Bu çerçevede görsel iletilerin sınırlılıklara, bakış açısına, algılama süreçlerine ilişkin
beklentilere, kavramsal derinliğe, beden diline dayalı olarak yorumlanması söz konusudur. Bu bağlamda
görsel pedagoji bağlamında gömülü bakış açısının açığa çıkarılmasına ilişkin yollar, vurgular ve yönlerin
sorgulanması gerekir. Bu çerçevede popüler görsel ileti türleri, bu iletilere dayalı görsel vurgu yoğunluğu,
kültürel bağlamlar ile idealize edilen görsel iletinin gerçekte yansıttığı bağlam ve gösterimlerin
sorgulanmasına ilişkin farkındalık geliştirmek önem kazanır.
Görsellerin algılanan inanılırlığı, görsel iletilerin duygusal çekiciliği ve görsel içeriğin toplumsal
bağlamlarına dayalı etkileyiciliğinin oluşturduğu söylem gücü görsel pedagojinin önemli bir başka
bileşenidir. Bu sorgulama sürecinde görsel pedagojinin toplumsal ve sosyo-kültürel bağlamları, normatif
inançlar ve değerlere dayalı yansımaları ya da popüler kültür olarak kavramsallaştırılan yönü öne
çıkmaktadır. Görsel etkileyiciliğe dayalı olarak görsel iletilerin kullanılması ve görsel iletinin ikna etme
düzeyindeki manipülatif yönüne vurgu yapan söylem gücü görselin pedagojik bağlam ile yorumlanmasında
önemli bir noktadır.Görsel iletilere dayalı estetik vurguyu pedagojik bağlam ile ele aldığımızda ise görsel
iletilere dayalı değerler ve inanışların estetik yapılanmasının oluşturduğu duyuşsal etki algılamaya ilişkin
ikna edici süreçleri yapılandırmaktadır. Bu nedenle ikna edici duyuşsal süreçlerin görsel iletilere
odaklanmaya yönelik etkisinin yapılandırılması da görsel pedagojideki önemli bileşenlerden biridir.
Görsel iletiler ile yansıtılan içeriklerin ilgi çekici ve idealize yapısının temelinde yer alan sorunları
fark etme ve sorgulama görsel pedagojik yeterliklerin önemli bileşenleri arasında yer alır. Görsel pedagojik
bakış açısına dayalı olarak derinlemesine bir sorgulama süreci ile idealize bir yapı içerisindeki görsel
iletilerin, aslında tam olarak en iyi olmadığı, etik ya da toplumsal bağlamda sorunlar taşıdığı ya da zarar
verebildiği noktalara ilişkin farkındalık geliştirmek pedagojik bağlamda önem taşımaktadır. Ayrıca görsel
algılama sürecindeki bireyler ya da izleyicilerin fiziksel, kurumsal ve sosyal bağlamların görsel iletinin
kavramsal yapısının ya da vurgusunun değişkenliğini oluşturmada önemli olduğu söylenebilir.
Görsel ileti dünyası içerisindeki görsellerin, diğer görsellerle, görsel yapılanmalarla ve görsel kültür
ile etkileşimini sorgulamak ve bağlamlarını farketmek görsel pedagojinin kazandırması beklenen bir başka
yeterliktir. Bu çerçevede çağdaş, sosyo-kültürel, toplumsal, tarihsel bakış açısı göz önüne alındığında görsel
iletilerin diğer görseller ile nasıl bağlamsallaştırıldığını yorumlamak önem kazanır.
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Ayrıca görsellerin değerlendirilmesi için uygun stratejiler oluşturmak da görsel pedagojik yeterlikler
arasında yer alır. Bu çerçevede görsel iletinin ne olduğu, niçin, nasıl, ne zaman, nerede oluştuğu ve
bağlantıları görsel değerlendirme stratejileri oluşturmada önem kazanır.
Modernist öğretim programının aksine, post-modern bir öğretim programı, her türlü görüntünün,
yazılı metnin ilgili fikirlerle birbirine bağlandığı bir köksap yapısına sahiptir. Bir görsel ileti bir noktadan
temellenmez, aksine çok miktarda farklı bileşenin farklı bağlamlar ile etkileşimi, bu etkileşime dayalı yeni
etkileşimler ve var olan etkileşimlerin yönlendirmesi ile az ya da çok etki alanı oluşturmasına dayalı olarak
çok yönlü ve çok boyutlu olarak yapılanır.
Görsel kültür ve görsel kültürün günümüz teknoloji odaklı dünyası içerisinde öne çıkan popüler
kültür yapısına dayalı görsel iletilerin öğretim süreçlerindeki öğrenciler tarafından nasıl keşfedildiğini
sorgulamaya yönelik birçok bağlam görsel pedagojik süreç içerisinde değerlendirilebilir. Bu çerçevede
görsel ileti oluşturma, geliştirme, analiz etme, değiştirme, dönüştürme, değerlendirme, yorumlama ve
sentezleme süreçlerinde görsel pedagojik bir öğretim programına dayalı olarak edinilecek yeterlikler
kazandırmak postmodern öğretim yapılarının yaratıcı bakış açısı geliştirme süreçleri ile de örtüşmektedir.
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ÖZET
YÖK-DÜNYA BANKASI Projesi kapsamında üniversitelerde Eğitim Fakülteleri’nin programlarının
standartlaştırılması amaçlanmıştı. Resim-İş Öğretmenliği Programı da bu amaçla yeniden yapılandırılarak standart hale
getirilmişti. 1998’de uygulamaya konan bu programın yetersizlikleri anlaşılmış olacak ki 2006 Haziran ayında tekrar
yapılandırılarak uygulamaya kondu.
Eğitim Enstitülerinde Resim-İş Öğretmenliği Programlarının çok gerisinde olduğu gözlenen bu uygulamaların
2018 Haziran ayında tekrar yeniden yapılandırılarak uygulamaya konması, üzerinde akademik inceleme ve eleştiri
yapmayı gerekli hale getirmiştir. Söze, anlatıma ve metinlere dayalı ezberci Modüler Eğitim modelinin ön plana
çıkarılarak uygulamayı, atölyeyi, üretimi ve ürünü aşağılayan postmodernist bir anlayışın bu programla net biçimde
ortaya konduğu gözlenmiştir. Eğitim Enstitülerinin “Sanatçı öğretmen yetiştirme ve sanatı yapan öğretir” anlayışları bu
programlarla tersyüz edilmiş, resim yapmayan ve yapamayan öğretmenlerle sanat eğitimi ve öğretimine yönelindiği
gözlenmiştir. Uygulama ağırlıklı anasanat atölye ve seçmeli sanat atölye ders saatleri azaltılmış, sanat alanına ilişkin
kültür-Sanatsal Yeti- derslerinin saatleri azaltılarak sanat eğitiminin uygulama ayaklarının kırıldığı dikkat çekmiştir.
Bu çalışmada, YÖK-DÜNYA BANKASI Projesi 1998 Resim-İş Öğretmenliği programı, 2006 Haziran ve
2018 Haziran Resim-İş Öğretmenliği programları, Eğitim Enstitülerinin “Sanatçı öğretmen yetiştirme ve sanatı yapan
öğretir” anlayışı temelinde karşılaştırılarak incelenecek, eleştirilerle öneriler üretilmesi amaçlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sanatçı Öğretmen, Eğitim Enstitüleri, Modüler Eğitim, Sanat Eğitimi, Sanat

ABSTRACT
Council of Higher Education-World Bank Project aimed to standardize Faculty of Education programs at
universities. In this framework, art teaching programs were also restructured and standardized. The shortcomings of this
program, which was put into practice in 1998, were reviewed and the program was restructured in June, 2006 to be reimplemented. This academic study was planned since these practices in Institutes of Education still did not measure up
to Art teaching Programs and therefore it became necessary to restructure the program once again in 2018. It has been
observed that this program has brought a modular training model based on rote learning which esteemed rhetoric,
narrative and texts and clearly presented a postmodernist approach that abased implementation, atelier work, production
and output.
The approach of Institutes of Education which states that “artists can be trained and art can be taught by
individuals who perform art” was reversed by these programs and art education and training has included teachers who
cannot or will not perform art. The main and elective art atelier course hours were reduced along with art culture and
artistic competence classes which resulted in fracturing the opportunities of practise in art education.
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This study compares and contrasts June 2006 and June 2018 Art teaching Programs which started with the
1998 Council of Higher Education-World Bank Project based on the approach that “artists can be trained and art can be
taught only by individuals who perform art” and recommendations will be provided.
Key Words: Artist Teacher, Institutes of Education, Modular Education, Art Education, Art

GİRİŞ

“Leonardo Da Vinci bir “Resim Bilimi’nden söz eder…”
Merleau-Ponty
YÖK-DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
Teknik Danışmanlığı tarafından hazırlanan “Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının
Geliştirilmesine Yön Veren Temel İlkeler” başlıklı yazısında, Resim Öğretmenliği Lisans Programı ilana
çıkılmış ve tüm Eğitim Fakültelerinde bu standart program uygulamaya konulmuştur. 1998 Türkiye’sinde
tüm Üniversitelerin yeniden yapılandırılması bağlamında Eğitim Fakülteleri ve programları yapılandırılmış,
bölüm olan Resim-İş Eğitimi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü altında, sanat içeriğinden soyutlanarak
Anabilim Dalı’na indirgenmiştir.
1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı yoğun eleştirilere uğrayınca 2006 Haziran ayında
yeniden yapılandırılmıştır.

Eğitim Enstitülerinde Resim-İş Öğretmenliği Programlarının çok gerisinde

olduğu gözlenen bu uygulamaların 2018 Haziran ayında tekrar yeniden yapılandırılarak uygulamaya
konması, üzerinde akademik inceleme ve eleştiri yapmayı gerekli hale getirmiştir.

Söze, anlatıma,

metinlere ve programa dayalı ezberci Modüler Eğitim Modeli’nin ön plana çıkarılarak uygulamayı, atölyeyi,
üretimi, sanat yapıtı olan ürünü aşağılayan, postmodernist bir anlayışın bu programla net biçimde ortaya
konduğu gözlenmiştir.
YÖK-DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi’nin programlarını nasıl bir zihniyetin
hazırladığını net biçimde görmek için özellikle bu çalışmada “1998 Resim Öğretmenliği Programı” başlığı
altında projenin panel tartışmalarına özel olarak yer verilmesi gerekli görülmüştür.
1998 Resim Öğretmenliği Programı
1994 yılında hazırlıkları yapılan YÖK-DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi’ne,
Prof. Olcay Tekin Kırışoğlu’nun aynı bölümde beraber çalıştığı ve özel davetlisi olarak Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nü temsilen panelist katılımcı, tartışmacı ve
dersler için proje uygulayıcısı bağlamında katılan Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Mahmut ÖZTÜRK,
bu projenin Milli Eğitim’i geliştiren değil Milli Eğitim’i boyunduruk altına alan emperyalist bir proje
olduğunu farkederek 1998 yılında ilan edilen Resim Öğretmenliği Lisans Programı uygulamaya konur
konmaz 9-11 Eylül 1998 tarihleri arasında Konya’da Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen VII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongresi’nde “Resim Öğretmenliği Lisans Programına Elleştirel Katkı ve Atölye Uygulama
Raporu Önerisi” başlıklı poster bildirisiyle ilk eleştiriyi yapan akademisyen olmuştur.
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Mahmut Öztürk, İkinci eleştirisini 29-30 Nisan 1999 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu’nda
“Resim Öğretmenliği Yeni Lisans Programı Eleştirisi ve Öneriler” konulu sözlü bildirisiyle yapmış, derslerin
birliktelik, yanyanalık, ardışıklık ve süreklilik ilkelerine uymadığını vurgulayarak, programda yer almayan
derslere yer verilmesi önerilerinde bulunmuştur. 2006 yılında değiştirilerek uygulamaya konan Resim-İş
Öğretmenliği Lisans Programı’na kadar eleştirilerini 6 bildiri ve 5 makalesiyle sürdürmüştür.
YÖK-DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesinin 1995’de YÖK’de hazırlık süreçlerine
panelist katılımcı, tartışmacı ve dersler için proje uygulayıcısı olarak katıldığı aşamalarda Öğr. Gör. Mahmut
ÖZTÜRK, düşünceleri ve uygulamalarıyla Prof. Olcay Tekin KIRIŞOĞLU tarafından Eğitim Enstitüleri’nde
ve Köy Enstitüleri’nde yapılanları tekrarladığı ya da çağrışım yapan uygulama ağırlıklı etkinlikleriyle
eleştirilmiştir. KIRIŞOĞLU’nun“Uygulamacı sanatçı öğretmen tipi artık geçerli değil, sanat yapıtı
okuryazarlığına ağırlık veren araştırmacı sanat eğitimcileri yetiştirmeliyiz” önerisi sürekli dillendirilmiş,
Amerikalı Sanat Eğitimi Danışmanı Prof. Mary STOKROCKI tarafından yönlendirilerek desteklenmiştir.
Dört Disiplinli Kaynaştırmalı Sanat Eğitimi Modeli ve Dört Aşamalı Sanat Eleştirisi ders projesi
uygulamaları kendisine görev olarak verilen ÖZTÜRK, öğrencileriyle üç ayrı konuda gerçekleştirdiği
projeleri panelde sunmuş ve ezberci Modüler Eğitime hizmet ettiği sonucuna vardığını ifade etmiştir.
Betimleme, Çözümleme, Yorum ve Yargı aşamalarından oluşan Dört Aşamalı Sanat Eleştirisi Kuramının
Amerikalılar tarafından uydurulduğunu, bilim insanı Erwin Ponofsky’ye ait olan İkonografik ve İkonolojik
Yapıt İnceleme Kuramının çarpıtıldığını ve bu bilim insanının adının hiç anılmadığını, bu davranışın
akademik etiğe uymadığını söylemiştir. Üç aşamalı 1- Ön İkonografi/Betimleme, 2- İkonografi/Çözümleme,
3-İkonoloji/Yorumlama süreçlerinin ona ait olduğuna hiç değinilmediğini, bilim insanına ve onun kuramına
saygı duyulmadığını vurgulamıştır.
Panel tartışmalarında, sanat ile zanaat arasında özellikle ülkemize özgü keskin çizgilerin çizilmesini
ve ayrımların net olması gerektiğini vurgulayan ÖZTÜRK’e karşı “kitch-yoz olanın bile sanat olduğu,
zanaatların da sanat olarak kabul gördüğü, resim sanatının batının sanatı olduğu ve batılı sanatçıların daha
iyi yaptığı, Türklerin batıyı taklit etmek yerine kendi sanatlarını yapması gerektiği…” özellikle Prof. Mary
STOKROCKI tarafından Hat Zanaatının sanat olarak savunularak dayatıldığı ortam, tartışmaların bilimsel
boyutların dışına taşmasına neden olmuştur. ÖZTÜRK, Hat zanaatını öğretmek için Arapça öğrenilmesi
gerektiğini, Türk kimliğinin üzerine din kisvesi altında Arap milliyetçiliğinin inşa edilmesine neden
olacağını iddia etmiştir. Sanatın farklıyı yaparak, zanaatın ise tekrarlayarak var olduğunu, Leonardo da
Vinci’nin resim sanatını bilim olarak gördüğünü, bu nedenle sanatın fakülte yapılanması içinde verilmesi,
zanaatların ise fakülte yapılanması içinde değil Meslek Yüksekokullarında öğretilmesi gerektiğini
savunmuştur. Öztürk’ün savunmasına, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni temsilen katılan Prof. Tevfik
KARAKAYA tam destek vermiş, bu projenin uygulanmaması ve rafa kaldırılması gerektiğini ayağa kalkarak
güçlü biçimde ifade etmiştir.
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Panel tartışmalarına ara verildiği sırada, çay molası odasında oturan ve Gazi Üniversitesi’ni temsilen
panellere katılan Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ’ın yanında bulunan ÖZTÜRK’e, Prof. Tevfik KARAKAYA
“Mahmut Hocam, düşüncelerinize tamamen katılıyorum ve sizinle çalışmak istiyorum. Benimle Bolu’da
birlikte çalışmak ister misiniz?” teklifinde bulunmuş ve Öztürk Eylül 1996’da Yardımcı Doçent ünvanını
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden alarak göreve başlamış, Prof. Tevfik KARAKAYA’nın teklifinden
sonraki panellere, projelere, kitapların ve 1998 Resim Öğretmenliği Programı’nın hazırlanmasına ve proje
kapsamında Amerika’ya düzenlenen gezi etkinliklerine kesinlikle katılmamıştır. YÖK-DÜNYA BANKASI
Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi kapsamında hazırlanan Öğretmen Eğitimi
Dizisi İlköğretim Sanat Öğretimi ve Ortaöğretim Sanat Öğretimi kitaplarında, ÖZTÜRK’ün ünvanı Yardımcı
Doçent ve çalıştığı kurumun Mustafa Kemal Üniversitesi olarak yer alması çok dikkat çeken bir hata olarak
görülmektedir.
Panel tartışmalarının en dikkat çeken ayrıntılarından bir diğeri ise; “Uygulamacı Öğretmen Değil,
Araştırmacı Öğretmen Yetişme” ekseninde, Eğitim Enstitülerinin ve Köy Enstitülerinin “Gestalt kuramının
gereği sanatı ve sanat eğitimini ayrılmaz bir bütün olarak görme, sanatçı öğretmen yetiştirme ve sanatı
yapan öğretir” anlayışlarına karşı, çağdaş Türk eğitimi ve sanat eğitimi tarihinin reddine yönelik
tartışmalardır. Çağdaş bir ulus olma bilincimizin inşasında büyük katkısı olan Köy Enstitüleri’nin ve Eğitim
Enstitüleri’nin, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk, Övün, Çalış, Güven” sözü ile “Eğitim için
üretim, üretim için eğitim” şiarını ilke edinen uygulamaya ve ürüne yönelik öğretmen yetiştirme anlayışının
karşısında, “Resim-İş öğretmeni güzel resim yapıyor, fakat teorik olarak çok zayıf kalıyor, öğrenciye hiçbir
şey öğretemiyor” bahanesiyle genelleme yapılarak, bilgiyi ve teorik anlatımı ön plana çıkaran “sanat yapıtı
okuryazarlığı” kılıfıyla Modüler Eğitim Modeli güçlü biçimde savunulmuştur.
Panel tartışmalarında ele alınan konular, ulusal ve evrensel bağlamlarıyla incelendiğinde, modern
ile postmodern arasında ki çelişkilerin ve çatışmaların açığa çıktığını göstermiştir. Modernizmin ve tarihsel
süreci olan modernitenin temel kavramlarını askıya alarak, emperyalizmin neoliberalist pratiklerine ve bu
pratiklerin ürettiği postmodernist kavram pratiklerine hizmet eden ideoloji tartışmalarına ağırlığını
koymuştur. Modernizmin ve modernitenin biricik temel kavramlarından “MİLLİ-ULUSAL” kavramları bu
projede sadece bir kılıf olarak kullanılmıştır. Modernizmin ve modernitenin, gerici kelt, aşiret, derebey,
aristokrat feodal dinci devlet yapılanmalarını yıkarak insanlığa armağan ettiği Milli Demokratik Devrim,
Üniter devlet, ulus devlet, sosyal devlet, yurttaşlık, laiklik ve laiklik şemsiyesi altında eşitlik, özgürlük,
kardeşlik… kavramlarına, modernist ilkeleri ve kavramları temel alarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti, sanat
ve sanat eğitimi alanlarına özgü “Resim-İş” kavramını seçici bir özellikle kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti
“Resim” kavramını Leonardo Da Vinci gibi “bilim” olarak görmüş olduğu düşünülebilir. YÖK-DÜNYA
BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi kapsamında hazırlanan 1998
programın adının sadece “Resim Öğretmenliği Programı” olması, “İş” kavramını dışlaması ve “Resim-İş”
kavramı yerine “Görsel” gibi yeni kavramlar icad edilerek, aynı zamana denk düşen saldırıların olmasını
modernizm ile postmodernizm karşıtlığı üzerinden tahlil etmek gerekir.
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Panel tartışmalarının sonunda, küreselleştirmeci neoliberal pratiklere uygun bir sanat ve sanat eğitimi
amaçlandığı net olarak anlaşılmıştır. 1998 Resim Öğretmenliği Programı ve bu programın devamı olan 2006
ve 2018 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programları da, söze, anlatıma, metinlere, kavrama ve programa
dayalı, neoliberalizmin postmodernist kavram pratiklerinden Modüler Eğitim Modelini temel alarak
hazırlanmıştır. Bu program yapılanmaları için özellikle sanat ve sanat eğitimi politikaları üzerine
çalışmaların yoğunlaştırılmasının ve gerekliliğinin, yanı sıra, bu çalışma kapsamında programların politik
yönünü açığa çıkarmak için çok kısa ve özlü açıklamalar yapmak zorunlu olmuştur.
2006 Resim-İş Öğretmenliği Programı
YÖK-DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi
kapsamında hazırlanan 1998 Resim Öğretmenliği Programı yoğun eleştiriler alınca bu programın devamı
özelliğini taşıyan 2006 Resim-İş Öğretmenliği Programı uygulamaya konmuştu. Görünüşte küçük
değişiklikler yapılarak, örneğin; dördüncü sınıf Anasanat Atölye Dersleri sekiz saate çıkarılarak muhalif
seslerin gönlü alınmak istenmişti. Alan eğitimi, genel kültür ve Öğretmenlik meslek bilgisi alanları
karmaşası, Çağdaş Türk Sanatı Dersi’nin kaldırılması, derslerinin oranları ve programda yer alışları ve ikinci
alan seçiminin kaldırılması utanç verici bir gösteriye dönüşmüştü.
2006 Resim-İş Öğretmenliği Programı’nın adında, saldırılara uğrayan “Resim-İş” kavramının tam
olarak yer alması ulusalcı ve yurtsever bir umut yaratmıştı. Modüler eğitimin piyonları haline getirilen
kuramsal derslerin ağırlığına karşın, dördüncü sınıf Anasanat Atölye derslerinin altı saatten sekiz saatte
çıkarılması ağza sürülmüş bir parmak bal olmuştu. Ders adı bile tartışmalı olan Sanat Eleştirisi dersinin
içeriği değiştirilerek, bu içeriğe “Sanat Eserleri Analizi” ders içeriklerine benzer Sanat Eserleri
Kuramlarının eklenmesiyle, YÖK-DÜNYA BANKASI projesinin dayattığı Dört Aşamalı Sanat Eleştirisi
yönteminin yanlış ve kabul edilemez olduğu gösterilmiştir. Eklemek gerekir ki, ders adının “Sanat Eserleri
Kuramları” olmasının öğrenciyi modüler olana yönlendirmemesi ve öğrenciyi yapıtla kuramı yüz yüze
düşündürmek için, ders adının “Sanat Eserleri-Yapıtları İnceleme Yöntemleri” olması, SEDER ve GoetheEnstitüt’ün “Estetik Eğitiminde Sanat Biliminin Rolü” konulu seminere tartışmacı olarak katılan Mahmut
ÖZTÜRK tarafından dile getirilmişti.
1998 Resim Öğretmenliği Programı’nda, birinci sınıf birinci dönemde doğru biçimde yer alan Sanat
Tarihine Giriş dersinin 2006 Resim-İş Öğretmenliği Programı’nda birinci sınıf ikinci döneme kaydırılmış
olması, hazırlık kurslarında çizdiklerinin aynısını üniversitede Desen dersinde birinci sınıf birinci döneminde
devam ettirme geleneğini ve Desen uygulamasını kuramsız öğretmek ironisini doruğa taşımıştı. Desen’i,
karşısında ki modelin tıpkısının, aynısının, benzerini yapmayı anlayan öğrenciye bakış açısını genişletmesi
için “Desen, doğanın mantığını çıkarmaktır” anlayışını birinci dönemde Sanat Tarihine Giriş dersiyle
bağlantılı anlatmak gerekirdi.
2006 Resim-İş Öğretmenliği Programı’nın en büyük felaketi “Çağdaş Türk Sanatı” dersinin
programdan kaldırılması oldu. Bugün bu dersin adı “Çağdaş Millet Sanatı” öncüsü olan “Türk Sanatı Tarihi”
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dersinin adı ise “Millet Sanatı Tarihi olabilir mi? Oysa, Mahmut Öztürk (2010)“Sanatta Kimlik ve Etkileşim
Üzerine Çağdaş Türk Sanatı Örneği” ve yine Öztürk (2012) “Çağdaş Türk Sanatı ve Tarihi Vardır Eğitimi
ve Öğretimi ise Zorunlu Olmalıdır” diyerek “Resim- İş Öğretmenliği Programında Çağdaş Türk Sanatı
Dersine Yer Verilmelidir” ısrarıyla Öztürk (2010)

