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ÖNSÖZ 

Bizler birer sanat eğitimcisi olarak ya da sanatla ilgilenen,  sanatla iç içe olan 

kişiler olarak içinde yaşadığımız toplumla, geçmişimizle, geleceğimizle ve 

hayallerimizle toplumun birer parçasıyız.Geçmişimizden gelen değerler ve bilgilerle 

kendimizi yetiştiren ve geleceğimize  ışık tutmak için çalışan kişileriz.Bu bağlamda 

bir toplumun ilermesi ve gelişmesi için gerekli olan dalların başında gelen sanatın 

öneminin farkındayız.Bu yüzden uzun bir süredir ilgilendiğim ve  dünya çapındaki 

gelişmelerini takip ettiğim  sanat dalları olan iki boyutlu animasyon ve illistrasyon 

sanatı hakkında daha çok bilgi sahibi olmak ve bu sanat dallarının ilgililerini 

bilgilendirmek amacıyla bu başlıkları incelemek istedim. 

 

Çizgi film olarak bilinen iki boyutlu animasyon ve kitap resimleme olarak 

bilinen illüstrasyon sanatı çocukluğumdan beri ilgimi çeken sanat dallarıdır.Bu 

yüzden araştırmamı yaparken büyük bir zevk duydum.Araştırmamı uygulamalı bir 

zemin oluşturarak desteklemeye çalıştım.Bu bağlamda ilköğretim okullarında 

bulunan öğrenciler üzerinde görsel olarak incelemeler yaptım ve anketler uyguladım. 

Böylelikle daha somut veriler elde etmeye çalıştım. 

 

 Bu tezin içeriğini oluşturan iki boyutlu eğitici animasyonlar ve eğitici yayın 

illüstrasyonları, kişisel araştırmalar ve bu alanlarda takip edilen çalışmalardan 

faydalanılarak yapılmıştır.Severek araştırdığım bu tezi hazırlamamda benden ilgi, 

yardım ve bilgilerini esirgemeyen  tez danışmanım Yrd.Doç.Dr. Hülya KAROĞLU 

‘na , her zaman bana destek olmuş olan  Doç.Dr. Alaybey KAROĞLU’ na ve 

çalışmalarıyla her zaman bana örnek olmuş olan Emrah YÜCEL’ e teşekkür ederim.  
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ÖZET 

Bu çalışma genel olarak iki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi film) ile eğitici 

yayın illüstrasyonlarının nitelikleriyle, özel olarak 10 – 12 yaş öğrencilerinin 

öğrenmelerine olan etkileriyle ilgilenmektedir.Bu doğrultuda iki boyutlu 

animasyonlar ve eğitici yayın illüstrasyonlarının öğrencilerin öğrenme davranışları 

ve dikkatleri üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 

İki boyutlu animasyon(çizgi film) ve İllüstrasyon sanatı görsel eğitimin 

ayrılmaz parçalarındandır. Başka bir yaklaşım ile iki boyutlu animasyon (çizgi film) 

illüstrasyon sanatının can bulması demektir. Bu nedenle hitap ettiği kitlesinde  
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bıraktığı etki hem öğretici hem de eğiticidir. Bu sanat dallarından toplumun yoksun 

olması büyük eksikliktir. 

Araştırmada başta T.C. Milli Kütüphane olmak üzere, T.C. Selçuk Üniversitesi 

Kütüphanesi, T.C. K.T.Ü.(Karadeniz Teknik Üniversitesi) Kütüphanesi ve T.C. 

Trabzon Merkez Kütüphanesi gibi çeşitli kurum ve kaynaklardan yararlanılarak İki 

boyutlu animasyonun (çizgi film) tanımlanması, dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel 

gelişimi, kullanım alanları, eğitim özelikleri, sanatçıları, stüdyoları, televizyon ve 

videoya etkileri konularında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda bu 

bilgiler örnek resimlerle pekiştirilmiştir.Bu bilgilerin irdelenmesinin ardından 

İllüstrasyon sanatının tanımlanması, tarihsel gelişimi,  ders kitaplarında kullanımı,  

türleri, araçları ve teknikleri gibi konular üzerinde durulmuş ve  çeşitli kaynaklardan 

elde edilen, Türk tarihini yansıtan özellikle Osmanlı Dönemine ait pek çok örneğe 

yer verilmiştir. 

Öğretme ve öğrenme üzerine tanımlamalar yaparak, öğrencilerin bu sürece 

olan katkılarını inceleyerek,  tezin özel kısmı olan iki boyutlu eğitici animasyonlar 

(çizgi film) ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10 – 12 yaş öğrencilerinin 

öğrenmelerine olan etkilerinin araştırılması bölümüne temel bilgi kaynağı olması 

yönünden önemi vurgulanmıştır. 

İki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi film) ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 

10 – 12 yaş öğrencilerinin öğrenmelerine olan etkilerine yönelik bir alan araştırması 

(anket şeklinde) yapılarak öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda tezin 

önerisine paralel somut veriler elde edilmiştir. Alan araştırmasında 10 – 12 yaş 
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öğrencilerinin anket sorularına verdikleri cevaplar tablolara dökülmüş  ve elde edilen 

bulgular  yorumlanmıştır. 

Sonuç olarak başlangıçta ortaya atılan sayıtlılar, tanımlanan problemler ile 

araştırmanın sonuçları bir arada ele alınmıştır.Çalışmada İki boyutlu eğitici 

animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10-12 yaş öğrenciler üzerinde 

olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmış ve öğretme – öğrenme sürecinde bu 

olguların derslerde sürekli kullanılması gerektiği öğrencilerin anket sorularına vermiş 

oldukları cevaplardan daha net anlaşılmıştır. 
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Comparison of two - dimensional educational 

animations and educational publication illustrations and the 

effect of this comparison on the learning capabilities of 

students ranging between 10 to 12 ages. 

 

SUMMARY 

This study deals in general with the characteristics of two dimensional 

educational animations (cartoons) and educational publication illustrations and in 

specific with the effects of the same on the learning capabilities of students between 

10 to 12 ages. For this reason, effects of two dimensional animations (cartoons) and 

educational publication illustrations on the learning behavior and attention of 

students have been examined in this study. 

Two dimensional animations (cartoons) and the illustration art are 

indispensable parts of visual education. In other words, two dimensional animations 
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(cartoons) are where the illustration art become alive. Therefore they are both 

instructional and educational for their target groups. Any society deprived of these 

arts will face great deficiencies in the future. 

          In this study, sources from a variety of institutions, such as the National 

Library of the Republic of Turkey, the Library of the Selcuk University, the Library 

of the Black Sea Technical University and the Trabzon Central Library,  have been 

used and detailed information on the definition of two dimesional animation 

(cartoon), historical development on the world as well as in Turkey,  area of use,  

teaching characteristics, artists, studios thereof and its effects on the television and 

video have been presented. These information has been supported with related 

pictures. Following these information, the study has focused on the definition, 

historical development, use in course books, types, means and methods of the 

illustration art. Various examples compiled from a variety of sources relating to the 

Turkish history especially to the Ottoman Empire have been displayed. 

          Definitions regarding teaching and learning have been made and the 

contributions of students on these processes have been analyzed. The importance of 

these processes have been emphasized since these concepts  are central to the 

specific part of this thesis which is the effects of two dimensional educational 

animations (cartoons) and educational publication illustrations on the learning 

capabilities of students between 10 to 12 ages. 

          A field study in the form of a questionnaire has been carried out to determine 

the effects of two dimensional educational animations (cartoons) and educational 

publication illustrations on the learning capabilities of students between 10 to 12 
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ages and tangible data in compliance with the premise of this thesis has been 

gathered in line with the answers of the students. In the field study the answers of the 

students of 10-12 ages have been tabularized and the findings have been analyzed. 

Consequently, the findings of the field study, the numbers mentioned at the 

beginning and the problems defined have been studied as a whole. As a result, it has 

been concluded that two dimensional educational animations (cartoons) and 

educational publication illustrations do positively effect students of 10-12 ages. Upon 

examination of the answers of the subject students to the questionnaire questions it 

has been determined that these concepts should be continuously given place  in 

courses where the teaching-learning process takes part. 
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz çağ toplumun büyük bir kesiminin okuma alışkanlığını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle çocuklar okumak yerine hazır ve zahmetsiz  

bir bilgi kaynağı olan  televizyon, bilgisayar gibi araçlara yönelmektedirler. 

 

Toplumu bilgi yönünden doyuma ulaştırmak için çağımızın gerektirdiği 

teknolojik şartlara uyum sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle gerek çocukları 

gerekse de yetişkinleri teknolojinin ürünlerinden faydalandırmak ve gelişimlerini 

sağlamak dünyayı en iyi şekilde takip ettirmekten geçmektedir. 

 

Geçmişte ve günümüzde görsel eğitim  çok önemli bir yere sahiptir. Görsel 

eğitimin  öğrenmeye katkısı oldukça büyüktür. Kişi çocukluktan itibaren, önce 

görerek hayatı tanımaya başlar.Daha sonra bunu dokunma duyusu izler.Bu nedenle 

hayatı kavramanın, tanımanın yolu iyi bir gözlem ve analizden geçmektedir. 

 

İnsanlar çocukluklarında çizgi filmler (iki boyutlu animasyon) sayesinde çok 

şeyler öğrenmiş ve bunları hayatlarına aktarabilmişlerdir. Çizgi filmlerin içerisinde 

bulunan mesajlar insanlara günlük hayat hakkında tüyolar vermektedir. Bunun en 

büyük örneklerinden birisi de Walt Disney’in yarattığı karakterlerdir. Çizgi filmlerde 

yaratılan karakterlere değişik kişilikler yüklenmektedir. Her karakterin kendine has 

özellikleri ve görevleri vardır.İnsanlar da bu görsel şölenden yararlandığında 

kendilerine bazı dersler çıkarmakta ve bunları yaşamlarına yansıtmaktadırlar.Bu 

noktada çizgi filmler (iki boyutlu animasyon) hiç şüphesiz insanların  ve toplumların 

gelişiminde büyük  rol oynamaktadırlar. 

 

İllüstrasyonlar ilgililerine belli bir amaç için hizmet ederler. Bu amaç ders 

kitaplarında bulunan illüstrasyonlarda da, afişlerde  kullanılan illüstrasyonlarda da 

aynı doğrultudadır. İllüstrasyonlar bakanlara bir takım mesajlar vermek için 

yapılmaktadır.Bu nedenle iki boyutlu animasyon(çizgi film) ile benzer yönleri vardır. 
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İki boyutlu animasyon(çizgi film) ve İllüstrasyon sanatı görsel eğitimin 

ayrılamaz parçalarındandır. Bir başka değişle, iki boyutlu animasyon(çizgi film) 

illüstrasyon sanatının can bulması demektir.Bu nedenle izleyicisinde bıraktığı etki 

hem öğretici hem de eğiticidir.Bu sanat dallarından toplumun yoksun olması büyük 

eksikliktir. 

 

Bu tezde, iki boyutlu animasyonun ve illüstrasyon sanatının tanımının 

yapılması, tarihçelerinin anlatılarak, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığının araştırılarak 

açıklanması, tekniklerinin anlatılması ve bu teknikler kullanılırken ne tür 

malzemelerin kullanıldığının araştırılması ve son olarak iki boyutlu eğitici 

animasyonların ve eğitici yayın illüstrasyonlarının karşılaştırılarak öğrencilerin 

öğrenmelerine etkileri araştırılmıştır.  

 

4.1. Problem Cümlesi  

10 – 12 yaş öğrencilerinin iki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi film) ile 

eğitici yayın illüstrasyonlarına bakış açıları nasıldır? Öğrenciler bu alanları  eğitici 

buluyorlar mı? Öğrenciler bu alanlar arasında en çok hangisini beğenmişlerdir? 

Neden?  

4.2. Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı; iki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi film) ve eğitici 

yayın illüstrasyonlarının  toplumlar için öneminin ve gerekliliğinin vurgulanması, 

10-12 yaş öğrencilerine öğretilmesi, öğrencilerin estetik beğenilerinin 

değerlendirilmesi, anketlerle öğrencilerin düşünceleri belirlenerek eğitime ve 

topluma katkı sağlanmasıdır. 

Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

1- İki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 

arasındaki farklar nelerdir? 
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2-İki boyutlu eğitici animasyonlar ve eğitici yayın illüstrasyonlarının ilgi çeken 

yönleri nelerdir? 

3-İki boyutlu eğitici animasyonlar ve eğitici yayın illüstrasyonlarını eğitici 

buluyor musunuz? 

4- İki boyutlu eğitici animasyonlar ve eğitici yayın illüstrasyonları akılda 

kalıcılığı sağlıyor mu? 

 

4.3. Araştırmanın Önemi 

Alpan (2004; Aktaran: Eşgi, 2003); bilginin ya da mesajın nasıl düzenlendiği 

ve iletildiğinin önemli olduğunu savunmuştur. Günümüzde görsel bilginin kullanımı 

çoğalmıştır. Televizyon, reklâmcılık ve internetin etkisiyle 21.yy’ın okuryazarlığı 

görsellik olacaktır. Öğrenciler imgelerle metin arasında, yazınsalve figüratif 

sözcükler arasında akıcı bir biçimde yer değişikliği yapabilmelidirler. 

Alpan’ ın da belirttiği gibi görsel zeka her zaman için çevresindekileri 

kaydedecek  ve yeri geldiğinde bu kaydı işleme sokacaktır. Bu nedenle iki boyutlu 

animasyon ve illüstrasyon gibi eğitici ve öğretici görsel sanatların insanlar ve 

toplumlar üzerindeki etkisi her geçen gün artacaktır. 

Bu araştırma sonucunda; eğitim ve öğretim süreci içinde olan 10-12 yaş 

öğrencilerinin iki boyutlu animasyon ve illüstrasyon sanatı hakkında bilgileri olacak, 

eğitim öğretim dünyasında bulunan insanlar bu araştırmadan faydalanacak ve aynı 

zamanda bu sanat dallarının hayatın her köşesinde var olduğunu  da göreceklerdir. 

 

4.4. Sayıltılar  

1- Anket çalışmasında örneklemi oluşturan 10-12 yaş öğrencilerinin, anket 

sorularını yanıtlarken gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttıkları varsayılmaktadır. 