Türk kimliğini, sanatını, tarihini ve eğitimini

savunmuştur. Türklerin, Milli Demokratik Devrim süreçlerini tamamlamalarını engelleyen emperyalizm ve
onun küreselleştirmeci neoliberal pratiklerinin üstyapısal çatısını oluşturduğu postmodernist kavram
pratikleri bağlamında Öztürk (2011)“Postmodernizme Karşı Ulusal Sanat ve Sanat Eğitimi” başlıklı
makalesi ile. Öztürk (2010) “Sanat ve Sanat Eğitimi Alanlarına Postmodernist İdeolojinin Müdahaleleri ve
Yozlaştırma Politikaları” .başlıklı makalesi ve benzeri makaleleriyle ulusal ve evrensel çatışmalara dikkat
çekmiş, YÖK-DÜNYA BANKASI Projesinin küreselleştirmeci neoliberalist bir proje olduğunu,

1998

Resim Öğretmenliği Programı ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Programı üzerinden ve çevresinden yaptığı
eleştirilerle deşifre etmiştir.
2018 Resim-İş Öğretmenliği Programı
2018 Resim-İş Öğretmenliği Programı’da kendinden önceki 1998 Resim Öğretmenliği Programı ve
2006 Resim-İş Öğretmenliği Programı gibi emperyalizmin küreselleştirmeci neoliberalist pratiklerinin ve
YÖK-DÜNYA BANKASI projesinin dayattığı üçüncü çürük meyvesidir. Yaklaşık her on yılda askeri
darbelere maruz kalan Türk milletinin kaderi gibi, 1998’den sonra biz, çocuklarımız ve torunlarımız yani üç
kuşağımız, yaklaşık her on yılda böylesi eğitim programlarının çürük acı meyvelerine ve reçetelerine maruz
kalacak gibi görünüyoruz.
2018

Resim-İş

Öğretmenliği

Programı’nın

akademik

ve

etik

anlamda

ciddi

biçimde

incelenemeyeceğini, defalarca aynı sözcük ve kavramlarla tekrar eden ders içerikleri açık seçik
göstermektedir. Ders içeriklerinin durumu, neoliberalizmin küreselleştirmeci modüler sanat ve sanat eğitimi
modelinin, tekrarlaya tekrarlaya bıktırıcı, maniyere hale dönüştürdüğü alanlar, sınırlar, aidiyet kimlik, öteki,
tekinsizlik, gotik, temsil gibi ele eteğe düşürülmüş postmodern kavramların durumuna benzemektedir.
Postmodern sanatçı ve sanat eğitimcilerin bile yapmaya cesaret edemeyeceği eğitim programlarının
neopostmodernist tavırlı (!?) olanı da ilk kez hazırlanmış ve uygulamaya konmuş oldu. Herkesin sanatçı, her
şeyin sanat olduğunun dayatıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu dayatma, önceki programlarda standarda
yönelik olurken, bu programda standardı öteleyen, çok seçimli derslerle demokratikmiş gibi duran…
programa yansımış görünüyor.
Önceki programlara göre, 2018 programında, uygulamacı ve ulusalcı çağdaş sanat ve sanat
eğitiminin mirasından daha çok uzaklaşıldığı, daha güçlü biçimde postmodernist yapının ve modüler eğitim
modelinin egemen olduğu anlaşılmaktadır. Uygulama, atölye, ürün, yapıt yerine modüler eğitim modelinin
sözünün, kavramının, Anasanat Atölye olarak fotoğrafının, anlatımının… zorla dayatıldığı anlaşılmaktadır.
Biryanda Finlandiya eğitim sisteminde ev ödevi verilmediği, çoktan seçmeli sorular sorulmadığı, hayatın
yorumlandığı, atölyelerde “İş Eğitimi” yapıldığı ve buna benzer pek çok güzellikler örnek verilirken,
Türkiye’de ve özelde bu program bağlamında tam tersinin programlanması ve uygulanması düşündürücüdür.
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2018 Resim-İş Öğretmenliği Programı’nda ilk dikkat çeken olumsuzluklar
Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Alan Eğitimi ve Genel Kültür derslerinin standart özellikte programda
yer almayacak biçimde birbirine karıştırılması ve bunun sonucu olarak seçimlik derslerin problemli olması,
Ders tanımlarının-içeriklerinin, sürekli aynı sözcüklerle tekrarlanması, güncel sanat demagojisiyle
postmodernist anlayış tarafından yönlendirildiğinin açıkça anlaşılması, eksik ve yanlış yapılması,
Anasanat Atölye ve Seçmeli Sanat Atölye ders saatlerinin düşürülmesi,
Anasanat ve Seçmeli Sanat Atölye derslerinde, ders saatlerinin düşürülmesi yetmiyormuş gibi,
sadece uygulama yapılmayacağı, özellikle kuramsal ve yazınsal etkinliklere yer verilmesi ısrarına karşın,
uygulamaları kuramsal bağlamda destekleyen ve üç saatlik olan Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı Tarihi ve
Çağdaş Sanat derslerinin iki saate indirilmesinin yaman bir çelişki olması,
Çağdaş Türk Sanatı dersinin olmaması ya da seçmeli olarak yer verilmesi,
İş Eğitimi Anasanat Atölye dersinin kapatılması ve yerine ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ders
içeriklerinde somut karşılığı olmayan ya da meslek liselerinde çok ama çok sınırlı olan Fotoğraf Anasanat
Atölye dersinin açılması,
Yaratıcılığa, farklı olanı yapmaya ve buluşa dayalı olmayan, fakülte sistemi dışında kalması gereken,
ancak tekrarlanarak var olabilen ve Meslek Yüksekokulları yapısı içinde yer alması ve Geleneksel Zanaatlar
olarak tanımlanması gereken Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Atölye dersinin açılması ve bilimselliğe
aykırı olması,
Sanat Tarihine Giriş dersine birinci dönem yerine ikinci dönem yer verilmesi,
Özel Öğretim Yöntemleri ders adının Görsel Sanatlar Öğretimi ders adı olarak anlamsız ve gereksiz
biçimde değiştirilmesi ve içeriğinin ders adı gibi özensiz ve dikkatsiz hazırlanması,
Sanat Felsefesi, Estetik, Sanat Eleştirisi derslerinin içeriklerinin ayrıştırılmaması, net olarak
anlaşılmaması, birbirine karıştırılması ve anlaşılmaz biçimde tekrarlanması,
2017 ve 2018 yılları içinde düzenlenen pek çok uluslararası ve ulusal sempozyum etkinliklerinde,
ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme (Tasarımı) Dersi
kapsamında sergiler düzenlendiği ve özellikle bu derse özel ilgi olduğu görülmesine kaşın bu dersin
programda olmayışı ya da seçmeli ders olarak verilmesi,
Resim Anasanat Atölye Dersi dışındaki Anasanat Atölye Dersi’ni seçen öğrencilere en az iki yarıyıl
Resim Dersinin zorunlu seçtirilmesi gerekirken, en az bir yarıyıl seçtirilmesi,
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Resmin bir sanat alanı olduğu kadar bir bilim alanı olduğunu inkar edercesine, neoliberalist
pratiklerin postmodern kavram pratiklerinden birisi olan ve sanat ürününü göze indirgeyen “Görsel”
sözcüğünün programa ve ders adlarına konulması,
Program içeriklerinde, Bilim Kamplarına, Bilim Şenliklerine… yer verilmesi, buna karşın Sanat
Çalıştaylarının, sergilerinin, konferanslarının… olmaması,
Ders içeriklerine, güncel sanat demagojisiyle postmodern anlayışın ve piyasasının programa egemen
kılınması,
SONUÇ
Köy Enstitüleri’nin, Amerika ile eğitim alanında yapılan 27 Aralık 1949 tarihli Fulbright
Antlaşması’nın hemen ardından Amerikancı Toprak Ağaları ve Tüccar Mütegallibe (zorba) Sivil Darbesi
olarak cumhuriyet tarihimizde yerine alan Toprak Ağası Adnan Menderes’in Demokrat Parti iktidarı
tarafından 27 Ocak 1954 tarihinde kapatılması ulusal eğitim anlayışımıza vurulmuş en büyük darbedir.
Ulusal eğitim anlayışımızın bir diğer mihenk taşı Eğitim Enstitüleri’ni de hazmedemeyen bu iktidar, Eğitim
Enstitüleri’ne karşı insiyatif olarak 3 Temmuz 1959’da Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu açtı. Eğitim
kalitesi, bilinçli provokasyonlarla sağ-sol çatışmalarıyla düşürülen Eğitim Enstitüleri 1979’da Yüksek
Öğretmen Okulu’na, ardından, 1982’de YÖK’ün kurulması ve üniversitelerin yapılandırılması kapsamında
Eğitim Fakültesi’ne dönüştürüldü.
Eğitim Enstitülerinin ve Köy Enstitülerinin kısa tarihi, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin,
kendimize özgü MİLLİ-ulusal- eğitim anlayışı kurmamızı ve geliştirmemizi istemediklerini ortaya
koymuştur. Dünya Bankası, Amerika’nın insiyatifinde olan bir bankadır. YÖK-DÜNYA BANKASI
kapsamında üniversitelerin yapılandırılması ve Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen
Eğitimi uygulamaları ve programları, emperyalizmin neoliberalist pratiklerine ve bu pratiklerin kuramsal
üstyapısı postmodernist kavram pratiklerine (örneğin; modüler eğitim, yapıt okuryazarlığı, çoklu zeka,
öğrenci merkezli eğitim, tam öğrenme, çok kültürcülük…) uyumlu biçimde yapılandırılmaktadır. Eğitimin
ve sanat eğitiminin, çağdaş olana, milli ve üretime yüzünü dönük uygulamacı öğretmenine, uygulamacı
atölye anlayışına ve artakalan kırıntılarına dahi hazmedemeyen bir tavırla saldırılarak yok etmeye
çalışılmaktadır.
Sanat ve sanat eğitimi alanları, yaklaşık olarak 1980 askeri darbesiyle adeta neoliberalist pratiklerin
kuramsal üstyapısı olarak postmodern anlayışların tekelci kontrolüne sokulmaya çalışılmıştır. Üniter ulusal
sosyal devlete, darbeci, tekelci, militarist, vesayetçi gibi kavramlarla saldıran postmodernistler ile ikinci
cumhuriyet sevdalıları ve anlayışları, devlet ve iktidar olanaklarından yararlanarak kendi çıkar ve menfaatleri
doğrultusunda demokratik taleplerini ele geçirdikçe kendileri tekelleşmeye ve güç kullanmaya
başlamışlardır. Sanat ve sanat eğitimi ortamlarında tekelleştikleri ve güç kullandıkları, bu çalışmada ele
alınan programlarla görünür hale gelmiştir.
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Son söz ve bir bütün olarak bu üç program, milli eğitimimizin onurlu tarihi simgeleri Eğitim
Enstitüleri’nin ve Köy Enstitüleri’nin uygulayan ve uygulamalarından kuram üreten programlarının çok
gerisine bırakılmıştır. Çağdaş Türk Kültürü’nün uygulama ve üretim ayakları kırılmış, sanat ve sanat eğitimi,
çağdaş geçmişinden soyutlanmaya çalışılmış ve sürecin “doksan yıllık reklam arasına” dönüştürülmek
istendiği gün yüzüne çıkmıştır.
KAYNAKÇA
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ÜNİVERSİTELERDE SANATIN ÖNEMİ VE EĞİTİMDE KÜLTÜREL YANSIMALARIÜNİVERSİTE MÜZELERİ ÇAĞDAŞ MEKAN TASARIMI İLKELERİ VE HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ SANAT MÜZESİ ÖNERİLERİ

Prof. Dr. PELİN YILDIZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Hacettepe Üniversitesi peliny@hacettepe.edu.tr

GİRİŞ
Üniversite ve müze kavramları, son yıllarda sıklıkla birlikte anılmaktadır. Üniversite müzeleri,
eğitim ve araştırma gibi akademik çalışmalarda bulunma, bağlı bulundukları üniversitenin kurumsal
gelişimini ve kültürel zenginliğini gösterme ve üniversitenin içinde bulunduğu toplum ile iletişim ve
etkileşime geçme gibi önemli işlevleri barındırmaktadır.
Üniversite müzeleri kendi içlerinde koleksiyonlarının yapısına göre çeşitlik göstermektedir:
Bilim Koleksiyonu ve Sanat Koleksiyonu.
Bu çalışmada üniversite müzeleri ve mekânsal düzenlemeler bağlamında; özellikle Hacettepe
Üniversitesi Sanat Müzesine yönelik nesnel öneriler verilerek analizler yapılacaktır. Üniversite bünyesinde
bir sanat müzesi kurulmadan önce;
Müze için uygun ortam bileşenlerinin oluşmasını sağlamak ve müze ile üniversitenin ilgili diğer
akademik-idari birimleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak önemlidir.
Müzenin vizyon ve misyonu, koleksiyon politikası, üniversitenin fakülte, bölüm ve programları
tarafından hangi yönleri ile kullanılacağı araştırılmalı ve gerekli uygulamalar gerçekleştirilmelidir.
Üniversite içi ve dışında, Müzenin nereye ve nasıl konumlanacağı hususlarında çalışmalar yapılmalı
ve söz konusu müzenin
“Çağdaş Müzecilik Yöntemleri” ile işletilmesi mümkün kılınmalıdır.
Örn: Sürdürülebilirlik, İnteraktif müze vb.
Genel Olarak Müze Mekanları ve İşlevsel Nitelikleri Dünya’dan Üniversite Müzesi Örnekleri
Bilimsel Koleksiyona Sahip Üniversite Müzelerinden Bazıları
Coimbra Üniversitesi Bilim Müzesi
Minnesota Üniversitesi, Bilimsel Koleksiyon, Bell Doğal Kaynaklar Müzesi
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Michigan Devlet Üniversitesi, Bilim Koleksiyonu
Harvard Üniversitesi Bilim ve Kültür Müzesi
Oxford Üniversitesi Bilim Tarihi Müzesi
UCMP-Kaliforniya Üniversitesi, Paleontoloji Müzesi
Yale Üniversitesi Bilim Tarihi Müzesi
Tablo 1 Dünyada Müzeleri Olan Alanlardan Bazıları
1
2

Arkeoloji Müzeleri
Etnografya Müzeleri

3

Tarih Müzeler

4

Sanatlar Müzeleri

5

Açık Hava Müzeleri

6

Bilim Müzeleri

7

Askerî Müzeler

8

Özel Müzeler

Tablo 2 Türkiye’deki Mevcut Müzeler Ve İşlevlerinden Bazıları
1

Tarih ve Sanat Müzeleri

2

Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri

3

Arkeoloji Müzeleri

4

Etnografya Müzeleri

5

Anıt Müzeler

6

Müze Evler

7

Devrim Müzeleri

8

Askerî Müzeler

9

Özel Müzeler

10

Açık Hava Müzeleri

11

Anıt Müzeler

12

Sanat Müzeleri

13

Etnografya ve Folklor Müzesi

14

Sanayi Teknoloji Tarihi Müzesi

Sanat Koleksiyonuna Sahip Üniversite Müzelerinden Bazıları


Harvard Üniversitesi, Sanat Müzesi



Chicago Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi



Yale Üniversitesi Sanat Müzesi



Princeton Üniversitesi Sanat Müzesi



Indiana Üniversitesi Sanat Müzesi



Yale Sanat Müzesi
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Harvard Üniversitesi Sanat Müzesi

Şekil 1 Harvard Müzesi, Müzenin plan görünüşü (https://hyperallergic.com/169569/for-the- harvard-artmuseums-a-top-to-bottom-renovation-and-rethinking/)
Bilimsel Koleksiyona Sahip Üniversite Müzelerinden Bazıları


Science Museum of the University of Coimbra



Scientific Collection,

Bell Museum of Natural History-University, Minnesota
Türkiye’deki Üniversite Müzeleri
Bilimsel Koleksiyona Sahip Üniversite Müzelerinden Bazıları


Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi



Ege Üniversitesi -Tabiat Tarihi Araştı. ve Uygulama Merk. ve Tabiat Tarihi Müzesi



Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi & Herbaryum Arastırma ve Uygulama Merkezi
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Ege Üniversitesi Prof. Dr. Niyazi Lodos Böcek Entomoloji Müzesi



Anadolu Üniversitesi Zooloji Müzesi ve Herbaryum



Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi

Sanat Koleksiyonuna Sahip Üniversite Müzelerinden Bazıları


Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi



Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi



Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi



Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi



Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi



Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Çağdaş Resim ve Heykel Müzesi



Sabancı üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

Genel Olarak Müze Mekanları ve İşlevsel Nitelikleri Müzelerde İç Mekan Tasarımı Kriterleri
Akustik
Yönetmeliklerin yanı sıra iç mekanda iyi işitme için yapı tedbirleri olarak 5 madde belirleyen Tulu
Baytin, maddeleri şöyle sıralar;
1- Ses emici malzemelerin seçimi ve tatbiki 2- Dış gürültünün tecridi. 3- Muayyen reverberasyon
karakteristiğinin temini 4- Kifayetli bir ses yüksekliği 5- Salon formunun düzenlenmesi
Bu tedbirlere ek olarak sesin yutulması konusuna gelindiğinde ise bu terim, ses enerjisinin başka bir
tür enerjiye dönüşmesine demektir.
Sesin yutulması üç farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar ise gözenekli gereçlerde yutulma,
titreşen levhalarda yutulma ve rezonatörlerde yutulmadır. Ses yutucu malzemelere örnek olarak halı, keçe,
kumaş, perde, özel levha ve sıvalar, cam yünü, taş yünü gibi malzemeler verilebilir.
Gün Işığının Mimari ve Mekan Tasarımında Kullanımı
Aydınlatma ‘’nesnelerin ve çevrenin gereği gibi görülebilmesini sağlamak amacı ile ışık
uygulamaktır.’’ Uluslararası Aydınlatma Komisyonunca (CIE) benimsenmiş bu tanım ışıklı reklamlar
gibi nesneleri ışıklı kılmak değil, bu nesnelere ve çevrelerine ışık yollayarak görünmelerini sağmaktır.
Mekanları ve içinde bulunan nesneleri gerçek büyüklükleri ve doğal renkleri ile fark
edebilmemiz için doğal ve yapay aydınlatma araçları nesnelerin üzerine ve çevresine ışık göndererek
görülebilmesini sağlayan sistemlerdir.
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Doğal Aydınlatma: Ana kaynağı güneş ve gök ışığı olan gün ışığının değişik oranlarda birleşiminden
oluşan, görsel konfor gereksinmelerini karşılamak üzere tasarlanan aydınlatma sistemi olarak
tanımlanabilmektedir.
Gün Işığının Yapı ile olan İlişkisinde Yönlendirici ve Taşıyıcı Sistemleri inceleyecek olursak
yönlendirici ve taşıyan sistemlerden bahsedebiliriz;
Yönlendirici Sistemler:

- Işık Rafları

- Panjur ve Perde sistemleri,,
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- Prizmatik Paneller
- Lazer Kesim Paneller
- Güneş Yönlendirici Cam
- Anidolik Sistemler
- Holografik Optik Elemanlar
Taşıyan Sistemler:
- Işık Kılavuzları
- Işık Tüpü/Borusu
- Fiber Optik Sistemler
Buradaki sistemlerin amacı; ışığı yansıtan, yönlendiren, geçiren, koruyan veya buna benzer
fonksiyonlara göre kullanma kapasitesini yaratan işlevsel farklılıkları müzelerde amaca ve mekana göre
seçilerek kullanılabilir.
SANAT MÜZEMİZE YÖNELİK MEKANSAL ÖNERİLER
Sanat Müzemize ilişin önerilerin geliştirilmesinde;
-Kurumsal kimliğimize uygunluk
-İç mekanda fonksiyonel çözüm getiren eklentiler
-Ses yutucu malzemeler
-Işığa duyarlı çözümler
-Esnek ve hareketli kullanım gibi ilkelere göz önüne alınmıştır.

Şekil 2 Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesinin genel görünümü
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Şekil 3 Ahmet Göğüş Sanat Galerisi 136 m2 lik bir alana sahiptir (H.Ü.Yapı İşleri Dairesi)

Şekil 4 Müzenin giriş bölümü (H.Ü.Yapı İşleri Dairesi)
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Şekil 5 Müzenin depo böümüne giriş (H.Ü.Yapı İşleri Dairesi)
Müzenin iç mekanlarında amaca uygun kullanım ve esnekli sağlamak amacıyla;
-Cam ve şeffaf yüzeyler ile mekanın boyutlarındaki küçülmeyi engellemek,
-Asma katlar ile mekanlar arası geçişi sağlamak, vb öncelikli gereksinimler saptanmıştır.

Şekil 6 Müzenin iç mekanında cam yüzeyler ile farklı donatılar derinlik katabilir.
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Şekil 7 Müzede kot farklılıklarından yararlanılabilir.

Şekil 8 Müzede duvar yüzeylerinin hareketli panolar ile düzenlenmesi farklı
olanaklar sağlayabilir.
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Şekil 9 Müzelerde hareketli pano elemanları bulundurulmalıdır.
SONUÇ:
Müze iç mekanlarında çağdaş, güncel gereksinimlere cevap veren, nitelikli çözümler üretilmelidir;
-Hareketli panolar,
-Kurumsal kimliği yansıtan ifadeler
-Mekan içinde mekan oluşumları
-Hafif ama sağlam görünümlü donatı elemanları
-Akustik özellikli malzemeler
-Günışığına duyarlı çözüm önerileri vb yaklaşımlar öncelikli olmalıdır.
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DOĞADA EBRU SANATI VAR MIDIR?
IS THERE MARBLING ART IN NATURE?

Doç. A. Dilek KIRATLI
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Dr. Ceylan SEBİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖZET
Bu araştırmada Tübitak-4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen “Çocuklar! Toprakta Sanat
Var” adlı projenin eğitim etkinliklerinden biri olan Doğada Ebru Sanatı konulu etkinlik ele alınmıştır.
Projenin konu ve kapsamı gereği doğanın sanatla birleşimi bağlamında ve geleneksel izler perspektifinde, ebru
sanatının doğayla ilişkisi yansıtılmıştır. Etkinlikler (08-12 yaş) 9 kız, 9 erkek olmak üzere 18 çocuğun katılımıyla,
uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseniyle çalışılan araştırmada veriler; gözlem, kamera kayıtları
ve yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılarak bulgular
yorumlanmıştır. Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuçlar etraflıca tartışılmıştır.
Araştırma sonucunda; En önemli bileşkesini, doğanın temel parçası olan su ile oluşturan ebru sanatının,
doğayla girift ilişkisini anlatan yaratıcı düşünmeyi tetikleyen, alternatif bir öğrenme yöntemi ortaya çıkmıştır. Eş
zamanlı olarak birden çok duyunun aktif etkileşimi ile çocuğun doğayı gözlemlemesi, doğadaki taş ve yaprağın
üzerinde tabiatın oluşturduğu desen, şekil ve çizgilerle doğanın kendinde var olan dokuların algılanması sağlanmıştır.
Ebru sanatındaki insan eliyle oluşturulan su üzerindeki desenlerin her hangi bir malzemeye aktarım sonuçlarının, kendi
yapısındaki serbest deseni olan taş ve yaprakla yeniden yorumlanışı ile yaratıcılığın destekleneceği düşünülmektedir.
Dolayısıyla bu çalışmanın Açık Havada Eğitim (AHE) modeli temelindeki düşünerek, tasarlayarak ve yaparak öğrenme
konusuna iyi bir örnek teşkil edeceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar eğitimi, Doğa eğitimi, Geleneksel sanatlar, Ebru sanatı.

SUMMARY
In this research carried out within the scope of Tübitak-4004 Nature and Science Schools An art activity called
Ebru Art in Nature, which is one of the educational activities of the project called alınmış “Children! There is Art in
Soil ” is discussed.
Due to the subject and scope of the project, the relationship of nature of marbling art with nature has been
reflected in the context of the unification of nature with art and traditional perspectives. Activities (08-12 years) were
carried out with the participation of 18 children, nine girls and 9 boys. Qualitative research design, the data in the
research; observation, camera recordings and semi-structured interview techniques. The data were analyzed by using
content analysis. The results are discussed in detail.
As a result of the research; an alternative learning method that triggers creative thinking, which explains the
interrelated relationship of nature of marbling art with water, which is the basic part of nature. Simultaneously with the
active interaction of multiple senses, the observation of the nature of the child, the nature of the stone in the nature, the
patterns, shapes and lines formed by the nature on the leaf have enabled the perception of the art itself. It is thought that
creativity will be supported by the reinterpretation of the patterns on the water created by the human hand in the art of
marbling to any material, the free pattern of its own structure, stone and leaf. Therefore, this study is predicted to be a
good example of learning by thinking, designing and doing in the Outdoors Education (AHE) model.
Key Words: Visual arts education, Nature education, Traditional arts, Marbling art.
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GİRİŞ
Eğit-bilimsel tabanda yaparak-yaşayarak, deneyimlerden öğrenerek ve aktif öğrenmeye dayanan
disiplinlerarası eğitici atölye uygulamalarından oluşan bu araştırmada; Tübitak-4004 Doğa ve Bilim Okulları
kapsamında gerçekleştirilen “Çocuklar! Toprakta Sanat Var” adlı projenin eğitim etkinliklerinden biri olan
Doğada Ebru Sanatı konulu etkinlik ele alınmıştır. Sanatın toplumların ruhsal ve fiziksel sağaltımında bir
kanal görevini üstlendiği savı hemen her sanat dalını kapsamaktadır. Özellikle geleneksel sanatlarımızın
önemi, nesillerin kültürel aktarımdan beslenmelerini sağlayan iletişim araçları olmaları nedeniyle bir kat
daha vurgulanmaktadır. Geleneksel sanatlarımız kapsamında olan, Türk süsleme Sanatları olarak da bilinen;
Hat, Minyatür Tezhip ve bir diğeri de Ebru sanatlarıdır (Ayaydın vd., 2009,s. 197).
Geleneksel perspektiften bakıldığında eski kitapların kapaklarında ve yan kağıtlarında rastladığımız
ebru (Elhan, 2004: 7), yoğunlaştırılmış su üzerine toprak ve toz boyalarla resim yapma sanatıdır. Kitre veya
benzeri maddelerle yoğunluğu arttırılmış su üzerine, özel fırçalar yardımıyla boyaların serpilerek, su
yüzeyinde meydana gelen desenlerin kağıda geçirilmesiyle elde edilir (Arıtan, 1999: 441: Akt. Kıratlı, 2010,
s. 110 ). Bir diğer anlamıyla ebru su yüzüne verilen renkli şekillerin kağıt yüzeyine aktarımıdır (Ayaydın vd.,
2009,s. 198). Geleneksel ebru tekniğinde kullanılan malzemeler: kağıt, kitre, tekne, fırça ve boyadır. Bu
çalışmada ise; kağıt yerine taş, yaprak, kumaş, deri vb. kullanılmıştır. Doğadaki taş ve yaprağın üzerinde
tabiatın oluşturduğu desen, şekil ve çizgilerle doğada var olan dokunun algılanması izlenmiştir. Ebru
sanatındaki insan eliyle oluşturulan su üzerindeki desenlerin her hangi bir malzemeye aktarım sonuçlarının,
kendi yapısındaki serbest deseni olan taş ve yaprakla yeniden yorumlanışı üzerine bir çeşit farkındalık
geliştirilmiştir.
Açık Havada Eğitim (AHE) modeli yaklaşımına uyarlanmış şekliyle ebru, çocukları geleneksel
teknikleri kullanmaya zorlamadan, onlara doğanın sunduğu malzeme ve imkanlar eşliğinde doğadaki dokuyu
hissetme ve benzeşimler kurmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetme olanağı tanıyabilmektedir. Kendin
bul kendin üret fikrini içermesi nedeniyle de etkinlik süreci bir oyun gibi eğlenceli, heyecanlı ve zevkli hale
dönüştürülebilmektedir.
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YÖNTEM
Bu araştırmada Tübitak-4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında gerçekleştirilen “Çocuklar!
Toprakta Sanat Var” adlı projenin eğitim etkinliklerinden biri olan Doğada Ebru Sanatı konulu etkinlik ele
alınmıştır.
Araştırmanın amacı: Ebru sanatının doğayla ilişkisini çocuk gözünden yansıtmaktır.
Uygulama süreci: Etkinlik Samsun Sevgi Evlerinde kalan dezavantajlı çocukların oluşturduğu (0812 yaş) dokuz kız dokuz erkek toplam 18 öğrencinin katılımıyla Samsun Sarı Gazel Tabiat Parkı’nda
gerçekleştirilmiştir. Uygulama iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
a) İlk aşamada geleneksel ebru tekniği için kullanılacak malzemeler tanıtılmıştır. Ardından ders
koordinatörü ilk uygulamayı gerçekleştirerek çocukların uygulama sürecini gözlemlemeleri
sağlanmıştır. Daha sonra sırayla tüm çocuklar ebru teknesinin başına geçerek bireysel deneyim
gerçekleştirmişlerdir.
b) İkinci aşamada ise tüm çocukların çevreye dağılarak taş, yaprak, kumaş, tahta vb. malzemeler
toplamaları istenmiştir. Bu aşamada doğadan topladıkları malzemeleri form ve desen olarak
incelemeleri istenmiştir. Ebru çalışmaya en uygun gördükleri malzemeleri getirerek fırça ve kalem
kullanmaksızın teknede birçok kez baskı almaları sağlanmıştır. Malzemeler üzerine çıkan desenin
malzemedeki renk ve desenle birleşerek oluşan yeni desenin yorumlanması istenmiştir.
Nitel araştırma deseniyle çalışılan araştırmada veriler; gözlem, kamera kayıtları ve yarı
yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları şunlardır:


Daha önce ebru yaptın mı?



Ebru sanatında sana ilginç gelen, ilgini çeken ne oldu?



Doğadan topladığın malzemeler için nasıl seçimler yaptın?



Doğadan topladığın malzemelerle ebru yapmak sana hissettirdi? Şeklindedir.

Görüşme ve doküman incelemesinden elde edilen verilerden oluşturulan bulgular, frekans dağılımı
olarak verilerek bulgular yorumlanmıştır. Bu doğrultuda ortaya çıkan sonuçlar etraflıca tartışılmıştır.
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BULGULAR
Katılımcılara, “Daha önce ebru çalışması yaptın mı?”, “Ebru sanatında sana ilginç gelen, ilgini çeken
ne oldu?”, “Doğadan topladığın malzemeler için nasıl seçimler yaptın?”, “Doğadan topladığın malzemelerle
ebru yapmak sana hissettirdi?” gibi dört soru yönetilmiştir. Bu sorulara ilişkin öğrencilerin görüşleri Tablo1,2,3,4’de yer almaktadır.
Öğrencilerin daha önce Ebru çalışması yapıp yapmadıklarına ilişkin bulgular Tablo-1’de verilmiştir.
Tablo 1. “Daha önce ebru çalışması yaptın mı?”
f
3
15

Daha önce ebru çalışması yaptım
Daha önce ebru çalışması yapmadım

Tablo-1’de verilmiş oldukları cevaplara göre öğrencilerin daha önce ebru çalışması yapıp
yapmadıklarına ilişkin soruda 15’i hayır 3’ü evet şeklinde cevaplanmıştır. Bu sonuçtan da anlaşılacağı üzere
çocukların büyük çoğunluğu ebru çalışmasını ilk kez deneyimlemişlerdir.
Öğrencilere Ebru sanatında ilginç gelen ve onların ilgilerini çeken şeylere ilişkin bulgulara Tablo2’de yer verilmiştir.
Tablo 2. “Ebru sanatında sana ilginç gelen, ilgini çeken ne oldu?”
f
9
3
1
11
1
2
4
16

Boyanın suyun üzerinde durması
Kağıdın suda erimemesi
Boyaların zararlı olup olmadığı
Fırça kullanmadan şekil oluşması
Gazete ile suyun temizlenmesi
Sudaki baloncukların patlatılması
Taşı suya batırınca boyanın yapışması
Sudaki desenlerin aynısının kağıtta çıkması

Tablo-2’ deki “Ebru sanatında sana ilginç gelen, ilgini çeken ne oldu?” sorusana 9 öğrenci “Boyanın
suyun üzerinde durması.”, 3 öğrenci “Kağıdın suda erimemesi.” 1 öğrenci “Boyaların zararlı olup
olmadığı.”, 11 öğrenci “Fırça kullanmadan şekil oluşması.” 1 öğrenci “Gazete ile suyun temizlenmesi.” 2
öğrenci “Sudaki baloncukların patlatılması” 4 öğrenci Taşı suya batırınca boyanın yapışması, 16 öğrenci
“Sudaki desenlerin aynısının kağıtta çıkması.” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Öğrencilerin doğadaki malzemeyi seçerken yaşadıkları deneyime ilişkin bulgular Tablo-3’de
gösterilmiştir.
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Tablo 3. “Doğadan topladığın malzemeler için nasıl seçimler yaptın?”
f
9
7
4
11
1
2
14
16

Düzgün renkli olan eşyaları topladım
Büyük yaprakları seçtim
Bulduklarımı hocaya gösterdim sonra karar verdim
Deri parçası buldum denemek istedim
Taşların üstlerindeki toprakları temizleyerek aldım
Nasıl seçeceğimi anlamadım
İki renkli taşlar buldum
Üzeri yamuk olmayan şeyleri bulmaya çalıştım