2- Bu araştırmada kullanılan iki boyutlu bir animasyon örneği olan 

“Vücudumuzu Tanıyalım çizgi filmi – Beslenme bölümü” ve bir eğitici yayın 
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illüstrasyonu olan “Afacanlar Okulda - Kanka Bey'in İnsan Vücudu Dersleri 

kitabından - midenin çalışma sistemi bölümü”  diğer iki boyutlu animasyonları ve 

illüstrasyonları temsil etmektedir.  

3- İki boyutlu eğitici animasyonlar ve eğitici yayın illüstrasyonları, öğrencilerin 

öğrenme sürecine katkıda bulunmakta ve dikkat çekici unsurlar olarak işlev 

görmektedirler. 

 

 

4.5. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları  

1- Bu araştırma Trabzon ili Merkez ilçesinde bulunan Bulak İlköğretim okulu 

ve Vakfıkebir ilçesinde bulunan Büyük Liman İlköğretim Okulu 10-12 yaş 

öğrencileri üzerinde uygulanacaktır. 

2- Araştırma evreni 10 – 12 yaş (dördüncü sınıf-beşinci sınıf –altıncı sınıf) 

öğrencilerinden ve iki boyutlu bir animasyon örneği olan “Vücudumuzu Tanıyalım 

çizgi filmi – Beslenme bölümü” ve bir eğitici yayın illüstrasyonu olan “Afacanlar 

Okulda - Kanka Bey'in İnsan Vücudu Dersleri kitabından - midenin çalışma sistemi 

bölümü” ‘ nden oluşmaktadır. 

3- Bu araştırma iki boyutlu bir animasyon örneği olan “Vücudumuzu 

Tanıyalım çizgi filmi – Beslenme bölümü” ve bir eğitici yayın illüstrasyonu olan 

“Afacanlar Okulda - Kanka Bey'in İnsan Vücudu Dersleri kitabından - midenin 

çalışma sistemi bölümü”  gibi örnekler ile sınırlıdır. 

4- Örnek eğitici iki boyutlu animasyonda ve eğitici yayın illüstrasyonunda 

bulunan öğelerin öğrencilerin öğrenme davranışı ve dikkatleri üzerindeki etkilerinin 

saptanması amacı ile hazırlanan anket öğrencilere uygulanacaktır. 
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1. BİRİNCİ BÖLÜM - İKİ BOYUTLU ANİMASYON    (ÇİZGİ FİLM) 

1.1. Çizgi Filmin Tanımlanması 

Çizgi Film, Türk Dil Kurumu’nca yayınlanan Sinema ve Televizyon Terimleri 

Sözlüğü’nde “tek tek resimleri ya da devinimsiz nesneleri gösterim sırasında devinim 

duygusu verebilecek biçimde düzenlemek ve filme aktarma işi” şeklinde 

tanımlanmaktadır(ÖZÖN,1981,S.49.). Bu durum canlı ya da cansız nesneleri 

canlandırmak veya onlara yeni bir kimlik verme işlemidir.Ancak çizgi filmin 

yapılanma süreci içinde bu tanım yetersiz kalabilmektedir.Bu açıdan çizgi filmi 

Stephenson, ”Hareketlendirme Sanatı” olarak kabul etmektedir(STEPHENSON , 

1973,S.16.). 

Tek kare çekebilen bir alıcı ile hareketlerin çözümlenmiş pozlarının çizilmiş 

resimlerini ya da hareketsiz cisimlerin, göstericide hareket duygusu verecek biçimde 

yeniden düzenlenmesine “Animasyon” (canlandırma), bu teknikle hazırlanmış 

filmlere “canlandırma filmi” denir.Tip, karakter ve sahne tasarımlarının her karede 

çizilerek oluşturulması ile meydana gelen filmlere ise “çizgi film” denir.Bu açıdan 

çizgi film, çizim ile gerçekleştirilen filmleri kapsar denebilir(ILGAZ,1982,S.5.). 

 “Çizmek, direkt fiili anlam olarak resim yapmak, resmetmek, planlaman, 

tasarlamak gibi kavramları kapsamaktadır. Aynı kökten gelen “çizgi” sözcüğü ile 

elde edilen çizgi film ise  yapma filmler içinde özellikle bir biçimi tanımlıyor olsa da 

geniş anlamda düşünüldüğünde yapma film türü için genel bir ad olarak da 

kullanılabilir(ORAL,1992,S.1.). 

R.1.Temel Reis (Çizgi Film) 
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Çizgi filmin gelişimi, 19. Yüzyılın sonlarına doğru fotoğrafın ve sinemanın 

gelişimine paralel bir yol izlemiştir. Sinemanın bazı prensiplerinin çizgi filmle olan 

ilişkisi, çizgi filmi sinemanın bir dalı olarak karşımıza çıkarmaktadır.Bu yapısal 

özdeşlik her iki sanatın da hareket ile olan ilişkisinde temellenmiştir. 

Belirli bir hareket dizisini oluşturan durağan görüntüler, tek tek  filme alınıp 

saniyede 24 kare hızla izleyiciye sunulduğunda, her bir durağan görüntü, gözün ışığa 

hassas tabakasında beyin zarı aracılığı ile bir süre duraklaşır.Bu görüntü kendisinden 

sonra gelen kare ile optik olarak bağlanır ve bu durum film içindeki tüm kareler için 

geçerli olup sürüp gider.Bu temel prensip üzerine oluşan çizgi filmin gerçekçi 

filmden ayrılan özelliği, filmin kare kare oluşturulması ve köklerinin grafik ya da 

plastik sanatlara dayalı olmasıdır.Hareket dizisini oluşturan durağan resimlerin el 

yapısı olması, renklerin ve hareketlerin sanatçılar tarafından üretilerek kontrol 

edilmesi açısından bu ayırım ortaya çıkar(KABA,1992,S.1.). 

Çizgi filmin temel yapısını hareket oluşturur.”Üretilen her kare bir dizinin , bir 

bütünün parçasıdır.Her hareket artistik biçimin temel parçası olan bir başlangıç ve 

sona sahiptir.” (HALAS-MANVELL,1976,S.24.). 

Çizgi filmler sadece çizgi ile canlandırılan karakterlerin 

hareketlendirilmesinden oluşmazlar.Çizgi filmin bugüne kadar olan yapılanma 

sürecinde, sanatçıların yaratma gücü ile birçok değişik konumda biçimlenmiştir. 

Amerika’ da eğlence amaçlı filmler üretilirken Avrupa’ da çizgi film bir biçimlenme 

ile başlamış, sınırlı teknik gelişmeler içinde sanatçıların yaratıcılığı ile değişik teknik 

ve stiller üretilmiştir.Polonya, Çekoslovakya,Macaristan gibi ülkelerde, folklorik  

hikayelerin işlendiği kukla filmler yapılmış, doğu yeni stil ve tekniklerin, batı ise 

teknolojik ve ticari gelişmelerin yaratıcısı olmuştur. 

Çizgi film var olduğundan beri izleyicisine farklı bir Dünya sunan bir sanat dalı 

olmuştur. Tasarlanan karakterler ve yaratılan hayal gücü ile oluşan bu kendine özgü 

dünya, izleyicisi ile bütünleşir.Özellikle çocuklar bir çok kez çizgi kahramanlarla 

kendilerini özdeşleştirmişlerdir.Bu durum çizgi filmin etkileyiciliğini ortaya 

koydu(ORAL,S. 5.). 
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Başlangıcından sunuluşuna kadar geçen süre içinde çizgi film birçok aşamadan 

meydana gelir. Genellikle bu uzun çalışmada  uzmanlaşmış teknik elemanlarla 

sanatçıların uyumu ve paylaşımı ile başlayan süreç, bu öykünün temelinden 

kaynaklanan bir sinopsis yazılımı ile devam eder. Filmin genel konusunu içeren 

sinopsisten yola çıkılarak senaryo yazılır. Senaryo tüm filmin planlarını oluşturur. 

Bu yazınsal planlar storyboard aşamasında görsel bir anlatım ile özetlenir. 

Storyboard filmin durağan görüntülerle anlatım aşamasıdır. Bu, film hakkında görsel 

anlamda ilk fikirleri içerir.Filmin zamanlaması karakterlerin yerleşimi ve ana 

planların önemli sahneleri storyboard üzerinde gösterilerek, tasarıların ve fikirlerin 

birleştiği bir görüntü bileşkesi ortaya çıkar.Önemli sahnelerin zamanlamaları 

,karakterlerin netleşme gibi aşamalar sanatçının yaratıcılığına paralel olarak ilerler ve 

gereken tekniğe uygun bir biçimde çalışma devam eder.Hareketlerin çözümlenmesi, 

esneklik ve anlatım gücü sanatçıya bağlı olarak oluşur. Filmlerde sanatçılar ayrı ayrı 

sahneleri oluşturabilecekleri gibi, farklı karakterlerin çizimlerini de farklı sanatçılar 

yapabilir.Karakterlerim değişik sahnelerde farklı şekillenmeler göstermemeleri için 

her karakterin biçimsel içeriksel yapısını belirten karakter sayfaları çizilir.Bu 

çizimler bir karakterin değişik açılardan ön, arka, üst gibi görünümlerini 

içerir(KABA,S.4.). 

Karakterin içerik yapısını oluşturan temel farklılıklar neşe, sıkıntı, kızgınlık 

gibi ruhsal etkiyle oluşan fizyonomik değişiklikler de bu sayfalarda yer alır.Amaç bir 

çok kez çizilecek olan tiplemelerin sabit örneklerini oluşturmaktır.Çizimlerde hareket 

ve zaman birlikteliğinin önemi, hareket olgusunun temelindeki esneklik ile 

zamanlama orantısının uyumuna bağlıdır.Çerçevelemenin dengeli organize edilmesi 

sonuçtaki etkiyi arttıran faktörlerdir. 

Çizimlerin bitimine kadar bir bütünlük içinde ilerleyen film, bu çizimlerin 

asetata aktarılması, boyanması, çekimi, kurgusu ve şekillendirilmesi ile 

tanımlanır.Klasik teknik olarak gerçekleşen bu sıralama film yapım tekniğine göre 

değişimler gösterir.Deneysel filmler ya da bilgisayarla yapılmış filmler gibi farklı 

teknikler içeren filmler aynı sırayı izlemeyebilir(KABA,S.5-6.). 
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1.2. Çizgi Filmin Dünya’da Tarihsel Gelişimi 

Durağan görüntülere hareket izlenimi vermek çizgi filmin temel yapısını içerir. 

Hareket ise onun kendi canlılığının yapısını oluşturmakta ve bize ifadeleri 

yansıtmaktadır. Gerek insan gerekse hayvan ifadelerini sözlü dizgelerden çok 

hareketlerle belirler. Bir eylemi, bir duyguyu hareketlerle yansıtıp tepki alırlar ve 

hareket eden diğer nesnelere de tepki gösterirler. 

İnsanoğlu için önemli bir iletişim şekli olan hareket olgusu, durağan 

görüntülerin de hareketli bir izlenime dönüşmesi isteği, hareketli iletişimin etki 

gücünden kaynaklanmıştır. 

Durağan görüntülere hareket izlenimi verebilme yüzyıllardır insanoğlunun 

isteği olmuştur.Neanderthal insanlar mağara duvarlarına avladıkları ve kendilerini 

avlayan çeşitli hayvanların resimlerini çizerlerdi.Bu resimlerin sadece dini nedenlerle 

kendilerini ifade etmek veya avlanmadaki başarılarını göstermek amacıyla çizildiğini 

araştırmacılar söylemektedir.John Holas’ın yorumuna göre “Yarattıklarının içine 

hayatın canlılığını vermeye çalışarak belki de tanrılarla büyük bir gizi paylaşmanın 

umudunu yaşamışlardı”(HALAS-MANVELL, S.23.). 

Tarih öncesinin sanatçıları Altamira, Lascaux ve benzeri bir çok mağaranın 

duvarlarında garip bir iç güdü ile resimlerini canlandırmaya çabaladı. Çizdikleri 

figürlerle hareket izlenimi verebilmek için tek bir uzvun hareketlerini temsil eden 

veya bir tek hayvan figürü için binlerce resim çizdiler.Altamira mağara 

duvarlarındaki erkek domuz figürünün vücut ve dört ayağı net, koşu anında 

gözlemlenebilen diğer ayaklar flu çizilmiş böylece durağan bir görüntünün iki uç 

noktası belirlenerek hareket izlenimi verilmeye çalışılmıştır(KABA,1994,S.82.). 

Hareketli izlenimi oluşturma çabası, tarihsel süreç içinde Yunan ve Roma’lı 

heykeltıraşlar ile devam etmiştir. Tanrıların, atletlerin heykellerini mükemmel bir 

denge ve canlılıkla yaptılar. Bu heykeller hareketlilik içeren pozlarda, dengeli 

duruşlarının mükemmelliği ile adeta yaşamı temsil etmektedirler. Miron’un “Disk 

Atan Adam” bir sonraki hareketinde diski atacakmış gibi hareketin o uç noktasında 

işlenmiştir.Aynı dönemlerde savaşçıların kalkanları üzerinde savaşlar bir seri silvet 
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resimle anlatıyor, kalkanları döndürünce savaşı sınırlı bir animasyon içinde 

seyretmek mümkün oluyordu(SİNEMOĞLU,1984,S.18.). 

Bütün bu çabalar sınırlı insanlarla kısıtlanmış, insan gözünün retinasında 

görüntünün kısa süreli kalıcılığı değerlendirilebilecek teknolojik gelişmeler, tarihsel 

süreçle birlikte araştırılmaya başlanmıştır.  

Görüntünün geçici bir süre retinada kalması ilk kez M.S.130 yılında Mısır’da 

yaşayan Yunanlı bilim adamı ve filozof Ptolemy tarafından farkedildi.Canlandırma 

anlamında bilinen ilk veriler ise 17.yüzyıla aittir.17.yüzyılda Papaz Athanasius 

Kircher yaptığı basit projeksiyonuna, ”magic lantern”(Sihirli Fener) ismini 

vermiştir.Bu alet, herhangi bir (güneş ya da mum) ışık kaynağından yansıtılarak 

mercek ve ayna ile oluşturulmuş bir kutuydu(SEZGİN,1990,S.193.). 