Tablo-3 incelendiğinde “Doğadan topladığın malzemeler için nasıl seçimler yaptın?” sorusuna: 9
öğrenci “Düzgün renkli olan eşyaları topladım” 7 öğrenci “Büyük yaprakları seçtim”, 4 öğrenci
“Bulduklarımı hocaya gösterdim sonra karar verdim.”, 11 öğrenci “Deri parçası buldum denemek istedim.” 1
öğrenci “Taşların üstlerindeki toprakları temizleyerek aldım.” 2 öğrenci “Nasıl seçeceğimi anlamadım.” 14
“İki renkli taşlar buldum”, 16 öğrenci “Üzeri yamuk olmayan şeyleri bulmaya çalıştım.” Şeklinde yanıtlar
vermişlerdir.
Öğrencilerin doğadan topladıkları malzemelerle ebru çalışması yapmalarının onlara ne hissettirdiğine
ilişkin bulgulara Tablo-4’de yer verilmiştir.
Tablo 4. “Doğadan topladığın malzemelerle ebru yapmak sana hissettirdi?”
Çok heyecanlıydı
Mutlu oldum
Ebru çalışmasını akşama kadar yapmak isterdim.
Taşlara çıkmasını çok beğendim
Üzerime sıçrayan boyalar zararlı olur mu diye düşündüm
Hiç unutmayacağım çok güzeldi
Oyun gibiydi
Malzeme toplarken zorlandım
Renkler çok değişti (Yapraklara çıkınca yeşil renkle birleşince)
Taşın kendi çizgileri de ebru boyasının çizgileriyle birleşti
Hepimiz tek tek yaptık diye çok bekledim
Hiç bitmesin istedim
Çok şaşırdım

f
15
17
11
6
5
12
14
5
4
2
2
17
5

Tablo-4’deki “Doğadan topladığın malzemelerle ebru yapmak sana ne hissettirdi?” sorusuna 15
öğrenci “Çok heyecanlıydı”,17 öğrenci “Mutlu oldum”, 11 öğrenci “Ebru çalışmasını akşama kadar yapmak
isterdim.”6 “Taşlara çıkmasını çok beğendim”, 5 öğrenci “Üzerime sıçrayan boyalar zararlı olur mu diye
düşündüm.”, 12 öğrenci “Hiç unutmayacağım çok güzeldi”,14 öğrenci “Oyun gibiydi” 5 öğrenci “Malzeme
toplarken zorlandım” 4 öğrenci “Renkler çok değişti (Yapraklara çıkınca yeşil renkle birleşince)”, 2 öğrenci
“Taşın kendi çizgileri de ebru boyasının çizgileriyle birleşti”, 2 öğrenci “Hepimiz tek tek yaptık diye çok
bekledim”, 13 “Hiç bitmesin istedim”, 5 “Çok şaşırdım” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
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Bu çalışmada 18 öğrenci aktif olarak katılım göstermişlerdir. Çocukların her biri ikişer tane 35x50
cm ebatlarında resim kağıtlarına geleneksel ebru tekniği uygularken; ikinci aşamasında her biri
kendi buldukları malzemelere ebru çalışması yapmışlardır. Etkinlik sonucunda çıkan çalışmalar
kurutularak sergilenmek üzere muhafaza edilmiştir. Çıkan ürünlere ilişkin görsellere eklerde yer
verilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ebru sanatının doğayla ilişkisini çocuk gözünden yansıtmaya çalışan bu araştırma sonucunda; ebru
sanatının, doğayla girift ilişkisini anlatan yaratıcı düşünmeyi tetikleyen, alternatif bir öğrenme yöntemi
olarak ortaya çıktığı söylenebilir.
Öğrencilerin daha önce ebru çalışması yapıp yapmadıklarına, geleneksel ebru sanatında ilginç gelen
ve onların ilgilerini çeken şeylere, doğadaki malzemeyi seçerken yaşadıkları deneyime ve doğadan
topladıkları malzemelerle ebru çalışması yapmalarının onlara ne hissettirdiğine ilişkin temalarının
oluşturduğu bulgular ekseninde çalışılmıştır. Bu doğrultuda bakıldığına; çocukların birçoğunun daha önce
ebru çalışması yapmadıkları gibi daha önce deneyimi olanların ise doğa şartlarında yapılan ebru çalışmasını
ilk defa gördükleri saptanmıştır. Bu nedenle tüm çalışma süreci heyecan, merak ve dikkatin en üst düzeyde
tutulması ile kendiliğinden doğal motivasyon ile gerçekleştirilmiştir. Çocuklar ebru çalışmasında boyanın
suyun üzerinde durması ile kağıda doğrudan çıkmasını, oyun ve sihir etkisi gibi düş dünyalarında oluşan
etkiler ile oldukça ilginç değerlendirmişlerdir.

Geleneksel tekniğine karşın alternatif yönteminde

uygulandığı bu çalışmada kağıda çıkan görüntü ile taşa çıkan görüntünün karşılaştırması da öğrencilerin
ilgisini toplamıştır. Kendi ebru çalışmalarını yapmaları için kendilerinin doğadan topladıkları malzemeleri
kullanmaları da çocuklar için eğitici bir süreç olmuştur. Malzemenin özelliklerini çalışma için uygunluğunu
düşünmek, seçmek, bulmak ve deseni nereye çıkacağına karar vermek tamamıyla bir tasarım sürecini ifade
etmektedir.
Sonuç olarak çocukların malzemesini de kendilerinin bulduğu bir oyun süreci içinde eş zamanlı
olarak birden çok duyunun aktif etkileşimi ile doğayı gözlemlemesi, doğadaki taş ve yaprağın üzerinde
tabiatta var olan dokuları keşfederek algılaması sağlanmıştır.. Ebru sanatındaki insan eliyle oluşturulan su
üzerindeki desenlerin her hangi bir malzemeye aktarım sonuçlarının, kendi yapısındaki serbest deseni olan
taş ve yaprakla yeniden yorumlanışı ile yaratıcılığın destekleneceği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu
çalışmanın Açık Havada Eğitim (AHE) modeli temelindeki düşünerek, tasarlayarak ve yaparak öğrenme
konusuna iyi bir örnek teşkil edeceği öngörülmektedir.

318

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

KAYNAKLAR
Arıtan, A. S. (1999). Türk Ebru Sanatı ve Bugünkü Durumu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 5, 441-469
Ayaydın, A., Vural, D. ve Tuna, S. (2011). Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi (2.Baskı) Ankara:
Pegem Akademi.
Erbay, M. (1997). Plastik Sanatlar Eğitiminin Gelişimi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Kıratlı, D., (2010) Geleneksel Türk Sanatlarının İlköğretim Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinde Uygulanması:
“Ebru” Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 / 2010
UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

319

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

320

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

321

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

322

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

“LİKYA YOLUNDA BİLİMİN İZİNDE” DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ İÇİN HAZIRLANAN ÖRNEK
YARATICI DRAMA PROGRAMI

Öğr.Gör. Tülin Tümtürk
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Antalya.
Uzman Çiğdem Güler
Finike Bilim Sanat Merkezi

ÖZET
Bu çalışmada ortaokul öğrencileri için hazırlanan "Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" projesi
"Likya yolunda bilimin izinde" konusu yaratıcı drama yöntemi ve deneylerle gerçekleştirildi. Bu çalışma 2-7 Ekim
2018 de Adrasan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde konaklamalı olarak Antalya, Alanya ve Finike Bilsemlerde
(Bilim ve Sanat Okulları) eğitim gören 6,7,ve 8. sınıflara devam eden 30 öğrenci ile gerçekleştirildi. Çalışma iç ve dış
mekanlar olmak üzere farklı ortamlarda yürütülmüştür. Yaratıcı Drama çalışmalarının ilk 6 dersi öğrencilerin yöntemi
tanıması, kullanılacak teknikleri deneyimlemeleri, grubun kaynaşması, iletişimin başlaması, grup uyumunun ve takım
olma bilincinin oluşturulması için planlanmıştır. Daha sonraki 6 ders Çıralı Yanartaşı Milli Parkında Yanartaş (Kimera)
efsanesinden yola çıkarak bölgenin doğa özelliklerinin çalışılması, Olympos Antik Kentinin keşfedilmesi, öğrencilerin
bölgeyle ilgili kendi efsanelerini yazmaları, sonrasında da gerçek doğal mekânda yazılan efsanelerin canlandırılması
üzerine tasarlanmıştır. Son 6 saatlik atölye ise hayali bir şehrin oluşturulması, doğa özelliklerinin belirlenmesi, bu
şehirle ilgili karşılaşılabilecek doğa sorunlarının tartışılması ve olası çözümleri içeren kısa filmlerin öğrenciler
tarafından çekilerek sürecin tamamlanması ve değerlendirilmesini içermektedir. 40 saatlik proje süresi içinde toplam 18
saat Yaratıcı Drama çalışılmıştır. Bu çalışmada Yaratıcı Drama yöntemiyle oluşturulan etkinliklerle "4004 Doğa
Eğitimi ve Bilim Okulları" projesinde, Sanat eğitiminin Fen eğitimiyle birlikte programa dönüştürülmesi süreci ve
uygulanan örnek drama programı yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı drama, doğa eğitimi, örnek program, efsane, kısa film.
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GİRİŞ
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde; öğrencilerin toplumda etkin bireyler
olarak rol almaları birtakım kazanımlara bağlıdır. Öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi, eleştirel düşünen,
problem çözme, karar verme becerileri gelişmiş, fen ve teknoloji okuryazarı, yaşam ve kariyer ile ilgili
bilinç, beceri ve sorumluluk taşıyan (yirmibirinci yüzyıl becerilerine sahip) bireyler olarak yetişmeleri
gerektiği çok açıktır. Bu becerilerin gelişebilmesi için sanat eğitimi programlarının öğrencileri kendilerini
ifade edebilecek şekilde yapılandırılması çok önemlidir.
Ülkemizde bilim ve sanat kültürünün yaygınlaştırılması için öğrencilerin okul ortamı dışında da
eğitsel faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Söz gelimi doğa eğitimlerinde öğrenme yaşantılarının
ilgi çekici ve eğlendirici olması öğrencilerin aktif katılım ve motivasyonlarını arttırarak onları istekli hale
getirdiği bilinmektedir. Literatür taramasında çocuklukta yaşanılan doğa deneyimine dayalı eğitsel
faaliyetlerin öğrencilerin çevrelerini doğru algılamalarında sınıf ortamında bulunmaktan daha etkili olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. (Özdemir, 2010, 127).
Ülkemizdeki eğitim programlarındaki aksaklıklardan birçoğu program geliştirme sürecinde sanat
eğitiminin genel programdan ayrı tutulmasıdır. Program geliştirme, toplumdaki gelişmelere paralel olarak
programların genel ve özel amaçları, ders konuları, öğretim yöntemleri ve değerlendirme yolları vb.
bakımından araştırma yoluyla düzeltilmesi, yenileştirilmesi ve önerilen değişikliklerin denendikten sonra
genelleştirilmesi işidir (Oğuzkan, 1993, 123). Bu kapsamda her ders özelinde programlar geliştirilmekte ve
dersler arasındaki bağlantılar kopuk kalmaktadır. Bütünsel Eğitim yaklaşımı öğrencilerin dersler arasında
bağlantı kurmasını sağlar. Ayrıca sanat eğitimi diğer branşlarla birlikte programlanabilir. Bu yolla dersler
öğrenciler için daha dikkat çekici, merak uyandırıcı ve öğrenciyi motive edici bir görünüme kavuşabilir.
Semerci’nin de vurguladığı gibi Türkiye’de program geliştirme çalışmalarının öncülerinden biri olan
Varış (1996, 17) “program geliştirmeyi, gerek okul içinde gerek okul dışında, Milli Eğitimin ve okulun
amaçlarını etkinlikle gerçekleştirmek üzere düzenlenen içerik ve etkinliklerin uygun yöntem ve tekniklerle
geliştirilmesine yönelik koordine çalışmaların tümüdür.” şeklinde tanımlamıştır. Demirel (2002, 6) ise,
“program geliştirmeyi, eğitim programlarının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme
öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür.” şeklinde ifade etmiştir (Semerci, 2007, 126).
Geniş anlamda sanat eğitimi, sanatçı yetiştirmeye yönelik bir yöntemler ve didaktik bütünü değildir.
Sanatçı yetiştiren ayrı eğitim kurum ve kuruluşları vardır. (Güzel Sanatlar Akademileri, Konservatuvarlar,
vb.gibi). Tanımlanmaya çalışılan sanat eğitimi ile sanata ve sanatın sorunlarına ilişkin dersler bütünü
anlaşılır; sanat ve kültür değerlerinin tanınmasından, imgelemi geliştirecek çok çeşitli uğraş ve becerilere yer
verilmesinden, çevre düzenlemesine ve kültürel mirası değerlendirme bilincini vermeye dek, çok yönlü konu
ve alanları içine alan bir program söz konusudur. Sanat yoluyla eğitim sürecinde önemli olan bireyin
uyumlu, dengeli bir kişilik geliştirmesidir. Bireyin her tür yaratım ve anlatım biçiminin özgürce
geliştirilebilmesi amaçlanır. Uygulamaya ağırlık verilir. (San, 2017, 81-82)
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Günümüzde okullar; belirli hedef ve davranışları kazandırmanın ötesinde bireyi yaşama hazırlayan,
çevreye uyum sağlamalarına katkıda bulunan, günlük yaşamda rehber olması ve dersler doğrultusunda
beceri, tutum ve değerler kazandırması beklenen bir yapıya dönüşmüştür. Okullardan beklentilerin
artmasıyla birlikte öğrenciler bireysel seçimler yapacakları, rahat, işbirliği içinde hareket edecekleri,
hedeflenen kazanımlara ulaşabilecekleri öğrenme ortamlarına gereksinim duymaya başlamıştır. Bu
gereksinimler okul dışı faaliyetlere olan ihtiyacı doğurmuştur. Okul dışı etkinliklerin temel amacının
öğrencilere güncel olay ve sorunlara karşı farkındalık kazandırma, sosyal açıdan gelişim sağlama, yaratıcı ve
yeni fikirler üretmelerine olanak sağlama olduğu söylenebilir. Günümüz şartlarına göre hazırlanan
programlarla bilgiye ulaşmanın yanında bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirilmelidir. Bilgiye ulaşmak ve
kullanmak bilimsel eğitimin görevi ise o bilgiden yola çıkarak yeni tasarımlar yapmak, kendini dışa vurmak,
duyguları sürecin içinde tutmak da Sanat Eğitiminin görevidir.

Bilgiyi kullanan kişi, kendine ve çevresine

saygı gösteren, duyarlı, meraklı, mücadeleci, ne istediğini ve ne yaptığını bilen, demokratik, problem çözme
yetisine sahip, bağımsız, iletişime açık kişidir. Tüm bu özellikler yaratıcı drama süreçlerinin getirileri olarak
görülebilir. Eğitimde yaratıcı drama yöntemi teknoloji çağının ilerleyişiyle oluşan bireysel, toplumsal
iletişim eksikliğini giderebilen bir yöntem özelliğindedir ve öğrencinin iç dünyasına hitap eder. Drama,
öğrenciyi her zaman öğretim sürecinin merkezine alır ve yaratıcılığını kullanmasını sağlar. Öğrencilere
başarısız olma korkusunu yaşatmaz aksine öğrencilerin kendilerine güvenmelerini destekler. Öğrencilere
takım çalışması yapma, farklı gruplarla iletişime geçebilme, kendilerini ifade etme, iletişim ve sosyal
farkındalıklarını güçlendirme, farklı biçim ve amaçlara yönelik araçları çok yönlü veya karışık olarak
kullanma, estetik ve etik değerlerle, kültürel sorumluluklarını geliştirme açısından çok yönlü yaşantılar
sağlar.
Sadece okulda yürütülen dersler ve akademik gereksinimleri karşılamaya yönelik verilen bilgiler bu
becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde yetersiz kalacaktır. Özellikle fen derslerinde kazanılan bilgiler
uygulamaya aktarılmadığı müddetçe unutulmaya mahkûmdur. Bu nedenle öğrenilen bilgilerin içselleştirip,
kalıcı hale gelmesi için günlük yaşamla ilişkilendirip kullanılması gerekir. Fen eğitimi için değerli bir kaynak
olan doğal çevrenin öğrenme ortamı olarak kullanılması öğretim hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından
çok önemlidir. Doğa eğitimi öğrencilere elde ettikleri bilgileri doğal ortamlarda anlamlandırma fırsatı sunar.
Okul dışında gerçekleşen doğa eğitimleri farklı disiplinlerin bir arada kullanıldığı etkinlikleri içerdiğinden
katılımcı öğrencilerin program kapsamındaki konu alanlarını daha iyi anlamalarına, böylelikle konular
arasında bağlantı kurabilmelerine olanak sağlar. "Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" projesi
"Likya yolunda bilimin izinde" konusu yaratıcı drama yöntemi ve deneylerle gerçekleştirilen bir öğretim
programıdır. Doğa eğitimi sürecinde Yaratıcı Drama yöntemi etkin bir biçimde kullanılmaktadır. 40 saatlik
proje süresi içinde toplam 18 saat Yaratıcı Drama çalışılmıştır. Bu çalışmada Yaratıcı Drama yöntemiyle
oluşturulan etkinliklerle "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" projesinde, Sanat eğitiminin Fen eğitimiyle
birlikte programa dönüştürülmesi süreci ve uygulanan örnek drama programı yer almaktadır.
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Likya Yolunda Bilimin İzinde adlı doğa eğitimi okulu projesinde Sanat ve Fen alanları yaratıcı
drama yöntemiyle bütünleşerek ve öğrencilerin bilgiyi deneyimlemesine olanak veren etkinliklerle
hazırlanmıştır. Okul dışı çevre eğitimleri bir açık hava laboratuarı özelliği gösterdiğinden, deney ve gözleme
açık, uygulamalı bir öğrenme ortamı sunar. Fen Bilimleri dersinde somut ve soyut kavramları farklı
ortamlarda yaparak yaşayarak, imgeleri grup içinde tartışarak, canlandırmalar aracılığıyla daha hızlı
kavramak, yeniden yapılandırmak ve bilgiyi keşfetmek mümkün olduğu için açık alanda yapılan drama
çalışmaları dersin amacına ve kazanımlarına daha kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. “Likya Yolunda Bilimin
İzinde” adlı projede yer alan etkinlikler MEB tarafından hazırlanan Fen Bilimleri ders kitabındaki FeTeMM
eğitimi yaklaşımının disiplinlerine yönelik kazanımlar seçilerek hazırlanmıştır ve yerel kültürü öğrenmelerini
sağlayan bir efsaneden yola çıkılarak Likya yolu ve Çıralı’da bulunan Yanartaş gezilmiş, öğrenciler kendi
efsanelerini oluşturmuşlardır. Efsane kelimesi TDK Türkçe Sözlük'te; Eski çağlardan beri söylenegelen,
olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence ve mecazi anlamda da gerçeğe
dayanmayan, asılsız söz, hikâye şeklinde tarif edilmiştir. (Türkçe sözlük 1998).
Tüm eğitim sürecinin sonucunda da bir hafta boyunca öğrendiklerinden yola çıkarak kısa filmlerini
videoya çekmişlerdir. Kısa film anlatmak isteneni öz ve zekice anlatan bir film türüdür (Kameraarkası.org).
Araştırmanın önemi okul dışı öğrenme alanlarının bir laboratuar gibi kullanması, sanat eğitimi
dinamikleriyle Fen eğitimi amaçlarının birleştirilerek bir eğitim programının tasarlanmış olmasıdır.
YÖNTEM
Çalışmada; karma yöntem araştırma deseni kullanılmıştır. Bu yöntemde nitel ve nicel yöntemler
farklı biçimde bir araya gelmektedir. Karma yöntem araştırması, araştırma problemlerinin sadece nicel ya da
sadece nitel araştırma yaklaşımı ile değil, her iki yaklaşımın birlikte ele alınması ile daha iyi
anlaşılabileceğini varsayan veri toplama, analiz etme, bütünleştirmeye olanak veren bir yöntemdir (Creswell
ve Plano-Clark, 2007, s. 24).
Çalışmada; öncelikle nicel veri toplama aşaması kaydedilmiş (Ön Test), ardından süreç boyunca
nitel veri toplama aşamasına geçilmiştir. Nitel veri toplama aşamasında gözlemle veri toplama, gözlemlerin
analiz edilmesi ve somutlaştırılarak öğrencilerle tartışılması gerçekleşmiştir. Çalışma nicel veri toplama
işlemiyle sonlandırılmıştır (Son Test).
Çalışma iç ve dış mekanlar olmak üzere farklı ortamlarda yürütülmüştür. Program oluşturulurken
Yaratıcı Drama yöntemi kullanılmıştır. Programın ilk 6 saati öğrencilerin yöntemi tanıması, kullanılacak
teknikleri deneyimlemeleri, grubun kaynaşması, iletişimin başlaması, grup uyumunun ve takım olma
bilincinin oluşturulması için planlanmıştır. Daha sonraki 6 ders Çıralı Yanartaşı Milli Parkında Yanartaş
(Kimera) efsanesinden yola çıkarak bölgenin doğa özelliklerinin çalışılması, Olympos Antik Kentinin
keşfedilmesi, öğrencilerin bölgeyle ilgili kendi efsanelerini yazmaları, sonrasında da gerçek doğal mekânda
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yazılan efsanelerin canlandırılması üzerine tasarlanmıştır. Son 6 saatlik atölye ise hayali bir şehrin
oluşturulması, doğa özelliklerinin belirlenmesi, bu şehirle ilgili karşılaşılabilecek doğa sorunlarının
tartışılması ve olası çözümleri içeren kısa filmlerin öğrenciler tarafından çekilerek sürecin tamamlanması ve
değerlendirilmesini içermektedir.
Araştırmanın Grubu (Örneklem)

Bu çalışma 2-7 Ekim 2018 de Adrasan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesislerinde konaklamalı olarak
Antalya, Alanya ve Finike Bilsemlerde (Bilim ve Sanat Merkezleri) eğitim gören 6,7,ve 8. sınıflara devam
eden 30 öğrenci ile gerçekleştirildi. Toplam 30 öğrencinin 7'si kız 23'ü erkek olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine göre dağılımı ise; 11 öğrenci Finike Bilsem, 12 öğrenci Kepez
Bilsem, 7 öğrenci Alanya Bilsem şeklindedir. Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre dağılımında 12 öğrenci
6.sınıf, 16 öğrenci 7. sınıf, 2 öğrenci 8.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır.
Atölyeler

Atölyeler
1. Atölye

Tarih ve Süre
02.10.2018
3 ders saati
(3x45 Dakika)

2. Atölye

03.10.2018
3 ders saati
(3x45 Dakika)

3. Atölye

04.10.2018
3 ders saati
(3x45 Dakika)

4. Atölye

05.10.2018
3 ders saati
(3x45 Dakika)

5. Atölye

06.10.2018
4 ders saati
(4x45 Dakika)

6. Atölye

7.10.2018
2 ders saati
(2x45 Dakika)

Atölye Konusu ve Amacı
“Tanışma, iletişim, etkileşime geçme, kaynaşma ve
grup dinamiğinin sağlanması”
Amaç: Proje ekibinin birbiriyle tanışmasını ve ekip
olmaları için gerekli atmosferin oluşmasını
sağlamaktır.
“Uyum, güven, dikkat çalışmaları ”
Amaç: Grup içi uyum ve güveni oluşturmak ve
bireysel dikkati, çok yönlü düşünmeyi, kişilerarası
farklılığı hissettirerek zihinsel uyanışı sağlamaktır.
“Takım çalışması”
Amaç: Takım olma ve takım içinde işbirliğini
geliştirmek, kendini ifade etme becerisi üzerine
yoğunlaşmaktır.
“Yaratıcı Düşüncenin üretime dönüşmesi; efsanemizi
oluşturuyoruz ”
Amaç: Yaratıcı düşüncenin sanat ürünü aracılığıyla
işlenmesi ve öğrencilerin kendi ürünlerini ortaya
çıkarmalarını sağlamaktır.
Kısa Film
Amaç: Her grubun bir hafta boyunca irdelediği
durumları kısa bir filmle ortaya koyması. Bu çalışma
aynı zamanda tüm yaşantıların ve öğrenilenlerin
değerlendirilmesini ve kayıt altına alınmasını
sağlayacaktır.
Proje sürecinin değerlendirilmesi.
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Program
02.10.2018
“Tanışma, iletişim, etkileşime geçme, kaynaşma ve grup dinamiğinin sağlanması”
Isınma Etkinlikleri:
1. Tanışma ve isim oyunları.
Çemberde toplanılır ve selamlaşılır. Lider kendi adını kendine özgü bir hareketle eşleştirerek söyler
ve tüm grubun sırayla aynı çalışmayı yapması beklenir. 2.turda her birey hatırladığı başka bir bireyin adını
söyler ve hareketini yapar. Tüm katılımcıların isimleri söylenip hareketleri tekrar edilene kadar süreç devam
eder.
2. Aşure.
Lider “ben bir aşure yaptım içinde Tülin yoktu ….vardı” diyerek çalışmayı başlatır. İsmi söylenen
öğrenci tekerlemeye yeniden başlayarak süreci devam ettirir.Tüm katılımcıların isimleri söylenene kadar
süreç devam eder.
3. Eşli aşure.
Bu kez herkes kendine bir eş bulur ve eşinin koluna girerek çemberdeki yerini alır. Lider “ben bir
aşure yaptım içinde (kendi eşinin adını söyler) yoktu ….vardı” diyerek süreci başlatır. Adı söylenen kişinin
eşi süreci devam ettirir. Yananlar oyundan çıkar.
4. 1-2-3-4 İsim.
Çemberde lider herkesin önünde dolaşır. Alkışla işaret verdiği kişi 1 diyerek oyunu başlatır. Sırayla
işaret alan kişiler 1,2,3,4 diye sayarlar. 5 ve 5’in katlarına denk gelen kişi kendi adını söyler. Yanan oyundan
çıkar.
5. İsimlerin klibi.
5’er kişilik 6 alt grup oluşturulur. Her grup kendi grup içindeki kişilerin adlarını birleştirerek bir
şarkı besteler ya da bildikleri bir şarkının sözlerini uyarlarlar. İlk oyunda kullandıkları kendi hareketlerini de
ekleyerek şarkıyı seslendirirler.
Canlandırma Etkinlikleri:
Kullanılan Teknikler: Donuk imge ve Sözsüz doğaçlama.
6. Donuk imge tekniği ile ilgili bilgi verilir. Bir önceki çalışmada oluşturulan gruplar bu çalışmada da
birlikte üretirler. Donuk imge tekniği ile (dağ, vadi, ova, deniz, şelale gibi) bir doğal unsuru oluştururlar.
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Diğer gruplar oluşan şeklin ne olduğunu anlamaya çalışırlar. Her grup kendi oluşturduğu şekille ilgili, onu
vurgulayan bir slogan oluşturarak süreci tamamlar.
7. Sözsüz doğaçlama tekniği ile ilgili bilgi verilir. Gruplar yeniden oluşturulur ve 5 alt grup yapılır. Her
grup sözsüz doğaçlama tekniğini kullanarak bina, köprü, yol gibi bir beşeri unsuru ele alır. Ele alınan unsurla
insanın çatışmasını konu alan sözsüz doğaçlamalar canlandırılır. Doğaçlamalardan sonra grupların ele aldığı
çatışma irdelenir.
Değerlendirme Etkinlikleri:
8. Tekrar çemberde buluşulur. Lider elindeki topu bir kişinin adını söyleyerek ona atar. İsimler tekrar
edilir. 2.turda topu attığı kişiye süreçle ilgili bir soru sorar.
03.10.2018
“Uyum, güven, dikkat çalışmaları”
Isınma Etkinlikleri:
1. Ayna çalışması.
Herkes kendine bir eş bulur. Mekâna yerleşilir. Eşler yüz yüze karşılıklı durur. Müzik eşliğinde
eşlerin elleri ortada karşılıklı buluşur ama birbirine değmez. Göz göze iletişim kurulur ve göz iletişimi
koparılmamaya çalışılır. Eller uyumlu bir şekilde birlikte hareket ettirilmeye çalışılır.
2. İpli kukla. (videosu var)
Aynı eşlerle çalışılmaya devam edilir. Eşlerden biri görünmez ipleri olan bir kukladır diğeri ise kukla
oynatıcısı. Kukla oynatıcısı görünmez ipleri hareket ettirerek kuklayı oynatır. Roller değiştirilerek süreç
tekrarlanır.
3. Şoför ve arabası.

Yeni bir eş seçilir. Eşlerden biri öne diğeri onun arkasına geçer. Öndeki kişi arabadır,
arkadaki ise onun şoförü. Arkadaki kişi öndekini elleriyle yönlendirir. Çalışma boyunca hiç
konuşulmaz. Eşler yer değiştirerek çalışma sürdürülür. Önemli olan araba ve şoförün birlikte
kopmadan hareket edebilmesidir.
4. Kör gezdirme çalışması.

Bir önceki eşlerle devam edilir. Bu sefer eşler kol koladır. Eşlerden biri gözünü kapatır
diğeri onu hayali bir mekanda o mekanı tanıtarak gezdirir. Örneğin “şimdi bir müzedeyiz. Birkaç
basamaklı merdivenden çıkacağız….”gibi. Eşler yer değişerek süreç devam eder.
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5. Dış mekanda kör gezdirme çalışması.

Az önceki çalışma açık alanda aynı eşlerle tekrar edilir. Ancak bu sefer eşler hiç konuşmaz.
Gözleri kapalı olan kişi tamamen eşinin dokunarak yönlendirmelerine güvenmeye çalışır.
Ara Değerlendirme
Buraya kadar yapılan çalışmalar sözel olarak değerlendirilir. Amacımız ne olabilir, eşimizle uyumu
yakaladık mı, bizi yönlendirirken onu anlayabildik mi, özellikle son çalışmada kendimizi ona teslim
edebildik mi, güvendik mi yoksa gergin ve huzursuz mu yürürdük? Soruları yanıtlanır.
Ara değerlendirme sürecinde öğrenciler;
-Ayna çalışması ile eşli olarak dikkatimizi ellerimize verdik ve göz iletişimi kurduk, eşlerimizin
gözlerine sürekli bakmak zordu.
-İpli kukla oyunu ile birbirimizin bedenini yönlendirdik ve beden diliyle karşımızdakinin bedenini
yönlendirdik. Pandomim gibiydi. Birbirimizin farklılıklarını keşfettik, algılarımız da farklıydı ben el
çırpması için ipleri oynattım ama o ellerini önde birleştirip sonra tekrar ayırdı.
-Eşli yürüme oyunu ile gözleri kapalı olan eşimizin sorumluluğunu aldık ve onu yönlendirdik.
Sorumluluk bilincimizi geliştirmeye çalıştık. Gözleri görmeyen kişilerle ilgili empati kurduk.
Canlandırma Etkinlikleri:
Kullanılan Teknikler: Donuk imge, Doğaçlama, rol oynama, eşli doğaçlama.
6. Heykeltıraş-çamur.

Yeni bir eş seçilir. Eşlerden biri çamur diğeri de bu çamurdan heykel yapacak heykeltıraştır.
Heykeltıraşlar çamurlarını önce yoğururlar ve sonra ona şekil verirler. Heykeller bir açık hava
müzesinde sergilenmektedir. Heykeltraşlar müzeyi gezen ziyaretçilere heykelleriyle ilgili bilgi
verirler. Hangi çağda yapıldı, sanatçı ne anlatmak istedi bu eserinde, heykeline hangi ismi verdi, ilk
nerde sergilendi vb.
7. Eller-kollar.

Çalışmaya aynı eşlerle devam edilir. Eşlerden biri öne geçer, diğeri ise arkaya. Öndeki kişi
kollarını arkasında bağlar. Arkadaki kollarını diğerinin kollarının arasından geçirerek öndekinin
kolu olur ve birlikte tek bir kişi olarak hareket ederek bir günlerini doğaçlarlar. Sabah yataktan
kalkma, dişleri fırçalama, makyaj yapma, kıyafetleri giyme gibi. Arkadaki konuşur ve öndeki onun
konuşmasına göre ağzını oynatmaya, uygun mimikleri oluşturmaya çalışır.
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8. Küçük gruplarla doğaçlama.

6 alt grup oluşturulur. Her gruba çeşitli nesneler ve bir doğa fotoğrafı verilir. Fotoğraftaki
durumla ilgili bir çözüm geliştirilerek ve nesneler kullanılarak doğaçlamalar canlandırılır.
Değerlendirme
Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak her grup bir film fragmanı hazırlar. Fragmanlarını 1.grup korku,
2.grup gerilim, 3.grup komedi, 4.grup bilim kurgu, 5.grup dram, 6.grup aksiyon türünde hazırlarlar.
Fragmanlarla öğrencilerin süreçte en çok dikkatlerini çeken çalışmalar gözlemlenir. Aynı zamanda süreç
hatırlanır.
04.10.2018
“Takım çalışması”

Isınma Etkinlikleri
1. Hareketi kim başlattı.

Grup çemberde toplanır. Ortaya bir ebe alınır. Çemberde de gizli bir ebe vardır. Gizli ebe bir
hareketle oyunu başlatır. Grup çemberdeki ebe yakalanmasın diye eş zamanlı olarak onun
hareketini tekrar etmeye çalışır. Çemberdeki ebe hareketleri yakalanmadan değiştirmeye çalışır.
Çemberin ortasındaki ebe hareketleri kimin değiştirdiğini bulmaya çalışır.
2. Kaleyi koruma.

Bir ebe seçilir. Ebe bir duvarın önünde durur. Duvar onun kalesidir. Ebe kalesini diğer
bireylerden korumaya ve onların kaleyi fethetmesine engel olmaya çalışır. Ancak diğer bireyler
sakin bir strateji geliştirerek duvarı ele geçirmeye çalışırlar. Ebe arkasını döndüğünde ona doğru
yaklaşırlar. Ebe yüzünü gruba döndüğünde herkes donmaya çalışır. Ebe hareket eden birini görürse
onu en arkadan oyuna başlatabilir. Amaç ebe görmeden gruptan birinin duvara değmesidir. Oyun
2.turda 3’er kişilik gruplarla oynanır. Bu sefer gruplardan bir kişi kaleye dokunmaya çalışır.
3. Ormanlar Kralı Aslan.

Ormanın yöneticisi Aslandır. Lider Kral Aslanı canlandırır. Aslan yalnız kalmaktan
korktuğu için tüm hayvanları hapsetmiştir. Tüm öğrenciler aslanın tutsağı diğer hayvanlardır. Onlar
aslana karşı bir takımdırlar. Aslandan ormanın kapısının anahtarını alarak onu yenmeye çalışırlar.
Özgüven ve taktik geliştiren bir oyundur. Aslan horuldayarak uyurken ona yaklaşırlar. Aslan
uyanınca donarlar. Aslan hareket eden bir hayvan görürse onu oyundan çıkarabilir ya da en arkaya
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gitmesini ister. Hayvanlar aslana görünmeden anahtarı alıp kapıya ulaştırırlarsa özgürlüklerine
kavuşurlar. Aslan onların elinde anahtarı görürse kilidi değiştirir ve oyunu kazanır. Anahtarın elden
ele bir taktik ile kapıya ulaşması gerekmektedir.
Canlandırma Etkinlikleri:
Kullanılan Teknikler: Doğaçlama, rol oynama, donuk imge, kafa sesi.
4. 5 alt grup oluşturulur. Her grup Aslanı nasıl ikna edebileceklerini gösteren doğaçlamalar yaparlar.
Aslan niye yalnız kalmaktan korkmaktadır, hayvanlar onu nasıl ikna edecekler? Canlandırmalar
bitince her grubun çözüm yolu tartışılır.

Ara Değerlendirme
Takım nedir, takım olmanın önemi, problem çözme becerileri, kendini ait hissetme ile ilgili
öğrenciler görüşlerini bildirdiler.
5. Hırsız-polis: Altın varaklı köprüleri olan çok zengin bir şehir vardır. Bu şehirde hiç hırsızlık
olmaz. (Öğrenciler istedikleri bir kişiyle eşleşirler. El ele tutuşarak köprüleri oluştururlar.) Bir
gece polis bir şey fark eder, bir hırsız köprülerin altın varaklarını çalarak kaçmaktadır. (Bir
öğrenci polis, diğeri hırsız olur.). Hırsız köprülerin altından kaçar, polis onun geçtiği tüm
köprüleri takip ederek ve altından geçerek hırsızı 25 sn yakalamaya çalışır.
6. 5 alt takım oluşturulur. Her takım donuk imge tekniği ile bu şehre gelen bir turistin
kamerasındaki 3 fotoğrafı canlandırır. 1.grup trafik ve çalışma hayatı, 2.grup çocukların oyun ve
eğitim süreci, 3.grup kültür ve sanat, 4.grup bilim ve teknoloji, 5.grup şehrin arka sokaklarında
neler olduğunu gösteren fotoğrafları bedenleriyle oluştururlar. Her fotoğraf da öğretmen bir
karaktere dokunur. Dokunduğu karakter kafa sesiyle düşüncesini aktarır. Bu yolla fotoğraflar
irdelenir.
Değerlendirme:
7. Takımlar turistin ağzından gördükleri olumsuzlukları anlatan birer şikâyet mektubu yazarlar ve
ilgili birime ulaştırırlar. Mektuplar okunur ve değerlendirilir.
05.10.2018
“Yaratıcı Düşüncenin üretime dönüşmesi; efsanemizi oluşturuyoruz ”
Bu atölye açık alanda Olympos Antik Kenti ve Yanartaş Milli Parkında gerçekleştirilmiştir.
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Isınma Etkinlikleri:
1. İrlanda kılıcı.

Herkes sağ ya da sol elinin işaret parmağını kılıç olarak kullanır. Diğer elini arkaya alır ve
belinin üstüne avucu dışa dönük ve açık biçimde olacak şekilde kalkanını oluşturur. Kendini
korumak için savunma stratejisi geliştirirken diğer bireylerin kalkanları olan avuç içlerine
kılıçlarıyla dokunmaya çalışarak sayı toplarlar. Ataklık, dikkat ve taktik geliştirme, çözüm odaklı
davranma gibi yetilerini kullanırlar.
2. Kendini koru, onu yakala.

Herkes kendine bir eş seçer. Eşiyle yüz yüze durur. Kullandığı elinin işaret parmağını
eşinden kaçırırken diğer eliyle eşinin kaçırdığı işaret parmağını yakalamaya çalışır.
3. Sırtını koru.