Çizgi filmin ve hareketli resimlerin gelişimi Kircher’ in öğrencisi Gaspar 

Scholt tarafından oluşturuldu.Scholt durağan görüntüleri hareket içinde sunan bir alet 

yaptı.Bu alet temelde “Sihirli Fener” e bağlı kalınarak yapılmıştı.Scholt resimleri 

yatay yerine dairesel bir platforma yerleştirdi.Böylelikle resimler dönerek hızlı bir 

biçimde yansıyabiliyordu.1736 yılında Hollandalı bilim adamı Pieter Van 

Musscherbroek,bildiğimiz anlamdaki “hareketli görüntü”yü oluşturdu.Bu görüntü yel 

değirmenlerini tasvir eden bir dizi resimden oluşuyordu. 

1824 yılında Peter Mark Roget “Hareket Eden Objeler Konusunda Görüntünün 

Kalıcılığı” adlı çalışmasının yayımladı.Yaptığı deneyler sonucunda görüntünü 

kalıcılığına katkıda bulunan olaylarla ilgili dört temel ilke açıkladı.Birincisi 

izleyicinin görüşü sınırlandırılmış olmalı, böylelikle izleyici görüntüye odaklanmış 

olacak ve çok kısa bir sürede bir durağan resim görme olanağı sağlanacaktı.İkincisi, 

eğer çok hızlı bir şekilde resimler arka arkaya gösterilirse göz bir görüntü içinde 

birçok görüntüyü birbirine karıştırır, dolayısıyla görüntü bulanıklaşır.Üçüncüsü, 

gözün resimleri iç içe algılamasını sağlamak için gösterimin minimum hızına ihtiyaç 

vardır.Dördüncüsü, güvenilir bir süreklilik yaratmak için ışık temel öğedir.Peter 

Mark Roget’in görüntünün kalıcılığı adlı tezinden etkilenen Joseph Plateau,1829’ da 

“Phenakisticope”adlı bir alet yaptı.Bu alet üzerine 16 resim monte edilmiş dairesel 

bir yapıdan oluşuyordu.Bu resimler birbirinden çok az farklarla çizilmişti ve bütün 
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seri tam bir hareketi gösteriyordu.İzleyici hızla dönen diskteki resimlere bir yarıktan 

bakınca sınırlı görüntü alanı içinde hareketi görebiliyordu(KABA,S.20). 

Tüm bu gelişmelerden sonra çizgi filmin ihtiyacı, resimlerin tek kare 

pozlanabilmesi ve bu resimlerin saniyede 24 kare hızla yansıtılarak hareket izlenimi 

verebilecek açılardan yapılmasıydı. Bu aşamadan sonra çizgi film bireysellikten 

çıkıp kitlesel izleyici topluluklarına yöneldi.19.yüzyılın sonlarına doğru ve 

20.yüzyılın başlarında sinema ile ilgili yapılan yeni buluşlarla birlikte çizgi filmin 

teknik gelişimi de hız kazanmaya başladı. 

İlk çizgi filmlerin yapımı 1900’lü yıllarda başlamıştır.Bu yapımların öncüsü 

olarak kabul edebileceğimiz Fransız Sanatçı Emile Cohl, beyaz kağıtların üzerine bir 

dizi siyah figür çizdi.Bu basit çöpten adamların kullanıldığı filmi perdede negatif bir 

biçimde izleyiciye sundu.Siyah zemin üzerinde hareket eden beyaz figürler 

izleyicinin çok ilgisini çekti. 

“Artistik kaygı ile üretilen bu filmlerin ardından Winsor Mc Cuy’in filmleri ile 

beraber teknik yaklaşım da önem kazandı.Pat Sullıvan’ın yaratıcısı olduğu “Felix 

The Cat” ile çizgi film teknikleri hızlandı.Çizilen resimler beyaz arka plan üzerinde 

siyah çizgiler olarak ele alındı”(GÜRSAÇ,1993,S.11.). 

Çizgi filmlerde kullanılan ilk karakterler geometrik biçimlerden 

oluşturuluyordu.Böylelikle çizgi filmin temelinde olan esneklik ve estetik hareketler 

kolaylıkla yapılabiliyordu.Bu ilk denebilecek çizgi filmlerde sanatsal gösteri işleri ile 

hareket ve arka plan her karede tek tek yeniden yaratılıyordu.Ancak 1914’ te Earl 

Hard tarafından keşfedilen şeffaf seluloit yapraktan sonra karakterler ve arka planlar 

kendi başlarına bağımsız bir şekilde bir yüzey olarak çizilebildi.Bu keşif çizgi filmin  

daha sonra sinemasal ve resimsel olarak gelişmesine olanak sağladı.Film iki boyutlu 

ilkel niteliğinden sıyrılarak perspektifin doğal biçimlerinin görünebildiği bir hal aldı. 

Sesli filmlerin yapımına başlanması ile çizgi film ayrı bir gelişme 

gösterdi.1928’de ilk sesli çizgi film gösterimi Walt Disney’in yarattığı “Steomboat 

Willie” olmuştur.Ardından 1932’de ilk renkli film olan “Sily Symphong” serisi 

gösterildi ve 1930’lu yıllar büyük gelişmeler gösterdi.Her yeni film ardından yeni 
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teknikler geliştirdi.Walt Disney Stüdyo teknisyenleri problemleri çözebilmek için 

yeni kameralar tasarlayıp boya ve mürekkepler geliştirdiler. 

R.2. Walt Disney logosu 

 

Çizgi filmlerin sinemada bir eğlence aracı olarak gelişimine neden olan ve 

çizgi film endüstrisini kuran Walt Disney’dir.Disney ortamla Amerikalıyı ölçü alarak 

yarattığı ve hepsi hayvanlardan oluşan çizgi film tiplerine birer insan kişiliği 

verdi.Hayvanlara insan davranışları vererek filmlerin konularında insanlara ders 

vermek amacı gütmekteydi.Amerika’nın günlük önemli konularını çizgi filmlerinde 

kullanan Disney’i canlı resmin ,masalın yaratıcısı La Fontaine’i, bir Aisopos’u olarak 

ortaya çıkarmaktadır(ÖZÖN,1964,S.89.). 

R.3. La Fontaine 

 

Bu gelişmeler sonucunda gerçek sinema klasikleri üretildi.Disney’in 1937 

yılında yaptığı ilk uzun metrajlı film, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ardından 

Pinokyo, Bambi, Dumbu gibi filmlerin yapımı çizgi filmin gerçek bir sinema sanatı 

olduğunu gösterdi.1940’da yapılan “Fantansia” ise sanatsal açıdan en başarılı filmdi. 
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R.4.Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Çizgi Film) 

 

Çizgi filmler zamanla o kadar çok beğeni kazanmıştır ki sanatçı eliyle ortaya 

çıkarılan çizgi film kahramanı daha sonra kalemden ayrılarak, kendine özgü 

bağımsız bir yaşam kazanmıştır.Hayvansal tipleme olan çizgi film kahramanları 

giderek yaşayan film yıldızları kadar ünlenmişlerdir(HALAS-MANVELL,S.260). 

Tarihsel gelişim içinde çeşitli canlandırma teknikleri ve çeşitleri geliştirilmiştir. 

Çeşitli sanatçılar tarafından kurulmuş bir grup (U.P.A.=United Production of 

America), savaş döneminde eğitim filmleri, savaştan sonra da reklam ve propaganda 

filmleri dalında çalışmışlardır.Tek çizgili karikatürleri andıran yalın resimlerle 

Brage, Picasso gibi sanatçılardan esinlenmiştir.Yapılan çeşitli yapıtlar, sanat 

geleneklerinden kaynaklanan, grafik biçimde çizgi film eğlencesi halkın kabul 

etmeye ve zevkle izlemeye açık olduğunu göstermektedir(A.g.k.,S.16). 

Aynı gelişim sürecinde diğer ülke sanatçıları da çizgi filmle ilgilenmişler ve 

daha çok biçimsel özelliklere dayanan çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.Grafik 

sanatının gelenekselleştiği ve bu nedenle de canlandırmayı daha çok kukla 

filmleriyle gerçekleştiren Çekoslavakya’nın önemi büyüktür.Kukla filmler folklar 

çerçevesini işleyen, Amerikan kovboy filmlerini alaya alan, ortaçağ efsanelerini 

içeren ve tarih öncesini inceleyen bir yapı taşımaktadır.Çekoslavakya gibi devletçe 

işletilen ülkelerde, canlandırma uzmanlaşmış birimler ve işliklerde yapılmaktadır. 

Seçilen konular genellikle eski öykü ve masallara dayanmaktadır. 
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1.3. Çizgi Filmin Türkiye’ de  Tarihsel Gelişimi 

Ülkemizde çizgi film çalışmaları 1940’lardan itibaren, sinemalardaki 

gösterimleri önceleyen, kısa reklam filmlerinin canlandırma tekniklerinden 

yararlanılarak hazırlanması ile başlamıştır. 

“Çizgi film önemsenmeyen (ihmal edilmiş) ya da salt reklamlara yönelik 

sinema kolu olarak kalmıştır.Daha çok karikatür sanatçılarının gerçekleştirdikleri 

çizgi reklam filmleri 1955’ten öncelerine pek inmez.Farklı nitelikteki resim 

sanatçılarını gerektiren canlandırma alanının karikatürlerle başlaması, bir anlamda 

sinema alanının tiyatrocularla başlamasına benzemektedir.Bununla beraber 

Türkiye’de bu alanı geliştirmeye çalışan girişimcilerden söz etmek 

olasıdır”(GÜLER,S.143). 

R.5. Vedat AR 

 
Bu dalda çalışan ilk ve önde gelen isimlerden biri Vedat Ar’dır.Rene Clair’in 

öğrencisi olan Ar, Filmar adlı stüdyosunda ürettiği iki üç dakikalık çizgi filmlerinin 

yanı sıra değişik biçim araştırmaları da yapmıştır.Bir çok sanatçıyı yetiştirmiş olan 

Ar ,son olarak bugün var olmayan Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda 

öğretim üyeliği yapmıştır.Filmar, 1970’li yılların başlarında bir dakikalık filmler 

üretmiştir.1973 yılında da kapanmıştır. 

Yine bu yıllarda Yüksel Ünsal’ın yönetimindeki bir grup akademi öğrencisi 

“Evvel Zaman İçinde” filmini yapmış, film Amerika’da banyo işlemi sırasında 

kaybolmuştur(BALCIOĞLU,1976,S.13.). 
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Sinema reklamlarının yaygınlaşmaya başlaması çizgi film çalışmalarının 

reklam filmleriyle sürdürülmesine olanak sağlamıştır.Bu dönemde İstanbul Reklam 

Ajansı, bazı karikatür sanatçıları ile birlikte çalışmaya başladı ve çizgi filmler 

hazırladı.Bu filmlere gösterilen ilgi nedeniyle kadrosunu başka karikatürcülerle 

genişleten Ajans üretimi hızlandırdı.”… O yıllarda basın sektörünün yaşadığı 

sancılar nedeniyle iş bulma zorluğu çeken karikatürcüler için bulunmaz bir fırsattı 

bu…”(BENİCE,1985,S.23.). 

Ard arda filmler hazırlandı.Çizgi filmin en basit prensiplerinin bilinmediği ve 

tüm olumsuzluklara rağmen bu ilkel filmleri ilgi gördü ve daha fazla sayıda 

üretilmeye başlandı. Yurt dışında bu konuda çalışmış bazı sanatçıların Türkiye’ye 

gelmesiyle daha kaliteli filmlerin yapımı gerçekleşebildi.Bu sanatçıların beraberinde 

getirdikleri çizgi film teknik bilgisi, bu sanatın biraz daha bilinçli uygulanmasına yol 

açtı.Tüm bunların yanı sıra Radar Reklam bir çizgi film bölümü açarak çizgi film 

çalışmalarına katıldı. 

Daha sonra Ali Ulvi ve birkaç çizerin bir araya gelmesiyle kurulan “Kare 

Reklam” adlı stüdyo bir süre çalıştıktan sonra dağıldı.Bu kadrodaki bazı çizerlerin 

değişikliği ile kurulan “Karikatür Reklam” stüdyosu da değişikliğe uğrayarak 

“Stüdyo Çizgi” adını aldı.Kadrosuna Yalçın Çetin’i alan Stüdyo Çizgi “Evliya 

Çelebi” filmlerini gerçekleştirdi.Bu dönemde kurulan “Canlı Karikatür” adlı diğer 

stüdyo da Ferruh Doğan, Oğuz Aral gibi isimler çalışıyordu ve bu kadro “Koca 

Yusuf”, “ Direkler arası” filmlerini çizdi.Şimdiye kadar sözü edilen bu stüdyolar 

reklam filmleri hazırlama amacıyla kurulmuşlardı.”Bize göre Türk çizgi film 

sanatının altın dönemi olan bu dönemde, 3 ile 5 dakika süreli filmler yapıldı.Oldukça 

kalabalık kadroların çalıştığı bu stüdyolar daha sonra dağıldılar ve Türk çizgi film 

sanatının kurumlaşması yolunda tarihi bir fırsat kaçırılmış oldu”(BENİCE,S.5.). 

Bu stüdyoların dağılma nedenlerinden en önemlisi karikatür sanatçılarının 

kolektif çalışmaya uyum sağlayamamaları ve çizgi film yapımını geçici bir 

ekonomik gelir olarak ele almalarıdır.Bundan dolayı çizgi film sanatının gelişmesine 

yönelik bir çaba gösterilmedi ve bir çoğu bir süre sonra basın sektörüne geri döndü. 
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Bu arada yeni bir animatör kuşak gelişti. Bu kişiler tesadüfen değil, bilerek 

çizgi film sanatıyla ilgileniyorlardı. Bir anlamda İstanbul Reklam’dan doğan bu 

kuşak, Derviş Pasin, Erim Gözen, Tunç İzberk, Emre Senan, Ruhi Görüney gibi 

isimlerden oluşuyordu.Üretimin giderek azalmasından dolayı ajanstan ayrılan 

animatörlerin bazıları atölyeler kurmuş bazıları da serbest olarak çalışmaya 

başlamışlardı. 

Çizgi film üretimindeki ikinci patlama, televizyonun reklam filmleri 

yayınlamaya başlamasıyla olmuştur. Ancak bu durum uzun sürmedi.Yine de artan 

talep, sayıları az animatörlerce güç de olsa karşılandı.Bu durumdan kaynaklanan 

hızlı üretim, filmlerin sinematik ve estetik kalitesini göz ardı etti.Giderek belli 

şablonlar oluştu ve bir yenilik denenmedi.Bu durum fark edildiğinde ise geç kalınmış 

ve çizgi film talebi asgari düzeye düşmüştü. 