Aynı eşle devam edilir. Bu sefer eşler birbirlerinden sırtlarını kaçırmaya çalışırken eşinin
sırtına dokunmaya çalışır.
Canlandırma Etkinlikleri:

Kullanılan Teknikler: Doğaçlama, donuk imge.
4. 4 Alt grup oluşturulur. Her gruba Yanartaş ile ilgili efsane verilir. Gruplar efsaneyi okuduktan
sonra Yanartaş’ın olduğu tepeye çıkarlar ve çıkarken efsanedeki karakterleri imgelerler. Geri döndüklerinde
kendi efsanelerini yazarlar. Efsaneleriyle ilgili bedenlerinden oluşan afişleri gösterirler, efsanelerine bir isim
verirler. İsterlerse malzeme kullanarak efsaneleri canlandırırlar. Canlandırmalardan sonra efsaneler okunur.
5. Olympos Antik Kentine gidilir. Ağaçların yaşları tahmin edilerek ve antik kentteki kalıntılar,
tiyatro, lahit, tapınak gibi yapılar görülerek ve kent ile ilgili tarihsel bilgiler alınarak gezilir. 1.grup mimari,
2.grup yaşam kültürü,3.grup ticaret, 4.grup kültür ve sanat konularını araştırarak geziyi tamamlarlar.
İzlenimlerini anlatan tasarımlarını deniz kıyısında taşlarla oluştururlar. Taşlardan oluşan tasarımlar Olympos
gezisinin simgeleri olur.
Değerlendirme:
6. Öğrencilere kendi yaratıcı düşüncemizi geliştirmek, yapılandırmak, takım içinde yaratıcı düşünce
üretimini başlatmak, takımlar arasında değiş tokuş yapmak ve bir önceki yaratıcı düşünceye katkı yaparak
düşünceleri tamamlama ve birleştirme yöntemiyle efsane oluşturma, yazma ve ortaya çıkan ürünlerin
doğaçlanarak somutlaştırılması süreci özetlenir.
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Sanatın ve sanat ürünlerinin bir anlatım aracı olarak kullanılması üzerine beyin fırtınası oluşturulur.
06.10.2018
“Kısa Filmlerimizi oluşturma”
Isınma Etkinlikleri:
1. Kalem nerede?
Tüm grup çemberde oturur. Bir ebe seçilir. Ebe mekânın dışına çıkar. Mekân içine görünür bir yere
daha önceden gösterilen kalem bırakılır. Ebe zamanla yarışarak kalemi bulmaya çalışır. Grup ipucu vermez,
kaleme bakmaz ve kalemin yerini ebeye söylemez. Ebe 1 dakika süre içinde kalemi bulmaya çalışır.
Canlandırma Etkinlikleri:
Kullanılan Teknikler: Kısa Film
2. 2 gün önce oluşturulan şehir hatırlanır. Bu şehirde bir sabah, belediye başkanı her zamanki gibi
sporunu ve yürüyüşünü yapmak için ormana(1.grup), deniz kıyısına (2.grup), göl ya da nehir
kenarına (3.grup), milli parka (4.grup) gider. Ama öyle bir durumla karşılaşır ki çok şaşırır ve üzülür.
Bu durumu acilen çözmeleri gerekmektedir.

Öğrenciler istedikleri arkadaşlarıyla 4 takım

oluştururlar ve her takım irdeledikleri durumları anlatan, içinde problem ve etik bir çözüm içeren
kısa filmlerini videoya çekerler.
Değerlendirme:
1. Her grup videosunu izler, montajını yapar ve son şeklini verir.
07.10.2018
“Proje sürecinin değerlendirilmesi”
1. Kısa filmler izlenir ve değerlendirilir.
2. Gruplar tüm süreci kapsayacak ve gelecek nesillere uyarı oluşturacak bir mektup yazarlar.
3. Öğrenciler ve öğretmenler sanat ve sanat ürünleriyle, deneylerle ve etkinliklerle hazırlanmış doğa ve
bilim okulu sürecini değerlendirirler.
SONUÇ
Programın tamamında değerler eğitimine vurgu yapılmıştır ve öğrencilerin “sorumluluk, paylaşma,
arkadaşlık, dostluk, hoşgörü, faklılıklara saygı, güven, uyum, dikkat, takım içi iletişim, yaratıcılık, empati,
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birlikte üretme gibi konulara dikkatleri çekilmiştir ve bu konularla ilgili farkındalıklar yaşamaları
amaçlanmıştır. Sanat ve sanat ürünleri doğa eğitiminin bir parçası olarak kullanılmıştır.
Çocukların ve gençlerin sanatla ilgilenmeleri onları kötü alışkanlıklardan, boşluğa düşmekten, can
sıkıntısından uzak tutar. Sanat ve sanat ürünleri kişilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını sağladığı için
yaratıcılık körelmez. Yaratıcılığı gelişmiş bireyler problemleri daha kolay çözer. Sanat estetik düşünme
becerisini geliştirir. Sanat eğitimi bireyleri yaşama karşı , diğer bireylere karşı daha hoşgörülü ve saygılı
davranmaya yöneltir. Sanat bireyin kendine ve ürettiklerine saygı duymasını sağlar. Sanat kişinin kendini
dışa vurmasını, duygularını anlatabilmesini kolaylaştırır. Sanat eğitimi bireylere disiplinli çalışmayı öğretir.
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EKLER
Antik Yunan döneminde Argos ilinde Ephyra Kralı’nın yiğit bir oğlu yaşarmış. Asıl adı Hipponus
olan bu delikanlı, bir gün avlanırken yanlışlıkla talihsiz bir şekilde kardeşi Belleron’u öldürmüş. Bu olaydan
sonra ona “Belleron’u yiyen” anlamında olan ‘Bellerophon’ ismini takmışlar. Kardeşinin ölümüne ve bu
olaylara çok üzülen yiğit Hipponus, keder içinde baba ocağını terk ederek; o zamanki Tiryns şehrine, o
bölgenin kralı olan Proitos’un yanına gitmiş ve onun konuğu olmuş.
Kral Proitos’un güzel karısı Ante, yakışıklı ve yiğit Hipponus’a tutulmuş. Ne var ki, yiğit olduğu
kadar dürüst de olan delikanlı, kralın karısının bu aşkına karşılık vermemiş ve her defasında kraliçenin
yakınlaşma çabalarından bir şekilde yolunu bularak, kurtulmuş.
Aşkına bir türlü karşılık bulamayan Ante, hırsla ve kinle kocasına: “Bana aşkını ilan ederek, benimle
birlikte olmak isteyen Bellerophon’u öldürmezsen, Tanrılardan senin lanetini isterim.” demiş. Karısının bu
sözleri üzerine çok kızan Kral yine de elini, konuğunun kanıyla kirletmek istememiş. Bir tahtanın üzerine bir
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şeyler yazmış, tahtayı dokuz kez sarmış onu, Bellerophon’un eline tutuşturarak delikanlıya elindekini;
akrabası olan Lykia Kralı Lobates’e götürmesini söylemiş. Tahtada, delikanlının kraliçeye sarkıntılık ettiği
ve bu yüzden öldürülmesi gerektiği yazılıymış. Tüm bu olanlardan habersiz olan delikanlı, ölüm fermanı
koltuğunun altına alarak Lykia ülkesinin başşsehri olan Xanthos (Kınık)’taki kralın sarayına varmış.
Kral Lobates, delikanlıyı sevgiyle karşılamış, onu dokuz gün dokuz gece konuk etmiş. Konuğuna,
her gün bir boğa kestirip, ikramda bulunmuş. Onuncu günün sabahı kral, damadı Proitos’tan gelen mektubu
istemiş. Kral, mektubu okuduğunda Bellerophon’un öldürülmesi gerektiğini anlamış. Ne var ki, Lobates de
elini kana bulamak istememiş ve onu Lykia ülkesinde dehşet saçan Chimera ejdarhasına göndermiş.
Chimera ejdarhası o zamanlar Chimera’da, Olympos dağının eteklerinde yaşarmış. Ejderha; bir aslan
gibi kükreyerek, ağzından ateşler saçarmış ve bu ateşin alevleri, değdiği her şeyi yakıp kül edermiş. Bu
ejderhanın kafası aslan kafası, vücudunun yarısı keçi vücudu ve vücudunun arka kısmı da yılan
şeklindeymiş.
Delikanlı, kendisine söylenen, ejderhanın yaşadığı yere gitmiş ve bu canavarla karşılaşmış. Canavar,
gördüğü yerde delikanlıya, ağzından ateşler saçmaya başlamış. Bellerephon, tek başına bu ejderhayla baş
edemeyeceğini anlamış ve tanrılardan yardım istemiş.
Mitolojide kanatlı at olarak bilinen Pegasus, tanrılar tarafından delikanlıya yardım etmesi için
gönderilmiş. Delikanlı, kendisine yardım için gelen bu atı yakalamış ve üzerine binmiş. Atın üzerinde,
Bellerephon’u gören ejderha, doğuya doğru kaçmaya başlamış ancak, ejderhanın önüne deniz çıkmış.
Delikanlı, ejderhayı denizin kıyısında yakalayarak, atıyla gökyüzüne yükselmiş ve onu yukarıda tam
Yanartaş tepesinin üzerinde mızraklayarak, onu öldürmüş.
Ejderha ölmeden önce son bir kez olanca gücüyle ağzından saçtığı alevler her yere düşmüş.
Ejderhanın bu yakan kavuran ateşinin, tam öldürüldüğü yerde hala daha yandığına inanılır. (Seyyahca.com)
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, sanat yapıtlarının çözümlenmesinde, göstergebilim çözümlemesinin ve sanat
eğitiminde pedagojik eleştiri yaklaşımının resim sanatına uygulanabilirliği konusunda örnek bir çalışma yapmaktır.
Araştırma, tarama modelinde betimsel türdedir. Resimlerin çözümlenmesinde, Louis Hjelmslev’in geliştirdiği gösterge
düzeylerinin ayrımından yararlanan A.J.Greimas’ın “göstergebilimsel çözümleme yöntemi” ile Feldman’ın “sanat
eğitiminde pedagojik eleştiri yaklaşımından” yararlanılmıştır. Bu çalışmada Eren Eyüboğlu’nun 1941 yılında “Dans
Edenler” adlı, kâğıt üzerine guaş boya ile yaptığı resmi, araştırmacılar tarafından geliştirilen “sanat yapıtı deneme
formu” ile incelenmiştir. Gösteren öğe duyusal olan, maddi olan şeydir, dışsal bütünlüktür. Sanat nesnelerin
göstergebilim yöntemi ile çözümlenmesi sonucunda nesnelerin; malzeme ve yapım teknikleri, oluşturucu göstergeler ve
göstergeler arasındaki ilişkiler, düz ve yan anlamlar, kişi, zaman ve uzam öğeleri, karşıtlıklar ve sergileme biçimlerine
ilişkin ortaya çıkan izlek, anlam, derin anlam ve metinler arası ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Sanatçının resmi yaptığı
dönemin (İkinci Dünya Savaşının) olumsuzluklarından etkilendiği ve bu olumsuzluğu yapıta yansıttığı sonucuna
varılmıştır. Öznel yorum ve yargı da içeren bu tür çalışmalarda her resim okuyucusu, resim ile ilgili farklı yorum ve
yargıda bulunabileceğinden, bu çalışmada varılan sonuçtan farklı bir sonuç elde edebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Feldman, Resim,

ABSTRACT
The purpose of this paper is to make a examplatory study on the applicability of semiotics analysis and
pedagogical criticism approach of art education to fine arts.The research builds on a descriptive review model.
A.J.Greimas's “semiotic analysis method” and Feldman's “pedagogical criticism approach in art education” is utilized in
the analysis of the paintings. In this study, the 1941 gouache painting of of Eren Eyüboğlu titled “Dans Edenler” was
examined by “artwork trial form” developed by researchers. The main element is the material and the external integrity.
The analysis of the objects by the method of semiology; relations between material and construction techniques,
constructive indicators and indicators, direct and indirect meanings, person, time and space elements, contrasts and
display forms, and the relations between meaning, deep meaning and texts emerge. It is concluded that the artist was
influenced by the negativity of the era (World War II) and reflected this negativity to its structure. In these studies
which include subjective interpretation and judgment, every spectaror can make a different interpretation and judgment
about the artwork, and may come up with outcomes that are different from the ones reached by this study.
Keywords: Semiotics, Feldman, Fine Arts
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GİRİŞ
Yirminci yüzyılın sanat eleştiri yaklaşımlarından biri de yapıta dönük eleştiri yaklaşımıdır. Çağdaş
dil kuramlarından kaynaklanan çözümleme yöntemleri bu yaklaşımda ön plandadır. Yapıt incelemeyle
ilgilenen yaklaşımlar arasında, Rus biçimcileri, yeni eleştiri, yapısalcı eleştiri, dilbilimsel eleştiri, metinsel
çözümleme ve göstergebilimsel çözümleme gösterilebilir.
Göstergebilim daha çok imgeler üzerine odaklanır. Göstergebilim çalışmaları bütün kültürlerin ürün
ve süreçlerine ilişkin anlamlar oluşturan işaretler dizgesi ile ilgilidir. Göstergebilim insan olmanın gereği
olarak kavramları işaretler ile açıklamak ve yaratmanın gerekliliğinden bahseder; güzel sanatlar ve popüler
sanat etkinlikleri arasında önsel bir değer ayrımı görmez. Hiyerarşik toplumlarda imgeler etkili olan
ideolojileri desteklemek ya da ideolojiye karşı çıkmak için kullanılır (Barthes, 1977, akt: Duncum, 2016).
Göstergebilim; göstergelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama süreçlerini içeren
bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalıdır. Fransızlar semiyoloji
terimini kullanmışlardır. Semiyotik disiplinler arası bir sahadır. Anlam bilimi, dil bilimi, fonetik, mimarlık,
sosyoloji, psikanaliz ve daha birçok bilim dalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinler arası bir alandır. Kültürel
kodlar, gelenekler ve metni anlam süreçlerine göre düzenlenmiş işaret sistemleri diye nitelenen her şey
göstergebilimin inceleme alanına girmektedir (Batu, 2011).
Her çeşit anlamlı bütünün incelenmesine yönelik genel bir göstergebilim (ya da anlambilim) yöntemi
tasarlamış olan Greimas*, özellikle 1970 yılından sonra, çevresinde oluşturduğu araştırma topluluğuyla (bu
topluluğa sonradan Paris Göstergebilim Okulu adı verilmiştir) birlikte geliştirdiği çözümleme yöntemini
edebiyat (yazılı metinler, sözlü edebiyat), görüntü, masal, müzik, şiir, dinsel söylem, hukuk dili, siyaset gibi
değişik dizgelere uygulayıp, insanın yarattığı, anlam taşıyan yapıların hem değişmeyen evrensel özelliklerini
(temel yapılar), hem de kişiden kişiye, toplumdan topluma değişen tikel özelliklerini (yüzeysel yapılar)
ortaya koymuştur. Bu arada insan bilimlerinin öbür dallarına da yöntemsel açıdan örnek olabilecek veriler
sağlamıştır.
Edmund Feldman (1970), sanat eğitiminde betimleme (tanımlama), çözümleme, yorum, yargı olarak
aşamalar içeren, araştırıcı sanat eleştirisi olarak bilinen bir eleştirel düşünme sistemi getirmiştir. Bu kuramı
Louis Lankford (1992), dört belli başlı sanat kuramı ile ilişkili estetik araştırmalar yönünde geliştirmiştir.
Michael Parsons (1987) estetik görüş aşamalarını, Mary Erickson (1983) sanat tarihsel yaklaşım aşamalarını
saptamıştır”. Betimleme ve çözümleme basamağında doğru bir algılamada bulunmak, yorum ve yargı
basamaklarında ise eserin teması ve önemine ilişkin yorumları ifade edebilme önem taşımaktadır. Bu
yöntemle bir eseri görme, biçimsel olarak irdeleyebilme, anlam verebilme ve değer biçebilme yeteneği
kazandırılmaya çalışılmaktadır (Uysal, 2007).
Bu araştırmanın genel amacı, özellikle sanatı anlama konusunda kendini geliştirmek isteyen ya da bir
resim sergisinde sanat okumaları konusunda arayış içinde olan sanat tüketicilerine göstergebilimi tanıtmak,
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sanat yapıtlarının çözümlenmesinde göstergebilim çözümlemesinin ve Feldman’ın araştırıcı sanat eleştirisi
yaklaşımının resim sanatına uygulanabilirliği konusunda örnek bir çalışma yapmaktır.
Göstergebilim araştırmasında sorulan soru: “ Ne anlama geliyor? dur”. Bu aslında bir anlamdan çok
araştırmacının yaşam deneyimine dayalı olan, bir bağlama dayanan, o bağlam içerdiği anlam çerçevesinde
geçici olan, kültür içinde bireyin ve doğanın bir araya gelmesini olanaklı kılan anlamlar bütünüdür. Bu
yaklaşımlarla yapılan çözümleme bu nedenle özneldir. Bir başka anlatımla göstergebilim araştırmalarında
araştırmacının elde ettiği sonuçların geçici olduğunu baştan kabul etmesi gerekir. Göstergebilim araştırmaları
herhangi bir doğruyu ya da doğru olmayanı ispat etme amacını taşımaz, anlamlandırmaya çalışır (Smith
Shank, 2017: 64).
YÖNTEM
Bu çalışma, neyin ne olduğu tanımlanarak, elde edilen gözlemlerin nesnelleştirildiği ya da
nesnelleştirilmeye çalışıldığı, öznellik de içeren betimsel türde bir araştırmadır.