1970’li yıllarda reklam için hazırlanan çizgi filmlerin dışında bazı deneysel 

filmlerin yapımı da kısa ve süreli olmasa da gerçekleşti.1972’ de bir deneme 

yapımına girişen Tonguç Yaşar, ”Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü” adlı filmi ile eski 

hat ustalarının çalışmalarını baz olarak aldı ve bunların canlandırılması ile bir öykü 

anlattı.Aynı yıl Altın Koza Film yarışmasında bu filmi ile Jüri özel ödülü alan 

Tonguç Yaşar yine 900 filmin yarıştığı 9.Annecy Film Şenliği’nde gösterilen ilk 

Türk filminin sahibi oldu.1969 yılının sonlarına doğru Tan Oral “Sansür” adlı filmi 

ile TRT kurumunun açtığı “TRT Kültür ve Sanat Bilim Ödülleri” yarışmasında kısa 

film büyük ödülünü aldı. Daha sonra film şeridi üzerine kazıma yöntemi ile 

gerçekleştirdiği “Çizgi” adlı filmi yaptı.Ancak bu film yalnızca birkaç özel gösteri de 

seyirci tarafından izlenebildi.Yine Tan Oral’ın ilginç bir çalışması olan ve Dostlar 

Tiyatrosu’nun sahnelendiği  “Aslan Asker Svayk” için 1911 yıllarının dergi 

fotoğraflarından yararlanarak kolaj tekniğiyle hazırladığı filmidir. 

1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü (BÜSK) bir kısa film 

yarışması düzenlendi.Bu yarışmada Cemal Erez “65 KV”adlı filmiyle konuyu işleyiş 

teknik ve içerik yönünden tutarlı olması nedeniyle birincilik ödülü,”Güç” adlı yapımı 

ile Atilla Ülkümen ikincilik ödülünü almışlardır.Ertesi yıl aynı yarışma da 

canlandırma ödülü “Gergeadam” adlı filmiyle Emre Senan’ ın oldu 

(ERDOĞAN,1994,S.25.). 
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1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü (BÜSK) film 

yarışmalarının sonucunda canlandırma ödülü “Hayatında Eğri Çizgiyi İlk Kez 

Keşfeden Adam” adlı filmiyle yine Emre Senan’ a verildi.1978’de Balkan Film 

Şenliği çerçevesinde, bir ulusal kısa film yarışması ve bir şenlik jeneriği yarışması 

yapıldı.Çizgi film ödülünü “Kedi” filmiyle Meral Birden, jenerik ödüllerini ise Nezih 

Danyal ve Emre Senan aldılar. 

Aynı yıl, Kültür Bakanlığı Nasrettin Hoca konulu bir film yarışması açtı.Bu 

yarışmaya 10 film katıldı.Tonguç Yaşar’ın “Hoca ile Hırsız” adlı filmi ile Tunç 

İzberk’in “Hoca ile Hırsızlar” adlı filmi birincilik ödülünü paylaştılar.”Hoca Bir gün” 

adlı filmiyle Ateş Benice ikinci “Kısasa Kısas” adlı filmiyle de Emre Sanan üçüncü 

oldu.Daha sonra bakanlık yarışmasının birincilerine ve ikincisine Nasrettin Hoca’yı 

konu alan ikişer film daha yaptırdı.1980’de Ateş Benice’ nin yaptığı “Stero” adlı 

filmi Zagrep Canlandırma Filmleri Şenliği’nde gösterildi.Aynı film ertesi yıl 

Portekiz’in Espinho kentindeki bir yarışma için çağrıldı ve gösterime girdi.1983’te 

sanatçının “Sentez” adli filmi Antalya Film Şenliği’nde Altın Portakal ödülü 

kazandı.Yine 1983’de Trafik konulu bir yarışmada Erim Gözen ikinci, Sertaç Ergin 

ve Feride Yörük üçüncü oldu.Bu yarışmada birincilik ödülü verilmedi. 

R.6.Nasrettin Hoca 

 

1984 yılında İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü’nün (İFSAK) 6. 

Ulusal Kısa Film Yarışmasında “Büyük Ödül” kazanan Ahmet Sipahioğlu 1985 
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yılında katıldığı ODAK Kısa Film Yarışmasında da birincilik ödülünü kazanmıştır 

(ERDOĞAN,S.26.). 

TRT Kurumunda ise, çizgi film için yeterli teknik imkanların bulunmaması 

nedeniyle dış kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak çizgi filmlerin seçiminde planda 

yeterli yapımlar için belirlenen ilkeler göz önünde bulundurulmuştur 

(ÖZGEN,1985,S.133.). 

Çizgi film dalında en önemli stüdyolardan birisi olan “Pasin-Benice Film 

Stüdyosu” 1984’de TRT Kurumu için filmler hazırlandı.”Önce Neden Çizgi” adlı 

çizginin tarihsel evrimini ve insan çizgi ilişkisini konu eden bir programın 

canlandırma bölümlerini gerçekleştiren bu stüdyo, ardından yine TRT Kurumu 

Çocuk Bölümü için filmler çizdi. 

Çizgi filmin Türkiye’de gelişmemesi konusunda çeşitli yorumlar yapmaktadır. 

Bu yorumların birinde; 

“Türkiye’de çizgi film ne durumda, hiç düşündünüz mü? Acaba Türkiye’deki 

çizgi film, varlığını niçin bir türlü kabul ettirmiyor? Uzun metrajlı film yapan kesim 

gibi Türkiye’de çizgi film neden gelişmiyor? Niçin az sayıda da olsa Türkiye’de 

yapılan çizgi filmler piyasa dağıtımı için yer alamıyorlar? Oysa ülkemizde çizgi film 

konusu var. Çizgi film sanatçısı da var. Hatta oldukça yeterli bir altyapının da 

oluşturulduğu yadsınamaz. Ama belirgin bir çizgi film alanı yok.  

Yanıtını önce kendi içimizde aramamız gerekir. Kültür değerlerini korumadaki 

cılız çabaları şöyle bir yana bırakarak soralım: Çizgi film konusunda TRT 

televizyonu ne yaptı?Teknik altyapı mı oluşturdu?Çizgi film sanatçılarının elinden 

mi tuttu?Yerli film yapımını mı destekledi? 

Suçu salt TRT’de aramak da yanlış, devlet bu konuda ne yaptı?Gerçi Kültür 

Bakanlığı bütçesinde 3 milyar lira ayırarak 8 çizgi film girişimini destekleme kararı 

aldı 1993 yılında.Gelecek yıl bu miktar belki daha da artacak.Ama sonra ne 

olacak?Türkiye dışından rahatça elde edebilecek görüntü ürünlerini çekincesizce 

tüketmeye alışık resmi ve özel TV yayıncılığı anlayışı sürdüğüne göre yerli çizgi 

film nasıl gelişir! 
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1.4. ÇİZGİ FİLMLERİN KULLANIM ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ 

Çizgi Filmlerin Kullanım Alanları 

Başlangıçta yalnızca eğlence amaçlı yapılan çizgi filmler, bugün birçok değişik 

alana yayılmıştır.Bu dağılımda rol oynayan etken, çizgi filmin etki gücü, düşsel 

dünyası olarak adlandırılabilir.Eğlenceden eğitime, reklam filmlerinden görsel 

efektlere kadar uzanan birçok alanda çizgi filmin etkinliği gün geçtikçe artmaktadır. 

Amerika’da 1930-1950’li yıllarda eğlence amaçlı yapılan filmler, bütün 

dünyaya yayılmıştır.Avrupa’da gerekli teknolojik yapı olmadığından, sanatçılar 

deneysel türde, farklı teknik ve stilde filmler yapmıştır.Çizgi filmin ulusal bir sanat 

olarak kabul edildiği Rusya’da, devlet stüdyolarında çoğunluğu ideolojik propaganda 

yüklü filmler yapılmıştır.1939’a kadar deneysel filmlerin yapıldığı Amerika’da çizgi 

film, 2.Dünya Savaşı süresince propaganda aracı olmuştur.Bu gelişim süresince her 

kesimden insana ulaşabilen bir sinema dalı haline gelmiştir.Teknolojinin gelişmesi 

ve bilgisayarın çizgi filme girmesi ile yaratılan düşsel güç, 1980 sonrası sinema 

filmlerinde çokça kullanıldı.1991 yılında Amerika’da yapılan ve büyük paralar 

harcanan “Terminatör 2 “filmi eleştirmenlerce çok beğenilmiştir.Kullandığı 

bilgisayar efektleriyle izleyicinin büyük ilgisini görmüştür.Bütün dünyada hasılat 

rekorları kıran bir film olmuştur. 

R.7.Terminatör-2  sinema filmi afişi 
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1.4.1.Halkla İlişkiler Filmleri 

Halkla ilişkiler ve propaganda filmleri çizgi film için ayrı bir alan niteliği 

taşımaktadır. Özellikle 2.Dünya Savaşı yıllarında çizgi film propaganda amacı ile 

üretildi ve kullanıldı.İngiltere’de “Anti Nazi” propaganda filmleri, Orta Doğu’da 

gösterilmek üzere hazırlandı.Daha sonra İngiliz Maliye Bakanı Sir.Stafford Crippo, 

İngiliz halkının savaş sonrası karşılaştığı durumu ve yapması gereken görevleri 

anlatan bir seri film yaptırdı.Bu filmlerde İngiliz halkı duygulu, zeki ve çalışmaya 

dayanıklı karakterlerle simgeleştirildi(HALAS-MANVELL,S.116.). 

Tanıtım amaçlı üretilen halkla ilişkiler filmleri, bir grubun, kuruluşun,  

hükümetin yaptığı işleri görsel bir hale getiriyordu.Bu amacın uygulanmasında çizgi 

film çok etkiliydi. Şirketler yaptıkları işlerin sunumunu çizgi filmlerle desteklediler. 

Çekoslavakya, Macaristan, Polonya gibi ülkelerde devlet desteğiyle üretilen çizgi 

filmlerde sanatsal ve eğlenceli yapılanmalar yanında propaganda amaçlı 

yapılanmalar da vardı.1940’larda John Grierson tarafından, bir devlet kuruluşu olan 

Kanada Ulusal Film Kurulu, Kanada’yı düğer ülkelere tanıtmak amacıyla kuruldu ve 

devletin yapmış olduğu işler, ülkenin gelişimi filmlerle sunuldu.Günümüze kadar 

olan süreç içinde, ünlü çizgi film kahramanları da propaganda amaçlı kullanıldı. 

Halkın çok yakından tanıdığı, her gün televizyonu açtığında  karşısına çıkan sevimli, 

cana yakın karakterler, devletler ve politikacılar için çok iyi bir propaganda aracıydı. 

Walt Disney 

Bu konuda en büyük örnek Walt Disney’dir.Çizgi-hikaye ve karton filmlerin 

yaşamış en büyük ismidir.Miki Fare’nin, Vakvak Amca’nın, Varyemez’in, Gufi’nin, 

Küçük Domuzlar’ın vb. yaratıcısıdır.Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Pinokyo, 

Bambi, Kül Kedisi, Dumbo, Alis Harikalar Diyarında gibi çizgi filmlerin 

yapımcısıdır.  
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R.8.Walt Disney karakterleri 

 
Enerjik kahramanların serüven hikayeleri her hafta 50’yi aşkın ülkede, 18 ayrı 

dilde, bir milyonu aşkın okur kitlesi tarafından izlenmektedir.Bunun yanında 

milyonlarca yetişkin ve çocuk izleyici tarafından da beğeniyle seyredilmektedir. 

Sevimli karakterlerine yalnız hikaye ve filmlerde değil, gece lambalarında 

gömleklere, afişlerden çıkartmalara kadar her yerde rastlamak mümkündür. Kısacası 

yaşamımızın her boyutuna girmiştir Walt Disney Çocuklar kadar yetişkinlerin de 

sevgilisidir.Uluslar- üstüdür, eleştiri üstüdür ve tabii siyaset-üstüdür.Milletler 

Cemiyeti’nce “Uluslararası İyiniyet Simgesi” olarak (1935)ilan edilmiştir.Başkan 

Johnson tarafından “Başkanlık Özgürlük Madalyası” (1964) verilmiş ve Nobel Barış 

Ödülü’ne aday gösterilmiştir.İyilik, tarafsızlık, yardımseverlik, zeka, hak ve adaletin 

simgesidir.Disney Ve tabi Üçüncü Dünya’ya uygarlık taşıyıcısıdır 

(ÖZGÜR,1981,S.20.). 

Walt Disney’in kimliğinde düne kadar bunlar yazıyordu. Kitle kültürünün belki 

de en ünlü kişiliği olarak eleştiri açısından bir dokunulmazlığa sahipti.Ancak biri 

Şili’li ötekisi Belçika’lı, Ariel Dorfman ve Armand Muttelart adlı iki araştırmacı 

dokunulmazlık duvarını yıkarak Disney’in gerçek kimliğinin bu olmadığını 

gösterdiler.Onun gülümseyen maskesini, kadife eldivenini düşürüverdiler.”Ortaya 

çıkan görünüm hiç de sevimli değildi.Disney’in sahte kimliği altında içinde 

yaşadığımız eşitsiz toplum ve dünya yapısını gerçekleyen, bizzat pekişmesine 

yardımcı olan değerlerin savunucusu olduğu, Üçüncü Dünya’ya bir uygarlık değil,  

bağımlılığın sürdürülmesi yönünde emperyalist bir ideolojiyi taşıdığı ortaya 

çıkıverdi.Bir anlamda Disney mit’inin yıkılışı oldu bu” (A.g.k., S.21.). 
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Walt Disney’in çizgi filmleri konusunda çeşitli yorumlar yapılmaktadır. 

Çocuklar her gün televizyonda sayısız çizgi film seyrediyor.Bunların başında gelen 

Disney dünyasının ürünleridir.Disney’in çizgi filmlerine bakarsak belli düşünce ve 

yaşam biçiminin ifadelerini görürüz. Disney’de mülkiyetin yitirilme tehlikesi 

egemendir.Disney için uygarlık nasıl ticaret yapılacağını öğrenmektir;eğitim malların 

ve hizmetlerin el değiştirmesine eşlik eden bir süreçtir, yani ticaretin yardımcısıdır. 