Araştırmada Eren

Eyüboğlu’nun şimdiye kadar açılmış en kapsamlı sergisi olan ‘‘Eren Eyüboğlu –Life&Works’’ sergisinden
“Dans Edenler” yapıtının çözümlemesi yapılmıştır. Bu çözümleme, göstergebilim yöntemi ve Feldman’ın
araştırıcı sanat eleştirisi yaklaşımından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.
Göstergebilim araştırmalarına özgü veri toplama araçları söz edilmesi mümkün değildir, bu araçlar
çok çeşitli olabilir (Shank, 2017). Bu araştırmada veriler, görsel, yazılı kaynaklardır ve doküman incelemesi
ile elde edilmiştir
Göstergebilimsel çözümleme sürecinde gösterge, gösteren ve gösterilen kavramlarından söz etmek
gerekir. Gösterge, gördüğümüz şeydir, nesnel ve maddeseldir. Bir görsel gösterge olan resimde bir gösteren
öge ve bir de gösterilen öge vardır. Gösteren, görünen şeyin bellekteki karşılığı olarak tanımlanan anlamıdır
(düz anlam). Gösterilen bireysel deneyimler, tercihler ve bakış açıları ile şekillenen anlam (yan anlam). Bir
başka anlatımla Saussure’nin gösterge sistemine göre gösterge anlamı olan nesne ya da kavram; gösteren
göstergenin algılanan yönü; gösterilen ise gösterenin asıl gönderme yaptığı kavramdır. Göstergelerin
oluşturdukları anlamlar, genel çerçevede düz anlam (gösterilen olduğu gibi algılanır) ve yan anlam (dolaylı
bir takım anlatımlar) olarak kategorize edilebilir (Shank, 2017: 64).
Feldman’ın geliştirdiği araştırıcı sanat eleştirisi olarak bilinen model, betimleme, çözümleme,
yorum, yargı olarak dört aşamalıdır. Görülenlerin tanımlanması betimleme aşamasında yapılır. Yapıt kimin,
adı, tekniği, resimdeki nesneler, biçimler, renkler, renkler nasıl kullanılmış gibi yapıt hakkındaki bilgiler,
açık, görülür ve somut bilgilerdir. Kişiselleştirilmiş bilgiler yoktur (düz anlam). Çözümleme aşamasında
betimleme bölümündeki verilen cevapların nasıl bir ilişki içinde olduğu, nasıl organize edildiği belirtiler. Bu
aşama biraz daha teknik özelliktedir (düz anlam). Yorum aşamasında yapıtın izleyen ile olan iletişiminin
sözel olarak ifade edildiği bölümdür. Esere bakarken ne hissediyorsunuz? Sanatçı ne anlatmak istemiş? Bu
aşamada kesin doğrular ya da yanlışlar olmayacağı için olabildiğince kişisel yorumlar yapılabilir (yan
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anlam). Yargı aşaması izleyenin kişisel deneyimleri ve zevkine göre yapıtın başarılı olup olmadığını
belirttiği bölümdür (Uysal, 2007).
Araştırmada göstergedeki düz, yan anlamlar ve Feldman’ın dört aşamalı eleştiri modeli de
gözetilerek bir sanat yapıtı eleştiri denem formu geliştirilmiştir (Ek) ve yapıtın bu forma göre çözümlemesi
gerçekleştirilmiştir. Sanat tüketicisine yönelik olan bu çalışmada geliştirilen deneme formunda resim
sanatıyla ilgili teknik ayrıntıya çok yer verilmemeye dikkat edilmiştir.
BULGULAR VE YORUMLAR
EREN EYÜBOĞLU

“DANS EDENLER” KAĞIT ÜZERİNE GUAŞ - 48/63 CM
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Betimleme
Yapıt kime aittir?
Eren Eyüboğlu, (asıl adı Ernestin Letoni) 1913 yılında Romanya’nın Yaş kentinde doğdu. Yaş Güzel
Sanatlar Akademisi’nde resim öğrenimi gördü. 1929 yılında Paris’e giderek Andre Lhote’nin atölyesinde
çalışmaya başladı. Aynı yıl aynı atölyede çalışan Bedri Rahmi Eyüboğlu ile tanıştı. 1936 yılında Türkiye
gelerek Bedri Rahmi Eyüboğlu ile evlendi ve Eren Eyüboğlu adını aldı. Yurt içinde ve dışında Türk ressamı
kimliği ile tanındı. Resimleri ve desenleri dışında 1979 yılına kadar çeşitli malzemelerle çok sayıda duvar
panosu yaptı. Sanatçı 30 Ağustos 1988’de Kalamış’taki atölye evinde vefat etti.
Yapıtta gördüklerinizin tanımını yapınız
Yapıtta beş figür el ele tutuşarak halka şeklinde dans etmektedir. Mitolojik, dinsel, gerçek karakter
ve kukla olan figürler bir arada dans ederken resmedilmiştir. Tabloda tek kadın figür mitolojik tanrıça
heykelidir. Heykel en geride olmasına karşın merkezde ve en büyük olarak çizilmiştir. Yüzünün sol tarafı
gölgeli ve net görülmemektedir. Yine mitolojik figür olan Pan, heykelin sağ tarafında yer almaktadır.
Kafasındaki boynuz, ayaklarının toynağa benzemesi ve kuyruğu Pan’ı çağrıştırmakla birlikte renginin
kırmızı olması şeytan olduğu izlenimini de vermektedir. Heykelin sol yanında Türk gölge sanatının en
önemli karakteri olan Karagöz bulunmaktadır. Yapıtta ayrıca arkası dönük olarak siyah giysili, yakasındaki
detaydan aristokrat olduğu düşünülen sarı saçlı bir kişi ve çok renkli kıyafetiyle soytarı (Harlequin) yer
almaktadır. Turuncu olan arka fondaki beyaz kısımlar bulutu çağrıştırmaktadır.
Yapıtın ana konusu nedir? Neler anlatıyor?
Tabloda birbiriyle ilgisi olmayan beş figür kendilerinden geçmiş bir vaziyette dans etmektedir.
Yapıtın varsa ismi, yapıldığı tarih ve boyutları nedir?
Dans Edenler/1941- 48/63 cm.
Yapıtta hangi çizgiler ( düz, zikzak, eğri vb. ) ve hangi şekiller ( geometrik, organik, her ikisi)
hâkimdir?
Eğri çizgiler, geometrik ve organik şekiller karışık bir biçimde yer almaktadır.
Yapıtta hangi renkler hâkimdir?(açık, koyu, soğuk, sıcak, parlak, mat, ışık, gölge vb.)
Yapıtta kırmızı, siyah, yeşil, gri, turuncu, beyaz renkler hâkimdir. Açık ve koyu değerler, konturlar
ve gölgeler söz konusudur. Daha çok sıcak renkler ve soğuk renkler zıtlık teşkil edecek şekilde
düzenlenmiştir. Işık gören yerler daha parlak verilmiştir ve mat renklerle birlikte ele alınmıştır.
Yapıtta mekân nasıl düzenlenmiştir? (düz, birbirini örten biçimde, hepsi)
Mekân boşluk olarak gösterilmiş, mekânda hiçbir figüre yer verilmemiştir. Yapıt gerçekçi, ancak yer
yer soyut ögelere de yer verilmiştir. Özellikle mekân soyut olarak tasarlanmış olayın nerede geçtiğine ilişkin
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herhangi bir ipucu verilmemiştir. Tablonun üst ve alt kısmında yer alan beyazlık bulut izlenimi
uyandırmasına rağmen kesin bir şey söylemek de mümkün değildir.
Yapıtta nasıl bir çerçeve kullanılmıştır? Çerçeve yapıtı etkilemiş midir?
Fonla uyumlu, altın renginde, abartısız, resmi ön plana çıkaran bir çerçeve kullanılmıştır.
Çözümleme
Yapıt nasıl bir teknik (yağlı boya, akrilik, guaş, karakalem, baskı, kolaj vb.) ve hangi malzemeler
(tuval,kağıt,mukavva,boya vb.) kullanılmış?
Guaş boya tekniği ile kâğıt üzerine yapılmıştır.
Kompozisyon nasıl düzenlenmiştir?
Kompozisyon daire şeklinde düzenlenmiştir. Figürler el ele tutuşmuş ve özellikle bacak kısımları
birbirine geçmiş şekildedir. Figürlerin ayaklarının yere basmadığı boşlukta dans ettiği izlenimini
vermektedir.
YORUM
Yapıtın size göre mesajı/teması nedir?
Farklı özellikler taşıyan beş figürün dans ettiği yapıtta, dans; düz anlam olarak eğlenceyi ve
mutluluğu çağrıştırması gerekirken, yapıt aksine ürküten, korkutan, rahatsız eden, endişe uyandırıcı bir mesaj
vermektedir.
Yapıttaki figürler nelerdir? Bu figürleri tarihsel, politik, ekonomik ve toplumsal bakış açısıyla
nasıl açıklarsınız?
Yapıttaki figürler; Tanrıça Hel, Pan/Şeytan, Soytarı (Harlequin), Karagöz ve siyah figür.
Tanrıça Hel: Tabloda merkezde yer almakta diğerlerinden daha büyük gösterilmektedir. Hel,
yeraltının (cehennemin) efendisi, İskandinav mitolojisinin (temeli Germen mitolojisine dayanır) en önemli
figürüdür. Ölüler diyarının tanrıçası olan Hel, dayanılmaz ve çekici bir görünüme sahiptir. Güvener (2015)
bu heykelin Yunan heykeli olduğunu belirtmiştir.
Pan/Şeytan: Yunan mitolojisinde pastoral müziğin tanrısıdır. Belden aşağısı keçi biçimindedir,
ayrıca keçi gibi boynuzları ve kuyruğu vardır. Kulakları sivri ve uzun, burnu ise küçük ve sürekli etrafını
koklar gibi kalkıktır. Mitolojide perileri kovalayıp durması ve ıssız, bakir arazilerde dolaşanların karşısına
birden çıkıp onları ürkütmesi ile meşhurdur. "Panik", yol açtığı bu ürkü nedeniyle, Pan'ın adından türemiş bir
kelimedir. Tabloda sağ tarafta kırmızı renkte betimlenmiştir. Bu figürün kırmızı olması “şeytan”ı da
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çağrıştırmaktadır. Şeytan, isyancı, kötü ruhların başı olarak nitelenen, insanları aldatarak doğru yoldan
saptıran, çok kurnaz, uyanık, kötülüğün simgesidir.
Karagöz: Okumamış bir halk adamıdır. Kaba ve cahildir, ancak içi dışı birdir. Çoğu konuşmasında
halkın sağduyusunu temsil etmektedir. Halk adamıdır. Cahil cesareti denilebilecek gözü pekliğe sahiptir.
Okumamış olmasına rağmen zeki ve hazır cevaptır. Düşüncesini söylemekten çekinmez, merttir. Tablonun
sol tarafında bulunan Karagöz’ün kıyafetinde kırmızı renk hâkimdir. Gözü net olarak çizilmiş tek figürdür.
Soytarı (Harlequin): İtalyan tiyatro sanatının komik bir karakteridir. Parlak renkli elmas biçiminde
desenli,çok renkli parçalardan yapılmış kıyafetler giyer. Yüzü önceleri siyah olarak gösterilmiş, daha sonra
değiştirilmiştir. Soytarının yüzü ise boyalı kafası kazılmıştır. Bu karakter genellikle uslanmaz bir yalancı,
hırsız ya da ayyaştır. İlk zamanlar korkak, batıl inançları olan cahil bir tipken 17. yüzyılda sıkça âşık olan
azimli bir uşak olmuştur. Zor durumda kaldığında becerikliliği ile kurtulmasını bilir. Harlequin “şeytanın
emrindeki asker”, “şeytanın atlıları” anlamına gelmektedir (Cornwell, 2005). Yapıtta sol ortada arkası dönük
olarak yer almıştır. Giysisinde yeşil, beyaz ve siyah renkler hâkimdir.
Siyah figür: Siyah gücü ve tutkuyu temsil eder. Hırsın da bir ifadesidir. Tablonun sağ ortasında
arkası dönük olarak yer almaktadır. Tüm vücudu siyah renktedir, saçı sarıdır. Yukarılara bakmakta, yüzü
belirsizdir. Yaka kısmındaki dantelli detay aristokrat olduğu izlenimini yaratmaktadır. Bu detaylar bu figürün
Ari ırkı temsil ettiğini düşündürmektedir.
Yapıtta kullanılan renkler duygusal açıdan sizi nasıl etkiliyor? Kendinizi mutlu, üzüntülü ya
da başka etki altında mı hissediyorsunuz?
Beyaz, kırmızı, yeşil, turuncu, siyah renklerin hakim olduğu yapıtta sıcak ve soğuk renkler birlikte
kullanılmasına rağmen sıkıntı, endişe, olumsuz duygular hissettirmektedir. İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki
karmaşık, baskıcı, rahatsız edici duyguları yaşatmaktadır.
Bu yapıta nasıl bir isim verirsiniz?
Kaotik Dans
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Bu yapıt kendi dönemiyle ne tür benzerlikler barındırmaktadır?

Henri Matisse “Dans” 1910

Eren Eyüboğlu “Dans” 1949

Eren Eyüboğlu’nun Paris’te öğrenim gördüğü dönemde en çok etkilendiği sanatçı Matissi’dir. Halka
şekline dans eden beş figürün yer aldığı Henri Matissi’in dans tablosundan bu yapıtında etkilendiği
söylenebilir.
Türkiye’de D Grubunun** hâkim olduğu 1933-1951 yıllarında Eren Eyüboğlu da D Grubunda yer
almış ve 1949 yılında yaptığı ‘’Dans’’ isimli tablosu 1941 yılında yaptığı ‘’Dans Edenler’’ tablosunun
izlerini taşımaktadır.
YARGI
Bu yapıtı beğendiniz mi? Neden?
Evet. Düz anlamdan hareketle 1940’lı yılların karmaşasını yansıtmaktadır. Derin anlamda özellikle
her figür İkinci Dünya Savaşı mihver devletleri ve Türkiye’nin duruşunu anlatmaktadır.

Germen mitolojisine dayalı İskandinav mitolojisinden ölüler diyarının tanrıçası, cehennemin
efendisi “Hel”,

İtalyan soytarısı olan ve sözcük olarak şeytanın emrindeki asker, şeytanın atlıları anlamına
gelen (büyük olasılıkla eski bir Fransızca sözcük olan Hellequin’den alınmış, İtalyanca’ya Harlequin olarak
geçen) “Harlequin”,


Kötülüğün temsilcisi “şeytan” veya panik “pan”,



Aristokratları (Ari ırkı) temsil ettiğini düşündüren siyah giysili figür ve


Karagöz. Türkiye’yi gölge oyununun en önemli karakterlerinden Karagöz ile ifade
etmektedir. Sözünü esirgemeyen her zaman halktan yana tavır alan, zeki olan ve sağduyulu davranarak
tarafsızlığını koruyan, savaşa girmeyen Türkiye.
Türkiye savaşa girmese de o yıllarda, savaşın doğal sonucu olarak ekonomik zorluklar yaşamaktadır.
O zamanın iletişim olanakları da göz önünde bulundurulduğunda diğer tüm sanatçılar gibi, Eren Eyüboğlu da
savaşın olumsuzluklarından etkilenmiş ve Türkiye sınırları dışına çıkamamıştır. O dönem içinde Dünya sanat
çevresi ile iletişim tamamen kopmuştur.
Mihver devletler; Almanya, İtalya, Japonya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan idi. İkinci Dünya
Savaşında mihver ittifakının üç büyük ortağı faşizmin liderliğini üstlenen ve diktatörlerce yönetilen başta
Almanya, İtalya ve Japonya idi. Ressamın ülkesi olan ve yine bir diktatör
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tarafından yönetilen Romanya 23 Kasım 1940’da savaşa katılmıştır. Sanatçının, incelenen yapıtı bu olumsuz
koşullardan etkilenerek yaptığı izlenimi oluşmaktadır.
Genel olarak söylemek gerekirse bu yapıttaki figürlerin farklı olması ve her figürün farklı bir yan
anlama açık olması onu ilginç kılıyor.
Bu yapıta sahip olmak ister miydiniz? Bu yapıta sahip olduğunuzda nerede sergilerdiniz?
Neden?
Evet. Sıkça uğranılan herkesin görebileceği bir yere asardım. Zaman zaman kendim de yeni
yorumlar yapmak isterdim.
SONUÇ
Göstergebilim ve araştırıcı sanat eleştirisi yaklaşımından yararlanılarak çözümleme yapılan bu
çalışmada, özellikle yorum ve yargı özneldir. Sanatçının resmi yaptığı dönemin (İkinci Dünya Savaşının)
olumsuzluklarından etkilendiği ve bu olumsuzluğu yapıta yansıttığı sonucuna varılmıştır. Her resim
okuyucusu bu yaklaşımla farklı sonuçlar elde edebilecektir. Önemli olan bir resmin alımlayıcı tarafından
ayrıntılı olarak yapıtın incelenmesini sağlamaktır.
KAYNAKLAR
Batu, B. (2011). Sanat eğitimi alanında yapıt incelemelerinde bir yöntem olarak görsel gösterge
çözümlemesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Ankara.
Cornwell, B. (2005). Şeytanın atlıları Harlequin. Zeliha İyidoğan Babayiğit (Çev.) HarperCollins Yayınevi.
Duncum, P. (2016). İmaj analizine giriş. Görsel Araştırma Yöntemleri. Suzan Duygu Bedir Erişti (Ed.)
Ankara: Pegem Yayınevi.
Güvener, Y. (2015). Eren Eyüboğlu’nun sanatı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi.
Rıfat, M. (2007). Homo semioticus ve genel göstergebilim sorunları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Smith Shank,D.L. (2017). Görsel ve sosyal göstergebilim araştırma stratejileri Görsel Araştırma Yöntemleri.
Suzan Duygu Bedir Erişti (Ed.) Ankara: Pegem Yayınevi, Ankara.
Uysal,A (2007). Araştırıcı sanat eleştirisi yöntemine göre Max Beckmann’ın “gece” adlı eserinin analizi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 701-715.
http://www.yardimcikaynaklar.com adresinden elde edildi.
https://www.turkcebilgi.com/d_grubu adresinden elde edildi.

345

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

*Algirdas Julien Greimas
Litvanya kökenli Fransız göstergebilimcisi (Litvanya, 1917-Paris, 1992). Ortaöğrenimini
Litvanya’da yaptıktan sonra Fransa’ya giderek Grenoble Edebiyat Fakültesi’nde (1936-1939) okuyan
Algirdas Julien Greimas, bu öğrenimini bütünleyip Litvanya’ya döndü; ama bir süre sonra yeniden Fransa’ya
gidip, özellikle dilbilim alanındaki araştırmalarını geliştirmeye koyuldu. 1949’da Sorbonne’da sözlükbilim
alanında önemli bir çalışma sayılan doktora tezini savundu. Ardından İskenderiye’ye giderek, 1958 yılına
kadar oradaki Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İskenderiye’de 1949-1958 yılları
arasında yaptığı araştırmalarda doğrudan doğruya sözlükbilim/anlambilim üstünde durdu; F. de Saussure’ün
tasarladığı genel dil kuramının, dilin yüzeysel boyutuyla ilgili bir birim olan “sözcük” düzeyinde kalınarak
oluşturulamayacağını, dilin yüzeysel yapısının altında anlamsal bir yapının da bulunduğunu, bu nedenle
genel ve evrensel yapılan (anlamlar) araştıran anlambilim’e yönelinmesi gerektiğini savundu.
Türkiye’de Yaşadığı Yılları
1958’de öğretim amacıyla Türkiye’ye gelen Greimas, Ankara Üniversitesi’nde (1958-1962) ve
İstanbul Üniversitesi’nde (1960-1962) dilbilim, anlambilim dersleri verdi. Aynı yıllarda Nusret Hızır’la
dostluk kurarak onun etkisiyle simgesel mantığa yöneldi. Özellikle İstanbul Üniversitesi’nde verdiği
derslerde

yapısal

anlambilim

in

temel

kavram

ve

ilkelerini

geliştirmeye

çalıştı

(http://www.yardimcikaynaklar.com).
**D Grubu
1933 yılında, beş ressam (Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino) ve bir
heykeltıraş (Zühtü Müridoğlu) tarafından kurulan sanatçı birliğidir. D Grubu, 1933 yılında, ilk sergilerini
Beyoğlu`ndaki Narmanlı Yurdu`nun altındaki ``Mimoza`”adlı şapkacı dükkânında açmışlardır. 1950`lere
kadar yurtiçi ve yurtdışı sergileriyle önemli bir varlık göstermişlerdir. 1934 yılında gruba Bedri Rahmi
Eyüboğlu ve Turgut Zaim katılır. Fakat Zaim daha sonra gruptan ayrılır. 1935 yılında, yedinci D Grubu
sergisinde; Halil Dikmen, Eşref Üren, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan ve Salih Urallı`nın katılmasıyla grubun
sanatçı sayısı onikiye yükselir. 1941`deki dokuzuncu sergide Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeid ve
heykeltıraş Nusret Suman`ın katılmasıyla sayı onaltıya yükselir. 1944`teki onbirinci sergilerine Leopold
Levy`de katılmıştır. 1947`de Müstakiller`den Zeki Kocamemi`de gruba katılır. D Grubu sergilerinin önemli
özelliklerinden biri; dönemin önemli şair ve yazarlarının, düşünürlerinin, bu sergiler nedeniyle konferans
vermeleri, yazılar yazmalarıdır. Böylece grubun amaçlarını çevreye ulaştıracak etkinliklere geniş yer
vermişlerdir
(https://www.turkcebilgi.com/d_grubu).
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EK
DENEME FORMU
BETİMLEME
Yapıt kime aittir?
Yapıtta gördüklerinizin tanımını yapınız.
Yapıtın ana konusu nedir? Neler anlatıyor?
Yapıtın varsa ismi, yapıldığı tarih ve boyutları nedir?
Yapıtta hangi çizgiler hâkimdir? (düz, zikzak, eğri vb.) ve hangi şekiller (geometrik, organik, her
ikisi)
Yapıtta şekiller nasıl düzenlenmiştir? (simetrik, üçgen, dikey, dairesel, kesişen şekiller)
Yapıtta hangi renkler hâkimdir? (açık, koyu, soğuk, sıcak, parlak, mat, ışık, gölge her ikisi)
Yapıtta mekân nasıl düzenlenmiştir? (düz, birbirini örten biçimde, hepsi)
Yapıt realist mi? Soyut mu? Her ikisi mi?
Yapıtta nasıl bir çerçeve kullanılmıştır? Çerçeve yapıtı etkilemiş mi?
ÇÖZÜMLEME
Yapıt nasıl bir teknik (yağlı boya, akrilik, guaş, baskı, kolaj vb.) ve hangi malzemeler (tuval,kağıt,
mukavva, boya vb.) malzemeler kullanılmış?
Kompozisyon nasıl düzenlenmiştir?
YORUM
Yapıtın size göre mesajı/teması nedir?
Yapıtta figürler nelerdir? Bu figürleri tarihsel, politik, ekonomik ve toplumsal bakış açısıyla nasıl
açıklarsınız?
Yapıtta kullanılan renkler duygusal açıdan sizi nasıl etkiliyor? Kendinizi mutlu, üzüntülü ya da başka
etki altında mı hissediyorsunuz?
Bu yapıta nasıl bir isim verirsiniz?
Bu yapıt kendi dönemiyle ne tür benzerlikler barındırmaktadır?
YARGI
Bu yapıtı beğendiniz mi? Neden?
Bu yapıta sahip olmak ister miydiniz? Sahip olmak isterseniz nerede sergilerdiniz? Neden?
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KKTC’DE YARATICI DRAMA ALANINDA YAPILMIŞ TEZLERİN İNCELENMESİ