Varyemez Amcada sık sık seyredilen bir serüvene göz atalım: Varyemez Amca 

nasıl zengin olduğunu yeğenlerine anlatıyor.Hikayede verilen ideolojik dersler 

açık.Zengin olmak için çok çalışmak, aklını kullanmak, bireyci olmak, kimseye 

güvenmemek, şansa inanmamak, sebat etmek, mülkiyeti hırsızlara(mülkü 

olmayanlara) karşı korumak ve tabi ki yeğenlere sahip olmak(sömürülecek 

aile)gerekiyor (ALEMDAR-ERDOĞAN, 1994,S.16-17.). 

The Walt Disney Company’nin Türkiye’deki durumu konusunda da bir yoruma 

bu bölümde yer verilmektedir. 

“Bildiğiniz gibi Walt Disney, çocukluğumuzdaki Fare’nin yaratıcısı…Ama 

The Walt Disney Company, yıllardan beri çizgi film, TV izlencesi, dergi ve kitap 

alanlarında çok uluslu ve de çok başarılı bir kuruluş…Avrupa ve Ortadoğu’da 29 

ülkede 28 dilde basılı yayını var.Çizgi filmleri, uzun ve kısa metraj filmleri ABD 

dışında hemen hemen her ülkenin sinemalarında ve televizyonlarında 

gösteriliyor.Sizin anlayacağınız, bu “company” dünyanın her yanını ürünleriyle ele 

geçirmiş. 

Öte yanda, bu şekilde oyalanıp eğlenirken karşılığında  ne tür bir bedel 

ödediğimizin ayırdında mıyız? The Disney Company’ye ödediğimiz ya da bundan 

sonra ödeyeceğimiz milyarlık dövizden bahsetmiyorum.O başka… TRT  televizyonu 

ve diğer televizyonları açtığınızda özellikle çocuklara yönelik yayınlarda her zaman 

bolca izlenen yabancı çizgi filmler sizleri hiç düşünmeye zorladı mı?Peki, zaten 

kendi kültürüne bir türlü yaklaşamayan ve yaklaşmayacak olan “yavrucaklar” bu 

yabancı ürünler sayesinde acaba ne gibi tehlikeli, abartılı, yabancılı etkilerle 

karşılaşıyorlar?”(ÖNGÖREN,1994,S.24.). 
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Bugün için halkla ilişkiler ve propaganda filmleri gerçekçi filmler olarak 

yapılmakta, çizgi film ise bu filmlerde destekleyici bir rol oynamaktadır 

(GÜLER,S.92). 

1.4.2.Reklam Filmleri 

Sinema reklam sektörü için ürünlerini en iyi şekilde tanıtabilecekleri bir 

ortamdı.Televizyonun gelişimine kadar Avrupa’da sinemalarda gösterilmek üzere 

üretilen çizgi filmler Amerika’ya oranla daha yoğundu.İngiltere, Fransa, Almanya ve 

İtalya’da farklı stil etkileşimlerinden ortaya çıkan filmler üretildi.Ancak 1946’dan 

sonra özellikle Amerika’da televizyonun gelişmesi ve giderek yaygınlaşması reklam 

filmlerinin üretimini arttırmıştır. Üretilen reklam filmleri çabuk eğlendirip, önemli 

noktaları hızla belirleyerek izleyicileri etkilemekte ve tekrarlandığında etkisini 

kaybetmemektedir. 

R.9. Vestel reklam filminden bir kesit 

 

Reklam filmlerinin üretimi sanatçılar için iyi bir maddi gelir oluşturdu, sanatçı 

reklamcının mesajına tam uyan kendi yapım biçimini kurmakta özgür davranıyor, 

değişik stillerde kendi çizgisini oluştururken, kazandığı maddi gelir uzun metrajlı ve 

kısa konulu çizgi filmler için kaynak oluşturuyordu.Bu durum birçok sanatçının 

reklam filmlerine yönelmesine neden oldu.Öyle ki “1958 yıllarında reklamların 

%25’ini çizgi filmler oluşturuyordu(ERDOĞAN,S.35.). 
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Günümüzde iletişim zincirinin en etkin aracı olarak televizyon kabul 

edilmektedir. Gün geçtikçe artan özel televizyon kanalları, cinsiyet, yaş, meslek vb 

toplumlardaki çeşitli gruplara yayın yapmakta gelirinin büyük kısmını reklamlardan 

elde etmektedir.Reklamlar da kuşkusuz toplumdaki tüketim oranını arttırmada en 

etkin yoldur.Bu etkileme yapılan filmin reklam filmlerine etkisi, izleyicileri farklı 

açıdan etkileyebilmesindendir. Özellikle çocuklara yönelik mal üreten şirketler, 

reklam filmlerinin çizgi film ile yapılmasını tercih etmektedir.”Yine çizgi film çıkışlı 

reklam filmlerinde bilgisayar teknolojisi ile gerçekçi filmin birleştirilmesi sonucu 

oluşan reklam filmleri günümüzde sıkça kullanılan bir tekniktir.Ayrıca bilgisayar 

teknolojisi ile oluşturulan, üç boyutlu şirket logoları amblemler ve efektler, 

reklamlarda ürünün tanıtımında tamamen ya da destekleyici bir rol oynamaktadırlar   

(KABA,S.23.). 

 

1.4.3.Deneysel Filmler 

Deneysel çizgi filmlerin yapımı Avrupa’da başlamıştır ve reklam, propaganda,  

eğlence türü filmlerin dışında gelişmiştir.Bir yandan kamera hareketleri ile gerçekçi 

film denemeleri, diğer yandan ise soyut resim, çeşitli sanat akımlarından etkilenerek 

yapılan çizgi filmler, sanata yeni boyutlar katabilecek bir araç olarak 

yorumlandılar.Bu dönemde yapılan filmler, genele ressamlar ve şairler tarafından 

hiçbir ticari kaygı duyulmadan üretildi.Sanatçılar, bu yeni araçtan önceden 

tasarlanmamış, beklenmeyen sonuçlar elde ediyor, mantıksız,anlamsız biçimlerden 

kendi düş dünyalarına rahatlıkla geçebiliyorlardı. 

1920’lerde Viking Eggeling, Hans Richter, Walter Ruttman ve Osca Fischinger 

deneysel film yapımına yönelerek bu alanda öncü olmuşlardır.Richer’ın ilk filmi 

“Ritm 21” beyaz, gri, siyah renkteki dikdörtgen formların hareketli kompozisyonunu 

içerir.Eggeling’in “Diagonal Symphong” filminde ise siyah bir arka planda beyaz 

soyut formların birbiri ardına dönüşümleri düzenlenmiştir.Walter Ruttman mimar ve 

ressam olarak film çalışmalarını sürdürmüş ve hareket düzenlemesine hareketleri 

“Opus II” adlı filmini oluşturmuştur(A.g.k., S.66.). 
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Deneysel filmlerin yapımları tekniğin, rengin, sesin ne gibi sonuçlar 

verebileceğini göstermiş, yapılan denemeler profesyonel sanatçılar tarafından sürekli 

kullanılmıştır.Bağımsız ve esnek olarak üretilen filmler, deneyimsel alan için 

sonsuzdur ve çok sık tekrarlanan sabitlenmiş tiplerin tekrarından kaçarak 

deneyselliğin anlamının canlı kalmasını sağlar.Deneysel filmde sanatçı, teknik 

imkanlardan sıyrılarak kendi yaratıcılığının ürünlerini ortaya koyar, herhangi bir 

malzeme sanatçının filminde hareket haline dönüşebilir.Taş, kağıt, tel, renk, 

çamur,ışık vb. deneysel filmci için birer malzemedir.”Night on a Bore Mountain” 

filminde, kütle halinde hareket edebilen iğne kafaları sayesinde elde edilen gölge 

oyunlarının hareketleri denenmiştir(ERDOĞAN,S.36.). 

R.10.Surface adlı deneysel film 

 

Deneysel film alanında diğer büyük sanatçı Norman McLaren kişisel teknikleri 

ile filmlerini üretmiş ve her yeni filmde deneyimsel bir yaklaşım sunmuştur.Norman 

McLaren’in filmleri, ses ve görünüm bütünlüğü üzerine kuruludur.Genelde 

35mm’lik film üzerime kazıma, çizme teknikleriyle filmlerini üretmiş ve deneysel 

filmin en iyi örneklerini sunmuştur.Gelişim süreci içinde bilgisayar ve video 

deneysel film sanatçıları için ayrı bir alan oluşturdu.Ed Emswiller, 1965 yıllarında 
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videonun ortaya çıkmasıyla, görüntünün transferi ve birleştirilme olanakları üzerinde 

durdu (A.g.k.,S.37.). 

Gelişen teknoloji, bilgisayarın, videonun, sesin birleşimini mümkün kılarak, 

sanatçılar tarafından yeni dünyaların keşfi için ortam oluşturmaktadır.Gerçekçi 

filmin üzerine yerleştirilebilen iki-üç boyutlu animasyonlar, efektler, sesler hiçbir 

zaman sonu olmayan arayışlar gerektirmektedir.Video-klipler, jenerikleri sanatçıların 

hayal gücünün neler yaratabileceğini ve tekniğin yeni boyutlarını keşfedebildiğini 

gösteren görsel sunumları yansıtırlar.Deneysel film, sürekli araştırmacı, yaratıcı 

çabalar sonucu iyi ürünler vermeye devam etmektedir. 

 

1.4.4.Eğitim Filmleri 

Eğitim amaçlı çizgi filmler ilk kez 1910 yılında Thomas Edison ile başladı. 

Edison, filmlerin sınırsız bir öğretme potansiyeline sahip olduğunu, eğitim 

sisteminde devrim yaratıp kitapların yerini alacağı inancını savundu.Edison’un ilk 

öğretici filmi “The Man Who Learned” pastorize sütün tehlikelerini anlatır.1917’ye 

kadar olan süreç içinde, endüstriyel eğitim filmleri üretilmiştir. 1912 ‘de ürettiği 

filmde krema ayırıcısının nasıl çalıştığını anlatmıştır.Daha sonra Henry Ford, mali 

destek vererek eğitim amaçlı filmler yapılmasını sağladı.1917’de yapılan ve çeliğin 

üretim sürecini anlatan filmle, öykü olmaksızın sadece çizgi film aracılığı ile 

karmaşık teknikler sunulmuştur.Ford ve Edison filmleri, 1917’de genel bir gereklilik 

üzerine diziler halinde üretilen endüstri ve halkla ilişkiler filmleriydi.1927 ve 1942 

yılları arasında Eastman Kodak ve Western Electric şirketleri, sınıflarda kullanılan 

eğitici film yapımına hız verdiler.Bütün dünyaya, ilk ve orta düzeydeki okullara 

dağıtımı yapıldı.Bu filmlerin üçte birinden çoğu karmaşık yapılanmaların işlevini 

netleştirebilecek şekilde çizgi filmler yapıldı(MADSEN,S.13.). 
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R.11.Türkçe Eğitim seti 

 
 

 

II. Dünya Savaşı, öğretici film tekniklerinin yeni boyutlara ulaşmasını 

sağlamıştır.İnsanları kısa bir süre içinde eğitmeye yönelik çalışmaların başında film 

gelmiştir.1941’den sonra askeri düzenin kendi içinde oluşturduğu film şirketleri, yeni 

çizgi film karakterleri geliştirdiler.Savaş sonrası, bu filmlerin başarılı olduğunu 

gösterdi ve film üretimi devam etti.Amerika’da Hava Kuvvetleri çizgi filmi 

mühendislik problemlerini, teorilerini ve kapalı mekanizmaların çalışmalarını 

açıklamak için en iyi teknik olarak gördü.Kitlesel öğretimde başarılı olan filmlerin, 

sınıflarda da kullanılması gereğini savunan düşünceler gelişti(A.g.k. , S.15.). 
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R.12. “The Bessemer Process” , 1917 

 
 

Eğitim amaçlı filmlerin görsel-işitsel sunumunun öğretime katkısı birçok 

üniversitede incelenmeye başladı ve üniversite bünyesinde üretilen filmler 1959’dan 

1961’e kadar %360 artış gösterdi.Günümüzdeki “çoklu ortam” yazılımlarının 

getirdiği kolaylıklar, eğitim alanında önemli yapısal değişmeler yapmıştır.Artık, 

görüntünün sesin, hareketin sunumu izleyiciye daha kolay iletilmektedir. 

R.13. Macro Mind, Solor Heater , 1989 
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Çizgi filmin kullanım alanları ve kullanım amaçları değişkenlik 

göstermektedir.Sinemada ve televizyonda eğlendirmek amacı ile kullanıldığı gibi,  

endüstride, politika alanında da kullanılmaktadır.Günümüzde çizgi filmin 

kullanıldığı alanlar şu şekilde sınırlanabilir. 

 “- Sinemalar için tasarlanarak, eğlendirmek amacıyla yapılan uzun sarımlı 

filmler, 

-Sinemalarda gösterilmek amacı ile sınırlı ölçüde üretilen kısa, eğlenceli 

filmleri, 

 -Sinema ve televizyon için hazırlanan reklam filmleri 

-Halkla ilişkileri geliştirmek, endüstri, bilim, teknoloji propaganda ya da satış 

artırımı sağlamak için çeşitli alanlarda kullanılmak için yaptırılan film, 

-Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yaptırılan film, 

-Özellikle televizyon için üretilen çocuklar için hazırlanmış eğlence filmleri, 

-Üniversitelerde ve liselerde, çeşitli bilim dallarındaöğretim amacı ile üretilen 

filmler, özellikle bilgisayar canlandırma filmleri, 

-Öğretim kurumlarında, öğrenciler ve sanatçılar tarafından bireysel anlatım ve 

devinim çalışması biçiminde gerçekleştirilen deneme filmleri”(GÜLER,S.92). 