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan , Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Lefkosa.
ilhan@ankara.edu.tr
emine.kivancoztug@neu.edu.tr

ÖZET
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı; Yaratıcı Drama eğitimi alan bireylere
sanatı tüm alanlarıyla benimsetip, bütünsel bir bakış açısı kazandırmak, eğitimcilerin disiplinler arası çalışmalar
gerçekleştirmelerini sağlamak, yaratıcı drama alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek ve projeler
gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirmeye katkıda bulunmak, bir öğretim yöntemi olarak eğitimde yaratıcı drama
uygulamalarını yaygınlaştırmak, yaratıcı drama alanında lisans ve doktora programlarının oluşturulmasına katkı
sağlamak amacı ile kurulmuş Eğitim Bilimleri Enstitüsü programlarında yer alan yüksek lisans programıdır. 2014
yılında ilk mezunlarını veren programda gerçekleştirilen tezlerdeki genel amaç, KKTC Eğitim sistemininde “yaratıcı
dramayı” etkin hale getirmek, toplumdaki bireysel duyarlılıkla sanatsal duyarlılığı artırarak, ülkenin bu alanda
gelişmesinde katkı koyabilmek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı’nda ;
2018 yılına kadar toplamda 10 yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. Tezlerin 5 tanesi okulöncesi eğitimine, 2 tanesi
ilkokul eğitimine, 1 tanesi lise eğitimine, 1 tanesi öğretmen adaylarına yönelik ve bir tanesi de yaratıcı drama
çalışmalarının içerik analizi çözümlenmesi konusu ile hazırlanmış tezlerdir. Bu çalışmada; 2018’e kadar hazırlanmış
tezlerin; çalışma konuları, örneklem/çalışma grubu, veri toplama yöntemi ve çalışmaların sonuçları incelenmiş ve çıkan
sonuçları yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaratıcı Drama, Yüksek Lisans tez

ABSTRACT
Near East University Department of Creative Drama in Education is a master’s program under Graduate
School of Education Sciences founded with the purpose of ensuring that individuals who receive creative drama
education adopt the art in all of its areas, introduce a holistic viewpoint, making contribution to the training of experts
who can conduct study in creative drama and develop projects, popularizing creative drama practices as a teaching
method, and making contribution to the devising of master’s and PhD programs in creative drama. The basic purpose of
the thesis written in the program which gave its first graduates in 2014 has been determined as activating creative drama
in the education system of TRNC, increasing individual sensitivity and artistic sensitivity in the society and making
contribution to the development of the country in this area. In this direction, 10 master’s thesis studies have been
completed by 2018. Five of these thesis studies were on pre-school education, 2 were on elementary education, 1 was
on high school education, 1 was on pre-service teachers and one thesis was a content analysis of creative drama studies.
In this paper, the study topics, sample/study groups and data collection methods of thesis studies prepared by 2018 and
the results of these studies are examined and the conclusions are interpreted.
Keywords: Creative Drama, Master Thesis

GİRİŞ
Problem Durumu
Bir eğitimin başarıya ulaşmasında ve yaşantıya katkı getirmesinde öğretimin dolayısıyla da
kullanılan yöntemlerin büyük önemi vardır. Son yıllarda geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenmeyi
gerçekleştirmede yeterli olamadığı, bütün eğitimcilerle tarafından kabul edilmektedir. Bir konunun sadece
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eğitmen tarafından anlatılması öğrenmeyi gerçekleştirmede yeterli olamamaktadır. Bu nedenle bireyi
merkeze alan onu aktif kılan yöntemler uzun bir süreden beri tartışılmakta ve uygulanmaya çalışılmaktadır.
Aktif öğretim yöntemlerinden biride Yaratıcı Drama Yöntemidir.
Türkiye'de 1985 yılından bu yana "Eğitinde Yaratıcı Drama" olarak isimlendirilen drama yöntemi
ABD'de "Creative Drama= Yaratıcı Drama", İngiltere'de "Drama in Education= Eğitimde Drama",
Almanya'da ise "Schulspiele=Okuloyunu veya Spiel und Interaktion= Oyun ve Etkileşim" ya da özellikle son
yıllarda "Darstellendes Spiel= Canlandırmacı Oyun" olarak adlandırılmaktadır.
Bir disiplin, bir yöntem ve bir sanat eğitimi alanı olan drama, eğitim sistemi içerisinde daha çok bir
yöntem olarak ele alınmaktadır. Herhangi bir konunun, durumun, olgunun öğretiminde ya da yaratıcılık
eğitiminde drama büyük ölçüde tiyatro tekniklerinden yararlanarak, kendine özgü yeni teknikler
oluşturularak, bu teknikleri eğitim bilimi ile destekleyerek gerçekleştirir. Drama çalışmalarında bir süreç
yaşanır. Yaşanan bu süreçte bir problem durumu saptanır (dramatik durum). Bu durum katılanlar tarafından
kendi bilgi ve deneyimlerine dayandırılarak yaşanılır, tartışılır, eleştirilir ve çözümlenir. Bu yaşanan süreç
yaratıcı bir süreçtir. Tıpkı yaratıcılıkta olduğu gibi bir hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve gerçekleşme
aşamaları söz konusudur. İşte drama çalışmalarında bu aşamalar yaşanırken bütün sanatlardan yararlanılır.
Bu bildiride Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim
Dalı’nda 2014-2018 yılları arasında tamamlanmış toplamda 10 yüksek lisans tezi incelenmiştir. Tezlerin 5
tanesi okulöncesi eğitimine, 2 tanesi ilkokul eğitimine, 1 tanesi lise eğitimine, 1 tanesi öğretmen adaylarına
yönelik ve bir tanesi de yaratıcı drama çalışmalarının içerik analizi çözümlenmesi konusu ile hazırlanmış
tezlerdir.

Betimsel tarama modelinde hazırlenen bildiride tezlerin; çalışma konuları, örneklem/çalışma

grubu, veri toplama yöntemleri ve çalışmaların sonuçları incelenmiş ve çıkan sonuçlar yorumlanmıştır.
2018-2019 öğretim yılında uygulamaya başlayan yeni öğretmenlik programlarında Okulöncesi ve sınıf
Eğitiminde zorunlu, diğer branşlarada meslek Bilgisi seçimlik ders olarak uygulamaya konmuştur. Tüm
öğretmenlerin yaratıcı drama yöntemini bilmeleri ve uygulamaları 21.yüzyıl becerilerini kazandırmada
önemli rol oynayacağı gerçeğinden hareketle KKTC’deki mevcut durumu saptamak ve öneriler oluşturmak
çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
Alt Problemler
Araştırmanın önem ve amacı doğrultusunda;
KKTC’de yapılan tezlerin;

1. Konu başlıkları nelerdir?
2. Yıllara göre dağılımı nasıldır?
3. Çalışma Grubuna göre dağılımı nasıldır?
4. Yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
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5. Veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?
6. Sonuç ve öneriler bölümlerinin derğerlendirme nasıldır? sorularına yanıtlar aranarak
betimlenmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim
Dalı’nda 2014-2018 yılları arasında tamamlanmış toplamda 10 yüksek lisans tezi incelenmiştir. Nitel veri
toplama yöntemlerinden olan Betimsel tarama modelinde hazırlananmıştır. Karasar (2005:77) tarama
modelini, “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey yada nesne, kendi koşulları içinde ve
olduğu gibi tanımlanmaya çalışır” şeklinde tanımlamıştır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde KKTC’de 2018’e kadar hazırlanmış tezlerin; çalışma konuları, örneklem/çalışma grubu,
veri toplama yöntemi ve çalışmaların sonuçları incelenmiş ve çıkan sonuçları yorumlanmıştır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yapılan Tezler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yapılmış Tezlerin Konu Başlıkları
1. KKTC’de ilk okuma yazma öğretiminde yaratıcı drama yönteminin uygulanabilirliğinin sınıf
öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi.
2. Okulöncesi öğrencilerinde dil ve beden kullanımının yaratıcı drama yöntemiyle geliştirilmesine
ilişkin öğretmen görüşleri.
3. İlkokullarda yaratıcı drama yöntemiyle uygulanan çevre bilinci geliştirme etkinliklerinin öğrenci
görüşlerine göre değerlendirilmesi.
4.

4-6 yaş çocukları için yaratıcı drama yöntemi ile kurgulanan sosyal beceri eğitiminin

değerlendirilmesi.
5. Yaratıcı

dramaya

ilişkin hizmet

içi

eğitimlerin okulöncesi

öğretmenleri

tarafından

değerlendirilmesi.
6. Yaratıcı drama kavramı ile temellendirilmiş makalelerin içerik analizi ile incelenmesi.
7. Artık materyal kullanımı dersinde yataıcı drama yönetminin kullanılmasına ilişkin okulöncesi
öğretmen adaylarının görüşleri.
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8. Öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Yakın Doğu
Üniversitesi Örneği).
9. Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmede drama yönteminin öğrenci
görüşlerine göre değerlendirilmesi.
10. Yaratıcı drama yöntemi ile okulöncesi öğretmen ve aile eğitimi (Gazimagusa örneği).
Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
2014 Yılında
2015 Yılında
2016 Yılında
2017 Yılında
2018 Yılında
TOPLAM

2
2
3
3
10

2017-2018 Yıllarında alanda yapılan tezlerin arttığı, bununla birlikte 2015 yılında herhangi bir
çalışmanın yapılmadığı görülmektedir.
Tezlerin Çalışma Grubuna Göre Dağılımı
Okulöncesi öğrencisi
1
Okulöncesi öğretmeni
1
Okulöncesi velisi ve Öğretmen
2
Öğretmen adayı
1
İlkokul öğrencisi
2
Lise Öğrencisi
1
Kaynak tarama
1
Çalışmaların çoğunun okulöncesi veli/öğretmen/öğrencisi ile ve ilkokul öğrencilerine yönelik
yapıldığı görülmektedir.
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Tezlerin Yöntemelerine Göre Dağılımı
Yöntemi
Nitel
Karma

Deseni
Durum Çalışması deseni, İçerik
Analizi, Betimsel Tarama, Deneysel
Nitel/Nicel

7
3

Çalışmalarının büyük çoğunluğunun Nitel olarak çalışıldığı görülmektedir.
Tezlerin Veri Toplama Araçları
Araştırmacılar tezlerin verilerini toplanırken aşağıdaki yöntemleri tek tek, bir veya birkaçını birlikte
kullanarak çalışmalarını yapmışlardır;
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, Kişisel Bilgi Formu, Ölçek, Anket, Eğitim Paketi, Günlük
,Öykü.
Tezlerin Sonuç Bölümlerinin Değerlendirilmesi
Çalışmaların sonuç bölümlerinde araştırmacılar “ Yaratıcı Drama” Uygulamalarının kişilerde
aşağıdaki gelişim/beceri alanlarında kişileri geliştirdiği sonucuna varmışlardır:
Öğrenme, başarı, eğlenme, keşfetme, öz anlatım, sorumluluk, çözüm üretme, Doğru soru sorma,
sorgulama, etik ahlak anlayışı, kendini ifade edebilme, Öz güven, iş motivasyonu, rahatlama, güdülenme,
aidiyet, özyargı, Grup içi uyum, güven, takım bilinci, arkadaşlık, Etkileşim, işbirliği, duygu aktarımı,
düşünce aktarımı, dil gelişimi, Mutlu birey, dengeli birey, Teknolojiyi bilinçli kullanma, iletişim, Yazılı
ifade, yaratıcı yazma, anlatım becerisi, özgünlük, yaratıcılık, hayal gücü, Kalıcılık(bilgi), Zihinsel iletişim,
duygusal iletişim, empati kurma, hayır deme, beden dili kullanımı, güven duyma, Akademik , tutum, beden
dili, öz değerlendirme, sosyal ilişki kurma, özgüven, beden dili, sözel ifade edebilme, yaratıcılık., tutum, dil
öğrenimi, paylaşım, farkına varma, anlama, sosyal beceri gelişimi, gelişim.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sonuçlar
KKTC’de 2014-2018 yıllarında alanda yapılan 10 tezin olduğu, tezlerin yıllara göre arttığı, ancak
2015 yılında herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir.
KKTC’de yapılan çalışmaların çoğunun okulöncesi, veli/öğretmen/öğrencisi ile ve ilkokul
öğrencilerine yönelik yapıldığı görülmektedir.
KKTC’de yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun Nitel olarak çalışıldığı, çalışma grubunundan
veri toplandığı görülmektedir.
Öneriler
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KKTC’de her yıl artan oranda eğitim fakültelerine öğrenci kayıt olmaktadır.Bu öğrencilere yaratıcı
drama eğitimi verecek uzmanların yetiştirilmesi için lisans üstü program daha işler hale getirilip, daha çok
sayıda uzmanın yetiştirilmesi önerilebilir
Halen sistemde öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin yaratıcı drama konusunda eğitim almaları için
hizmet içi programları üniversite tarafından düzenlenebilir, geliştirebilir.
Yakın Doğu Üniversitesi yaratıcı drama programını açarken Ankara Üniversitesi lisansüstü yaratıcı
drama programından yararlanmış ve pek çok konuda örnek almıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda
Ankara Üniversitesi ile ortak üretebileceği drama programları açabilir.
Tartışma
Türkiye’de “Yaratıcı Drama” alanında yapılan tezler incelendiğinde alanda yapılan tezlerin giderek
artış olduğu görnmektedir. Aynı doğrultuda KKTC’de de bu alnda yapılan tezler yıllar göre artış
göstermektedir. Bu sonuç “Yaratıcı Drama” yönteminin özellikle

eğitim alanında farkındalık yaratıığı

doğrultusunda yorumlanabilir.
Çalışmaların büyük çoğunluğunun eğitimin başlangıç noktası olan okulöncesi/ilköğretim,
öğrenci/veli/öğretmeni ile yapılıyor olması, bu yöntemle “daha iyi öğenci” yetiştirilmesi amacının önemini
ortaya koymaktadır.
Alanda hem KKTC’de hem de Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan tezler incelendiğinde; Yaratıcı
Drama” uygulamalarının kişilerde gelişim/beceri gelişmlerinde çok benzer doğrultuda geliştirdiği sonucuna
varılmıştır. Eğitimde farkında olma, severek, isyeterek yapma, öğrendiğini bir diğer öğretiye taşıyabilme ve
yaptığından zevk alarak sürekliğini sağlama Öğrencilerde/kişilerde yaptıkları işi severek yapmalarında
yaratıcı drama uygulamaların önemli bir etken olduğu söylenebilir.
KAYNAKÇA
Ankay, R. (2018).Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmede drama yönteminin öğrenci
görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.
Beyoğlu, Ü. (2014). Okulöncesi öğrencilerinde dil ve beden kullanımının yaratıcı drama yöntemiyle
geliştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.
Çelik, C. (2018).Yaratıcı drama yöntemi ile okulöncesi öğretmen ve aile eğitimi (Gazimagusa örneği).
Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama
Anabilim Dalı.
Çiner, M. (2016).4-6 yaş çocukları için yaratıcı drama yöntemi ile kurgulanan sosyal beceri eğitiminin
değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.

353

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

Dağ, G. (2014). KKTC’de Ilk Okuma Yazma Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanabilirliğinin
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu
Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.
Gürsoy, A. (2018).Öğretmen adaylarının yaratıcı drama dersine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Yakın
Doğu Üniversitesi Örneği). Öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmede drama
yönteminin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu
Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.
Hürelli P. (2016). İlkokullarda yaratıcı drama yöntemiyle uygulanan çevre bilinci geliştirme etkinliklerinin
öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.
Karasar, N.(2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Kavaz, R. (2017). Yaratıcı dramaya ilişkin hizmet içi eğitimlerin okulöncesi öğretmenleri tarafından
değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.
Kortmaz, A. (2017)Yaratıcı drama kavramı ile temellendirilmiş makalelerin içerik analizi ile incelenmesi.
Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama
Anabilim Dalı.
Yılmaer, G. (2017).Artık materyal kullanımı dersinde yataıcı drama yönetminin kullanılmasına ilişkin
okulöncesi öğretmen adaylarının görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Yakın Doğu Üniveristesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Yaratıcı Drama Anabilim Dalı.

354

II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu / Ankara - 2018

MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
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MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Mekân

Katılımcı
Sayısı

Doç. Dr. Salim Sever

Müzik Dersliği

12+

Arş. Gör. Ş. Tuğçe
Renda

Müzik Dersliği

12+

Tarih Saat

Atölye Adı

Yürütücü

5 Aralık 2018
Çarşamba
10.00 – 11.00
5 Aralık 2018
Çarşamba
11.15 – 12.15
5 Aralık 2018
Çarşamba
13.30 – 14.30
5 Aralık 2018
Çarşamba
14.45 – 15.45
8 Aralık 2018
Cumartesi
11.00 – 11.40
8 Aralık 2018
Cumartesi
10.00 – 12.00
8 Aralık 2018
Cumartesi
10.00 – 12.00
8 Aralık 2018
Cumartesi
10.00 – 12.00

Herkes İçin Ses ve
Nefes Kullanım
Teknikleri

8 Aralık 2018
Cumartesi
10.00 – 12.00

Müzik Perisi
Suzuki Yöntemiyle
Yetişkinler İçin
Keman Eğitimi

Arş. Gör. Dr. Gülşah
Sever

Müzik Dersliği

12+

Koro Yönetimi

Arş. Gör. Yiğit
Karabulut

Müzik Dersliği

12+

Beden Müziği

Doç. Dr. Özgü Bulut

Drama
Atölyesi

12+

Dr. Sevda Ceylan
Dadakoğlu

Bilgisayar
Çalışma
Salonu 1

12

Arş. Gör. Sevcan
Sarıbaş

Derslik 17

12

Arş. Gör. Dr. Nurhayat
Güneş

Derslik 16

12

Derslik 15

12

Second Life’ta
Temel İnşa ve Müze
Ziyareti
Sanat Eğitiminde
Görsel Kültür
Uygulamaları
Yaşayan Sorgulama
Olarak A/r/tografi:
Görsel Günlükler
Sanat Eğitiminde
Sanal Gerçeklik;
Disiplinlerarası
Entegrasyon,
Uygulamalı ve
Sorgulamaya Dayalı
Öğrenme.

Öğr. Gör. Dr. Vedat
Güntay,
Çağlar Akdoğan
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