 

Çizgi Filmlerin Özellikleri 

Çizgi filmler insan benliğini iki yönde sormaktadır, biri sunulan konuların 

içeriği, söz ve davranışlar, iletilen konu, diğeri de bu konunun sunuluş 

biçimidir.Yapısı da iki dramatik temele dayanmaktadır.Birinci dramatik yapı, 

bozulan bir şeyi bir yanlışı onarmayı araştırma ve gezi.Kısa sarımlı yayınlanan bu tür 

çizgi filmlerin amacı sırf eğlencedir.İkinci sınıflama ise, simgesel ve soyut amaçlar 

(birliktelik, var olmak) ve toplumsal  bir durumla ilgili sonuç amaçlar 

(yaşam,toplumsal düzen, korunmak) yer alır.Bu sınıflandırmaya giren çizgi filmlerde 

eylem daima ortaklaşa yapılır.Gereksinimler bireye değil, gruba aittir.Bu tür çizgi 

filmler televizyon için uzun sarımlı ve eğitsel olarak nitelendirilir. 
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Gerek serüven, gerek eğitsel yapıda olsun, çizgi filmlerde genelde var olma 

savaşı vardır. İyi-kötü, otorite ilişkileri, kuvvetli-zayıf biçimde konu verilmektedir. 

Olaylar hiçbir zaman gerçekçi bir biçimde sunulmaz. Eylemde, karakterlerde, zaman 

ve mekanda, simgesel bir anlatım söz konusudur.Çizgi filmlerin türü ne olursa 

olsun(eğlendirici ya da eğitsel) evren düşsel ve canlandırıcıdır. 

Çizgi filmleri sevecen yapan karakterlerdir. Başka deyişle çizgi filmlerin 

etkinliği karakterlerden kaynaklanmaktadır.Bir çizgi film karakteri insan nitelikleri 

gösteren, onunla özdeşleşen ve duygularını paylaşandır.Çizgi film karakterleri 

insanda özdeşleşme, yakınlık doğurduğu gibi, sinema sanatçılarının da doğmasına 

etki etmiştir. 

Canlandırmanın tarihsel gelişiminde Fleischer Kardeşler’in yarattığı Betty 

Boop, Marilyn Monreo’den çok önce ortaya çıkmıştır.Bunun ardından son derece  

miyop olan, bu yüzden başına türlü işler gelen “Mr. Magoo” tipi, ”Pembe Panter” 

tipi, sinema yıldızlarının doğmasına yol açmıştır (ÖZÖN,S.90.). 

Çizgi filmlerin tarihsel gelişimine ve televizyonda yayınlanan çizgi filmlere 

bakıldığında gösterilenlerin hayvansal nesnelere, tiplemelere önem verildiği 

görülmektedir.İlk canlandırma filmi bir dinazordu ve sesle birlikte, müzikal çizgi 

filmde kullanılan da bir faredir.Ağaçkakan, ördek, kedi, yenilmez fare, konuşan 

köpekler, yenilmez sincaplar ve insan hayvan karışımı olan çeşitler çizgi filmin 

karakterleri olarak ortaya çıkarlar. 

Çizgi filmdeki kişiler hayvanlar, insanlar ve düşsel kişiler olmak üzere üç 

grupta toplanabilir. Çizgi filmlerin hayvansal karakterlerle dolu olması rastlantı 

değildir. Hayvansal özellikler karakterlere bir masumiyet kazandırırken, doğada 

karmaşık toplumsal ilişkileri tümüyle kaplar ve belirler.Çocuğun önceleri 

hayvanların sezgisel, oyun dolu yanlarını algılamaya ve benimsemeye yatkın olduğu 

doğrudur.Başka deyişle, çizgi filmlerde hayvanlar aracılığıyla çocuğun iç dünyasını 

yansıtma olanağından yararlanılır. 

Çizgi filmde hayvan karakterlerinin kullanımı iki şekilde gerçekleşmektedir.1- 

oyunun baş kahramanı olarak, 2- İnsanlara yardım eden olarak. 
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Birinci şekildeki kullanımda, hayvanlar ya doğanın bir parçası olarak ya da 

olayların odak noktası olarak geçerler.Hayvanlar doğanın bir parçası olarak 

algılandığında, kendi özelliklerini de yansıtmaktadırlar. Tek farkları konuşabilme 

özelliklerinin olmasıdır. Fakat çizgi filmde odak noktası olduklarında insanın bir 

simgesi haline gelmektedirler.Başka deyişle, insanı oynayan simgedir.Kişiliğinde 

hem çocuk, hem de yetişkin özellikleri en iyi şekilde bir araya gelen Miki Fare örnek 

olarak gösterilebilir. 

Hayvan karakterlerinin ikinci kullanım şekli insanlara yardım etmesidir.Bu 

durumda da öyküde anlatıldığı gibi her zaman haksızlığa uğrayan, doğru ve iyi 

olandan yanadır.Çizgi filmde insan karakterleri az sayıdadır.Çizgi filmde kullanılan 

çocuk figürleri ve insan şekilleri, gerçekten yetişkinin bir öz simgesidir   

(GÜLER,S.99-104.). 

Çizgi filmlerin aynı zamanda toplumsal ir işlevi de vardır. O da çizgi filmin bir 

iletişim aracı olmasından kaynaklanmaktadır. Yazın alanında şairlerin alabildiğine 

imgesel yazımı, resim sanatında da yazınsal bir anlatım, günümüzün çizgi romanları 

comic’leri, çizgi filmleri bu anlayışın kitlelere yaygınlaştırılmış uzantıları olarak 

görmek olasıdır.Bu açıdan bakıldığında, çizgi filme resim, yazın karışımı bir sanat 

dalıdır denilebilir.Hepsinde kullanılan dil, simgedir.Başka deyişle, her çizgi filmin 

bir iletisi vardır ve bu iletiyi genellikle simgesel anlatımla verir. 

Çizgi filmlerin insanların duygusal ve davranışlarına yakın olması, çizgi 

filmlerde verilen kişiliklerce kolayca özdeşleşebilmesi, çizgi filmlerin izlenme 

nedenlerindendir. 

Çizgi filmlerin insanlar üzerindeki etkililiği, çeşitli çalışmalara ve araştırmalara 

kaynak olmuştur.Yapılan çeşitli çalışmalarda ağırlıklı olarak çizgi filmlerin olumsuz 

etkileri üzerinde durulmuştur.Ancak çizgi filmlerin doğru kullanıldığında, öğretici 

özelliği, bilgilendirici, kişiliği geliştirici, kişilik modelleri gösterebilen boyutları göz 

önüne alınmamaktadır. 

Çocuk programlarının ve yayın kuşaklarının vazgeçilmeyen film türü olan 

çizgi filmler, doğru amaçlar için kullanıldığında, bir toplumdaki ve kültürel yaşam 

biçiminde seçilip, yayınlanmasında, yayın ilkelerinin belirlendiği, politikaların 
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saptandığı kurumların sorumluluk ve duyarlılığına bağlıdır.Önemli olan ne tür 

programların kime, nasıl ve hangi saatlerde verileceğinin bilincine sahip olunmasıdır 

(A.g.k., S.102.). 

 

 

1.5.Çizgi Filmlerin Eğitim Özellikleri 

Çocukları eğlendirmek ve tüketim maddeleri satma gibi işlevleri dışında çizgi 

film asıl kendisi olarak henüz tanınmamış, kullanılmaya hazır bir sanat biçimi olarak 

yeni ele alınmıştır.Bilgi aktaran bir araç olarak eğitim, bilim ve toplumsal - kültürel 

iletişim, kişiliklerin etkililiği gerektiğince kullanılmamış ve yeterince     

önemsenmemiştir. 

Çizgi filmin eğitim alanındaki yerini belirlerken, bu durum çizgi filmin eğitim 

ilişkisi ve bireylere ulaşması açısından açıklanabilir. Çizgi filmin eğitim alanında rol 

oynaması, çizgi filmin yapısında var olan görsel düzenlemeler ve hareket ilişkisine 

dayanır. 

Görsel-işitsel bir iletişim aracı olarak çizgi filmin temel gizli gücü, 

karmaşıklığı açıklığa kavuşturacak, görünmez olanı görselleştirecek, ivedi ve özlü bir 

öğretim sağlamada yoğunlaşmaktadır.Bir olay, oluşum, devinim canlandırma, 

yoluyla irdelenebilmekte ve simgelerle yalınlaştırılarak etkin bir öğrenme 

sağlanabilmektedir.Çizgi filmde konu, gerçekçi bir yaklaşımla verilebildiği gibi, 

karikatürize edilerek ya da güldürülü bir biçimde de sunulabilmektedir.Böylece 

eğitim süreci sevimli bir hale dönüştürülerek, kişilik bilgisi isteği arttırılabilmektedir. 

Ayrıca rengin ve sesin devreye girmesi ile kişilik bilgisinin akılda kalıcılığı 

artmaktadır. 
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R.14.Vücudumuzu Tanıyalım çizgi filminden kareler-1 

 

Bir sinema türü olan ve televizyonda yaygın bir biçimde kullanılan çizgi 

filmlerin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi içinde geliştirilmesindeki amaç   

öğreticiliktir. Başka deyişle, eğlendirirken eğitmek amaçlanmaktadır. Eğlendirirken 

eğitmek işlevi de çizgi filmlerin içeriğinden ve onu oluşturan(yaratanın) 

kahramanlarına verdiği kişiliğinden kaynaklanmaktadır.Örneğin, 1930 yıllarında 

Amerika’da şöyle bir kampanya başlatılmıştır: ”Miki Fare sigara içmez, içki 

kullanmaz, sahtekarlık yapmaz ve yalan söylemez…”:propaganda aracı olarak 

kullanılan Red-Kit’in bir zamanlar ağzından eksik olmayan sigarası, sigara içmenin 

kötülüklerinin artık iyice anlaşılması ve benimsenmesinden sonra, bir saman çöpüne 

dönüştürülmüştür. Böylece hem izleyen sigaraya özenmemiş oluyor, hem de Red-Kit 

evrensel olarak yürütülen anti-sigara kampanyasına karşı bir tutum içinde gözüküyor 

(KONGAR). 
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R.15.Vücudumuzu Tanıyalım çizgi filminden kareler-2 

 

Çizgi filmlerin diğer bir işlevi de bilgilendirmektir.İçeriğin sunumunda 

kullanılan kavramlar, bilgilendirici niteliktedir. Soyut kavramların (birliktelik, adalet, 

yardımlaşma, hoşgörü vb.), bir anlamda somut olarak kişiliklerin eyleminde 

gösterilmesi, eğitim işlevinin gerçekleşmesine neden olmaktadır.La Fontain’in 

öykülerini temel alan Disney’in çizgi filmlerinde ve bu tür benzeri yapıtlarda, 

bilgilendirmek ve bir sonuç çıkartmak amacı güdüldüğünden, kullanılan tiplemeler 

eğitim işlevini kolaylaştırmaktadır. 
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1.5.1.Görsel Bir Dil Biçimi Olarak Çizgi Film 

Görme konuşmadan önce gelmiştir.Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp 

tanımayı öğrenir(BERGER,1988,S.7.).En önemli duyumuz olan görme işlevinin yanı 

sıra bir öğrenme aracıdır.Birçok şeyi görerek öğreniriz.Görerek algıladığımız nesne 

ve şekilleri tanımlar ve mesajlar alırız.Bu etkiyle birlikte değişik tepkiler gösterip, bu 

gelişmeye paralel eylemler oluştururuz.Çocukluktan başlayan öğrenme süreci içinde, 

görme eylemi ile çevremizin işlem mantığını algılar ve soyut kavramlardan somut 

değerlere ulaşırız. 

İnsan öğrenme süreci içinde görsel öğrenme önemli bir alanı kaplar. İnsan ve 

nesnel dünya arasında gerçekleşen, iletişim sürecince görme eylemi, ışığın nesneler 

üzerine düşmesi ve göze yansımasının bir görüntü olarak sinir sinyalleri ile beyne 

iletilmesi olarak tanımlanabilir.Fiziksel bir etki ile gerçekleşen bu eylem görsel 

algılamanın birinci basamağını oluşturur.Görüntünün estetik etkilerinin 

çözümlenmesi ile oluşan anlamlandırma, ikinci bir sürecin gerçekleşmesidir. 

Bir kavramın, nesnenin ya da davranışın insanda hatırlattığı, yarattığı düşünce 

ya da nesne “anlam” olarak tanımlanabilir.İnsanın öğrenme sürecinde edindiği 

bilgiler, gerçek olanın anlamlanmış halidir.Eğitim amaçlı çizgi filmlerde alıcı kişiliğe 

görsel olarak ulaşan göstergeler, aktarılan anlamların tanımlanması ve çözümlenmesi 

ile oluşur.Çizgi filmde her resim en küçük anlamı taşıyan birimi oluşturur.Tüm bu 

resimler de bir anlam bütününü oluşturur.Bu oluşum belirli bir dizin ile 

sunulduğunda anlamlı mesajlar iletir.Tek tek oluşturulan resimler, kendilerine özgü 

nokta, biçim, renk gibi plastik öğelerin görsel düzenlemelerini içerirler. 

Görsel öğrenme sürecinde alıcı kişiliğe ulaşan bilgi, kişinin gelişimine olanak 

sağlamaktadır. En önemli öğrenme yolu olarak görme, görsel düzenlemelerin 

aktardığı bilginin doğruluğunun hassasiyetini beraberinde getirir.Oluşturulan görsel 

düzenlemeler sanatçı kişilik tarafından belirlenecektir.Bu yapının doğruluğu ve 

etkinliği sanatçıya bağlıdır. 

Çizgi film, görsel yapısı içinde çok fazla gösterge türü kullanan, buna karşın 

simgesel bir anlatım aracıdır.Grafik kökenli yapılanması, onun zamanla olan 
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ilişkisinden dolayı grafikten ayırır ve görsel düzenlemelerin zamanla olan anlatım 

sürecini yansıtır(MANVELL,1981,S.349.). 

1.5.2.Çizgi Filmin Evrensel Dili 

Çizgi film üreticilerin tüm dünyayı tek bir pazar olarak düşündüklerinden çizgi 

film karakterlerinde çekik gözlülere geçit vermezler.Bu nedenle Heidi’ nin, Şeker 

Kız Candy’nin iri güzel gözleri vardır.Amaç, değişik etnik ve kültürel kökenli 

izleyicilere seslenmektir. 

Kahramanların fiziki karakterleri ve yaşam biçimleri evrensel bir değişime 

uğrar.Sarışın, kahverengi saçlı, iri gözlü bir çeşit çizgisel kozmetik ürünü karakterler 

türetilir.Sonuçta, bu filmleri izleyenler sadece anons müziği sırasında jenerikte ve 

bitişte Japon alfabesiyle yazılmış isimleri görünce filmin Japon ürünü olduğunu 

anlar.Bunun dışında çizgi filmlerin hiçbir karesinde izleyiciye Japonya’yı hatırlatan 

imgeye rastlanmaz. 

Karakterleri Batılı standartlara uydurmak ve evrenselleştirmek, köklü bir 

kültürel birikim gerektirir. Pek çok karakterde, batı edebiyatından esinlenerek ortaya 

çıkarılmıştır.Buna en iyi örnek Şeker Kız Candy’nin, Heidi’yi çağrıştırmasıdır.Çizgi 

filmlerin konuları, dünyanın her yöresinden çocuklar çizilebilecek şekilde 

düzenlenir.Karakterler arasında her ırka mensup olanların bulunmasına dikkat 

gösterilir. 

Çizgi filmlerde verilen mesajlarda evrensel olması da bir başka satış 

özelliğidir. Şöyle ki, çizgi filmlerin lokomotif görevi gören ana karakterlerinin 

mutlaka bir görevi vardır.Başkalarına yardım ederler, yanlışlıkları düzeltirler, 

kötülükleri önlerler.Diğer yardımcı karakter iyi veya kötü olabilir.Önemli olan iyinin 

kötülüklere rağmen engellerin üstesinden gelebilmesi gözyaşı ya da gülücüklerle 

mutlu sona ulaşılmasıdır(RİGEL,1993,S.27-28.). 

Çizgi film dünyasının karakterleri, belli bir kategori içinde canlandırılır. Bilim-

Kurgu içerikli çizgi film dizileri, teknolojinin çocuk üzerindeki büyüsel etkisini 

pekiştirir. Teknolojiyi kullanan, gücü de eline geçirmiştir, mesajını minik beyinlere 

empoze eder.Böylece en çok kanallı televizyon, en yeni bilgisayar oyunlarının 



36 
 

tutkunu çocuklar,teknolojiyi hızla tüketecek duruma gelirler.Örneğin “Galaksi 

Süvarileri, Galaktör ve Voltran” bilim-kurgu sınıflamasındaki çizgi film dizileridir. 

İkinci kategoride Heidi ve Candy (Şeker Kız) , Şila gibi çizgi filmlerin 

bölümlemesi ise duygusallık içinde şekillenmiştir.Üçüncü kategori çizgi filmler de 

spor mesajı içerirler.Ülkemiz televizyon kanallarında da gösterilen, “Küçük Gölcü” 

bunlardan biridir.Spor mesajlı çizgi filmler, çocukları hayata hazırlayıcı değerler de 

içerirler.Verdiği mesaj; büyüklerin dünyasında yer alabilmek için, çocuklar daha 

fazla çalışmalıdır, kendilerini ispat etmelidir. 

Bu üç kategorinin yanında bir de doğrudan eğitim amaçlı çizgi filmler 

vardır.Çizgi film denilen bu türde örneğin, enerji üretiminde doğal güçlerden 

yararlanılması anlatılır.Rüzgar, güneş enerjisi ve gelgit olaylarından sağlanan güçle, 

enerji üretilen yerler tanıtılır.Eğitimi karatahta önünden, renkli televizyon ortamına 

alarak daha çekici, akılda kalıcı hale getirir(A.g.k. , S.25-26.). 

“Çizgi filmlerdeki hikayelerin pek çoğunda mesaj sert bir şekilde gelir.Çünkü 

anne-baba ortalıkta yoktur ve çocuklar kendi hayatlarından sorumludur.Böylece bir 

başka mesaj devreye girer; Kararını kendin vererek hayatını yaşa, kimseyi kararının 

sonucuna ortak edemezsin.İyi karar verebilmek ise çok çalışıp çok öğrenmeye 

bağlıdır” (A.g.k., S.28.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 
1.6.Çizgi Film Sanatçıları 

Türkiye’de çizgi film alanında azımsanmayacak sayıda sanatçı vardır.Belli bir 

düzeyin üstünde ürün vermiş ve tanınmış sanatçılar aşağıdaki bölümlerce 

incelenecektir. 

R.16.Ateş BENİCE 

 
Ateş BENİCE: Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü mezunu olan 

Benice, 1947 doğumludur. Çizgi filme Orhan Büyükdoğan’la başlayan Benice, 

Tonguç Yaşar ile birlikte reklam filmleri yaptıktan sonra Derviş Pasin’le birleşti ve o 

zamandan beri Pasin-Benice stüdyolarında üretiyor. Bir Karınca Ailesi adlı 6-8 

dakikalık TRT için yapılan dizilerinin 22 ülkeye satışı gerçekleşmiştir.1976’da 

Akşehir’de daha önce B.Ü.S.K. yarışmasında ve Zagrep ‘de başarılar kazanmıştır. 

Konuları kendilerine ait filmler yapmayan Benice, sipariş üzerine film üretmektedir. 

Benice çizgi film sektöründen söz edilebilmesi için çok üretmenin gereğine inanan 

sanatçılardandır. 

Derviş PASİN: 1942 ‘ de doğan Derviş Pasin alaylı çizgi filmcilerdendir. 

Sinema afişleri yaparak işe başlayan sanatçı , 1967’de özel bir yarışma ile çizgi film 

üretmeye başlamıştır.İstanbul Reklam Ajansı’nda çalışan Pasin, 1976 ‘ da kendi 

stüdyosunu kurmuştur.Reklam filmleri yaptıkları stüdyosu daha sonra Ateş Benice’ 

nin ki ile birleşerek büyümüştür. Bugün 50 kişinin çalıştığı stüdyolarında, uzun 

metrajlı sayılı Türk çizgi filmlerinden biri olan “Boğaç Han” ı gerçekleştirmiştir.50 

dakikalık bu çizgi film, “Sinema Günleri 88” programında da yer almıştır.Derviş 
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Pasin ile Ateş Benice Türkiye’de çizgi film alanında birçok şeyin öncülüğünü 

yapmışlardır.TRT ile çizgi film alanında ilk çalışmaları da bu ikili yapmıştır. Bugün 

eskisinden daha az reklam üretilen stüdyolarında TRT için çocuk programlarında 

yayımlanan diziler üretilmiştir.Neden Çizgi, Tomurcuk, Selvi’nin Fırçasından gibi 

dizilerin yanında “Uykudan Önce” programının jeneriği de hazırlanmıştır 

(İNANÇ,1981,S.20.). 

R.17.Orhan BÜYÜKDOĞAN 

 
Orhan BÜYÜKDOĞAN: 1935’de İstanbul’da Doğan Büyükdoğan 1960’da 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin resim bölümünden mezun olmuştur.O 

da tüm diğer sanatçılar gibi reklam ajanslarına çizgi filmler üretmiştir.Türk ve İslam 

Tarihi ile masal ve efsanelerle ilgili çizgi filmler üretmeyi düşünmüş olan 

Büyükdoğan, Alaaddin adlı bir projesini yurt dışında da tanıtmak için uğraş 

vermiştir. 

Bugün canlandırma film eğitimi vermeyi sürdüren Büyükdoğan, TRT’ye bir 

proje hazırlamıştır. Çevre korunmasıyla ilgili eğitim filmlerinden oluşan 13 

bölümlük bir çizgi dizi bütünüdür. 
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R.18.Erim GÖZEN 

 

Erim GÖZEN: 1938 doğumlu sanatçı, 1964-1981 yılları arasında İstanbul 

reklam Ajansı’nda emek vermiş bir çizgi film yapımcısıdır. O da sayısız reklam 

filmiyle TRT’de gösterilen “Trafik” adlı filmleriyle tanınmıştır. Gözen reklam ve           

film jeneriği de üretmiştir.Atıf Yılmaz’ın “Asiye Nasıl Kurtulur”  filminin jeneriğini 

de hazırlamıştır. 

R.19.Pirelli’nin kedileri 

 

İstanbul’da kurduğu kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürmüştür.Son yıllarda 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak 

çalışmakta olan Erim Gözen, elim bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. 
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Meral ve Cemal EREZ: 1947 ve 1950 doğumlu olan sanatçılar, İstanbul 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar ve Resim Bölümü mezunudurlar. 

Çizgi filme Cemal Erez’in 1973’deki mezuniyeti için gerçekleştirdikleri 45 dakikalık 

“65 KV” adlı bir film ile başlamışlardır.Bu film 1974  B.Ü.S.K. Kısa Film 

Yarışması’nda birinci olmuştur. İkili bundan sonraki çalışmaları için  yurtdışını 

seçmiştir.Meral Erez 1975’te İtalya’nın Usbino kentinde canlandırma sineması 

eğitimi görmüştür.Orada gerçekleştirdiği II Gatto (Kedi) 5 dakikalık filmle de 

1978’de, Balkan Film Şenliği çerçevesinde düzenlenen “Ulusal Kısa Film 

Yarışması’nda birinci olmuştur. 

R.20.Meral ve Cemal EREZ -Sergi davetiyesi 

 

Cemal Erez ise 1980 yılında Paris’te canlandırma sineması eğitimi yapmıştır. 

İkili 1981-83 yıllarında, 11 dakikalık Les Cordes(İpler) adlı bir film çalışması 

gerçekleştirmişlerdir.1985 yılında, Marly-le Roi Kısa Film Şenliği’nde en iyi 

“Graphisme” ödülünü almışlardır. 
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R.21. Ali Murat ERKORKMAZ 

 

Ali Murat ERKORKMAZ: 1948 İstanbul doğumlu olan Erkorkmaz, İstanbul 

Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olmuştur.Çok genç yaşlarda 

konuya ilgi duyup, küçük çizim kutuları yapıp her gittiği yerde çizgi film üreterek 

başlayan sanatçı, hızı ve bir anda yaptığı işlerin yoğunluğuyla herkesi 

şaşırtmıştır.1970 yılında uzun metrajlı ilk filmi gerçekleştirmiş ancak bir türlü banyo 

ettirememiştir.Erkorkmaz, başlangıçtan beri kendi adına çalışmaktadır.Bir süre Arap 

ülkelerine giden ve 7 stüdyo birden açan sanatçının İngiltere’de de bir bürosu 

bulunmaktadır.Bugün çalışmalarını sadece uluslararası pazarlara sunan Erkorkmaz, 

kendi sistemini ve araçlarını geliştirmiştir.Geleneksel yöntemlere uymayan çalışma 

stilleri vardır.Küçük boyutlu kağıtlara, bazen doğrudan asetata çizerek çalışmalar 

yapmıştır. 

R.22.Susam Sokağı 

 

Erkorkmaz filmlerinin konusunu da kendisi gibi belirtmekte ve yazmaktadır. 

Günde 600 çizim yapabilmek gibi bir rekora sahip olan sanatçı, bugüne kadar 
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binlerle ifade edilen sayılarda reklam ve kısa film yapmıştır.Araplar için “Susam 

Sokağı” adlı  çocuk dizisini de hazırlayan sanatçı, Uluslararası sıfatını en çok  hak 

eden Türk çizgi filmcisi olmuştur.Gerçek zamanlı çizgi filmlerin ardından başka 

yaratıcı projelere sahip  ve teknolojik gelişmeleri bu alana uygulamadaki en önde 

gelen sanatçılarımızdandır(BENİCE,1983,S.28-29.). 

R.23.Tahsin ÖZGÜR 

 
Tahsin ÖZGÜR: 1955 doğumlu olan sanatçı, Türkiye’de gerçekten çizgi film 

eğitimi almış sayılı kişilerden biridir.Kanada Sheridan Collega’dan “animatör” 

olarak mezun olan Özgür, okulu ardından Kanada’nın büyük stüdyolarından 

Nelvana’da çalışmıştır.Daha sonra Türkiye’de bir reklam şirketi için reklam filmleri 

yapmıştır.İlk defa uluslararası  yarışmalarda başarılar kazanmıştır. Şu anda dünyaca 

ünlü Sullivan-Bluth stüdyolarında animatör olarak çalışmaktadır.Bunu da çok iyi 

tekniği ve çizgi kahramanı “Kaktüs”e borçludur.Tahsin Özgür’ün Türkiye’deyken 

çıkarttığı ve halen sürdürdüğü bir de gazetesi vardır.Bu İngilizce yayın aslında bir 

haber mektubudur ve dünyanın çeşitli adreslerine fotokopi edilerek dağıtılmaktadır. 

Dünya’da ve Türkiye’de çizgi filmin sonlarını da irdelediği gazetenin adı The 

Turkısh Daily Animatör’dür (BENİCE,S.30.). 
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1.7.Çizgi Film Stüdyoları 

Türkiye’de çok iyi teknik olanaklar olmamasına karşın, yoğun çalışan birkaç 

çizgi film stüdyosu vardır. Bunlardan en büyüğü Pasin-Benice Stüdyosu’dur. 50 

kişinin  çalıştığı stüdyoda Derviş Pasin ve Ateş Benice dışında başka genç 

animatörler de çalışmaktadır.”Karakter animasyonu” denilen çizgi tiplere karakter 

verme işlemi dışındaki işlerin çoğunu bu gençler yapmaktadır.Ayrıca boyacılar, 

kameramanlar ve arka plan ressamları da vardır.Bilgisayarlı renklendirme işlemine 

geçilmiştir. Stüdyoda sadece 1986 yılında TRT için 516 dakikalık, 86 çizgi film 

üretilmiştir.Şu anda haftalık üretim 10 dakikamım hayli üzerinde ve bu dünyada 

benzerine az rastlanan bir çıktıdır.Stüdyo ürünlerini dünya pazarlarında da satışa 

çıkarmaktadır. 

Bir başka önemli stüdyo da Ali Murat Erkorkmaz’ın“Artnet” idir.Bu stüdyoda 

20 kişi çalışmakta ve üretmektedir.Bu stüdyoda her şey hıza dayalıdır.Kare kare 

çizilen resimler derhal video ortamına aktarılıp test ediliyor ve sonuçlar başarılıysa 

derhal esas çekime geçilmektedir. Kullanılan araçların çoğunu Erkorkmaz bizzat 

tasarlamış ya da imal etmiştir. Üretimin çeşitli aşamalarında bilgisayarlar 

kullanılmaktadır.Stüdyo 70 dakikalık İngilizce bir eğitim - tanıtım filmi 

üretmiştir.Bunun yanı sıra gerçek zamanlı canlandırma filmi (real-time animation) 

üretmiştir. 

R.24.Bir Çizgi Film Stüdyosu 

 



44 
 
Bu iki stüdyodan başka hemen hemen tüm canlandırma film yapımcılarının 

atölyeleri, küçük stüdyoları vardır.TRT’de son yıllarda konuya el atıp Artistik 

Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı bir çizgi film stüdyosu kurmuştur.Stüdyoda 

televizyonda yayınlanan çeşitli jenerik ve kısa filmler üretilmiştir.Ancak bu stüdyo 

henüz yeterince gelişememiştir. 

Canlandırma filmi çekilebilecek olanaklara sahip başka stüdyolar da vardır. 

Bunlardan en ileri düzeyde olan ise İngiltere kaynaklı bir özel efekt stüdyosu olan 

İstanbul Kamera Efekt’tir.Burada da gerçek film üzerine canlandırma şekiller 

yapılmakta ve kendi başına canlandırma filmleri en ileri tekniklerle üretilmektedir 

(TÜRÜN,1989,S.17-18.). 

Türkiye’de çizgi filmin son durumu hakkında bir yorum  aşağı bölümde yer 

almıştır;”Bizde çizgi film sanayi yok.Ama bir avuç kahraman çizgi filmcimiz 

var.Ellerinde fırça, önlerinde asetat(şimdi bilgisayar oldu)savaş veriyorlar. Peki bu 

savaşta onların yanında kim olacak? Bu şartlarda görünen o ki, kimseler olmayacak. 

Çünkü yedi yıldır aralıksız olarak kendi olanakları ile çizgi film festivali düzenleyen 

DEMO , artık festival düzenlemekten vazgeçti.Çok önemli bir kuruluş olan ”Çizgi 

Filmciler Derneği” de özel TV yasası dahil, tüm ilgililerin ilgisizliklerini protesto 

etti.Çizgi film yapımı, festivali, yarışması, yurt dışı satışları birileri tarafından 

organize edilmeli.Artık birilerinden medet bekliyoruz.Zira son çıkan özel TV 

yasasına bile Türk-yerli çizgi film zorunlu gösterme maddesini koymamışlar. 

Çizgi filmler, ya uzun metrajlı normal süreli filmler, ya da kısa metraj mizah 

yüklü ya da öğretici filmler olarak yapılır. Ne yazık ki Türkiye bunlardan mahrum 

kaldı. Gönül isterdi ki devlet TRT, Kültür Bakanlığı veya özel sektör bu işe yardımcı 

olsun ve Türk insanının gelişmesine katkıda bulunabilsin” (GÜLEN,1995,S.20.). 
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1.8.Televizyon ve Videonun Gelişiminin Çizgi Filme Etkisi 

Televizyonun gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte sinema izleyicisinin 

yanında büyük bir televizyon izleyici kitlesi olmuştur.İnsanlar çeşitli nedenlerle 

sinemaya gitmek yerine televizyonu izlemeyi tercih etmişlerdir.Bu durum gerçek 

anlamda sanatsal film sektörünün çökmesine neden oldu.Walt Disney ve Hanna 

Barbara gibi şirketler televizyon için film üretmeye başladı.Televizyonun geniş 

kitlelere ulaşabilme gücü çizgi filmin önem ve gerekliliğini olumlu yönde etkiledi. 

Hemen hemen her film televizyon için tasarlanmaktaydı.Reklam filmleri,eğitim 

filmleri, halkla ilişkiler filmleri yapımı hızlandı.Ancak büyük şirketler uzun metrajlı 

film yaptılar. 

Teknolojinin hızla gelişimi ile 1967 yılında taşınabilir video sisteminin 

gelişimi bir çok yeniliği beraberinde getirmiştir. Bir çok özellik taşıyan video, 

görüntüyü hemen kayıt edebiliyor, ses ve görüntü kaydını aynı anda 

gerçekleştirebiliyor, kayıt edilmiş görüntüleri hemen izlenebilir hale getiriyor ve 

görüntü kaydını filmden çok daha az ışıkta gerçekleştirebiliyordu. 

Video gelişimi ile birlikte popülerliğini arttırdı.Özellikle 1980’li yıllardan 

sonra MTV (Müzik Televizyonu)’nin ortaya çıkmasıyla birlikte, güzel sanatlar ve 

popüler kültürün ihtiyaçlarını karşılayan yapım türleri artmış, görsel hareketteki 

özgürlüğün yanında fotoğraf, bilgisayar görüntüleri birleştirilmiştir. 

R.25. 
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Video, filmlerin teknik oluşumlarının aldığı zamanı minimuma indirdi.35 mm 

veya 16 mm  film üzerine çekimler laboratuarda işlemlerden geçmek zorundadır.  

Bunun yanında video ile kameranın altına koyulan çizimin görüntüsünden, simlin 

sonuna kadar bütün çekimi o anda görmek mümkün olmaktadır. Sanatçılar çizdikleri 

hareketleri  henüz kağıt üzerindeyken çekip, görme imkanına ulaştılar.Bu, yapılan 

filmleri seriliğini arttırdı.Ayrıca gerçekçi film (live - action) ile çizgi filmi birleştirme 

çalışmaları ile ilgili önemli filmlerin yapımı gerçekleştirildi.1988’de yapılan “Roger 

Rabbit” büyük ilgi ile karşılanmıştı.Ardından Ralp Bakshi’nin yaptığı ve bir 

animatörün kendi yarattığı dünyaya girip maceralar yaşadığı “Cool World” adlı filmi 

daha başarılı bir çizgi izledi (KABA,S.16.). 
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İKİNCİ BÖLÜM – İLLÜSTRASYON SANATI 

2.1.İllüstrasyonun Tanımı: En geniş anlamıyla illüstrasyon bir düşüncenin, 

bir objenin, bir metnin ve olayın, bazen olduğu gibi bazen de yorum katılarak tasvir 

edildiği resim türüdür. Mesaj verme özelliğiyle resimden ayrılır. İllüstrasyonu sanat 

yapan en önemli etken katılan yorum, düşünce, uygulama ve teknikteki özgünlüktür. 

Betimlediği her neyse konuyla yazıyla bir bütünlük taşıması önemlidir. 

 

R.26.Hugo Boss  Afiş Tasarımı- Sinan ÇAKMAK 

 

İllüstrasyon sözlük anlamı olarak; izah edici resim demektir. Tepecik’e (2002: 

79) göre; “Daha çok kitap içi metinlerin açıklayıcı tanımlarını güçlendirmek ve daha 

iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla yapılan, konulu resimlerdir.Sanat çalışmalarında 

bir uzmanlık alanı olarak yerini almıştır”. 

Becer’e (2005: 210) göre ise; “Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları 

görsel olarak betimleyen ya da yorumlayan bütün unsurlara genel 

olarak“illüstrasyon” adı verilir”.İllüstrasyon, resim ve grafik tasarım alanlarını 
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birbirine bağlayan grafik tasarımın en önemli alt dallarından biridir. Grafik tasarımın 

alt dallarından biri olan illüstrasyon, bir amaç ve proje doğrultusunda yapılır ve 

genelde ticaridir (BECER,2005). 

Hazırlanmasında geleneksel çizim ve boyama malzemelerinin yanı sıra, 

fotoğraf, kolaj ve bilgisayar tekniklerinden de yararlanılan illüstrasyon; bir sanat 

çalışması olarak nitelendirilebilir (BECER, 2005- GILL,1984). İllüstrasyon edebi bir 

problemin yanıtı, bir bilginin açıklanması veya sosyal bir yorumdur. Eski 

dönemlerde değeri tam olarak anlaşılmadığı için vasıfsız bir iş olarak kabul edilen 

illüstrasyon, günümüzde ise bir edebi eserle karşılaştırılacak düzeye gelmiştir. 

Önceleri fotoğraf yerine kullanılan bu çalışmalar, önemsenmeden, kompozisyon 

sorunları ve sanatsal içerik göz ardı edilerek sadece anlatım çerçevesinde 

kullanılmıştır. Fotoğrafın icadından sonra illüstrasyonun bu ikinci plan rolü ortadan 

kalkmış ve gelişerek sanatsal bir yaklaşım kazanmıştır(GILL, 1984). 

İllüstrasyonlar, içerdikleri resimsel değerlerin birbirinden farklı yorum ve 

stilleriyle, sanatçının özgün karakterleriyle kaynaşarak, okuyucu - seyircide estetik 

bir haz uyandırırlar.Bu estetik haz, sanat katına çıkan illüstrasyonların yaşamı 

yansıtan, sevdiren ve dönüşümüne katkı sağlayan gücüyle gerçekleşir.” 

İllüstrasyon yapan kişiye “illüstratör” denilmektedir. Bu kişilerin yaratıcı 

gücünün fazla olması gerekmektedir.Ayrıca hitap ettiği kitlelerin sosyal, kültürel ve 

psikolojik durumunu çok iyi bilinmesi ve sanat eğitimi almış olması hitap ettiği 

kitlelerin kültür düzeyini yükseltmesi açısından önemlidir. 
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2.2.İllüstrasyon Sanatının Tarihsel Gelişimi 

2.2.1. İllüstrasyon Sanatının Dünya Tarihindeki Gelişimi 

Kitap resimleme öncelikle süsüleme gereksiniminden doğmuştur. Hazırlanan 

eserin güzel gösterilerek seyircinin ilgisinin çekilmesinin yanı sıra metnin 

anlaşılması ve benimsenmesi önemlidir. Bunun en iyi yolu da resimlerle anlatımı 

kolaylaştırmak, konu, içerik ve anlatım açısından duygu ve düşünceleri ortaya 

çıkarıcı, zekâyı geliştirici çalışmalarla desteklemektir. Eserin içeriği, okuma yazma 

bilmeyenlere bile metin arasına serpiştirilen resimlerle anlatılabilir(R.27). 

En eski süslenmiş yazılı eserler, eski Mısır mezarlarında bulunan 

kitapçıklardır. Bu kitapçıklarda, inanışa göre ölümün ebedi yaşayışını anlatan dinsel 

eserler, masallar, efsaneler resimlenmiştir. (SAÇAN, K. 1998) (R.28). 

Eski Yunanlılarda resim süs olarak kitapların sadece baslık ve bitişlerinde 

kullanılmıştır. Bunlar basit, sanat endişesi duyulmadan yapılmış süslerdir. Kitaplar 

bilim konularını islemiştir(SAÇAN, K. 1998). 

 

R.27. www.illüstrasyon.com 
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R.28 

 
Orta çağda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde konu bir olmakla beraber değişik 

kitap resmi karakterleri görülür. Farklar süslerde, figürlerin ifadelerinde çok 

belirgindir.Resimlerde başlangıçtan itibaren renk özellikle kırmızı renk 

kullanılmıştır.Kırmızıdan başka yeşil, sarı, gümüş rengi ve yaldızda kullanılmıştır 

(SAÇAN, K. 1998). 

13.yy da kitap resminde değişiklikler başlamıştır. Pahalı olan kitapları 

halkalamayınca resimlemede daha kolay bir teknik seçilmiştir.Resimler tek renkle 

uçla 30 çizilmeye başlanmış, içleri sade bir şekilde boyanmıştır. İçeriğinde eğitici ve 

eğlendirici konular ele alınmıştır (SAÇAN, K. 1998). 

14.yüzyılın sonu 15.yüzyılın baslarında ağaç oyma tekniği ile kitaplar daha da 

ucuzlamıştır. Bu teknik, Avrupa ya 1.yy da doğu’dan gelmiş kumaş üzerine baskıda 

kullanılmıştır. 

17.yüzyılda bakır gravürün başlamasıyla ağaç oymada her yönde gerileme 

başlamıştır.Bakır oyma, süs eşyası ve metal eşya üzerine oyma yapan kuyumcular 

tarafından yayılmıştır.Bakır gravürle kitap resimleme ilk 1477 de Venedik’te 

görülmüştür. 

Tas baskının icadı ile beraber kitap resminde yeni bir anlatım ve çalışma 

yöntemi başlamıştır. Tasın üzerine resmetmek teknik yönden ağaç ve metal oymadan 

kolay olduğundan sanatçı, daha kişisel daha zengin anlatım diline kavuşmuştur. Bu 
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teknikle en güzel eserler veren sanatçılar Fransa’da Dacmier, Dore, Gavarni’ dir 

(SAÇAN, K. 1998). 

19.yy sonlarında fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla klişe tekniklerinin yayılması 

kitap resminde büyük değişikliklere yol açmıştı. Teknik sanata egemen olmuş ve bu 

devrim 20. yy baslarına kadar devam etmiştir. 

Klişe teknikleri sanatçıya büyük olanaklar getirmiş, sanatçı renkli ve renksiz 

her çeşit malzeme ile çalışma özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu durum büyük ressamları 

kitap resimlemeciliğine heveslendirdiği gibi kitap resimlerini tekniğe bağlayarak 

değil sanatçının kişisel gücüne ve diline göre değerlendirebiliriz (SAÇAN, K. 1998). 

 

 

 
2.2.2.İllüstrasyon Sanatının Türk Tarihindeki Gelişimi 

Türklerde kitap resimlemeciliği minyatür sanatına paralel olarak Türklerin Orta 

Asya’da tarih sahnesine çıktıkları devirlere kadar uzanır. Eldeki bulgular bu geçmişi 

VII .y.y.’a dayandırmaktadır.Minyatür sanatının ilk temsilcileri sanatta çok istidatlı 

olan Uygur Türkleridir.”M.Ö 1.y.y.’dan M.S.XIII y.y.’ a kadar Orta Asya ‘da ayrı 

ayrı devletler kurarak yaşayan ve köklü kültürleri ile tarihte derin bir iz bırakmış olan 

Uygur Türkleri, güzel sanatlar özellikle minyatür sanatı sahasında önemli bir yer 

işgal etmişlerdir.” 

Uygurlar zamanında kalan minyatürlerin çoğunluğunu  Maniheizm dinini 

anlatan kitaplar içerisinde yer almıştır.Bu resimler kısmen dini kısmen dünyevi 

sahneleri canlandırırlar. Uygur Türk şehirlerinde bulunmuş minyatür resimli kitaplar, 

kitap resimleme sanatının Türk tarihinde çok eski bir geçmişe sahip olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır. 
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                                                      R.29. 

Batılı bir minyatür sanatkarının fırçası ile Mesih Paşa komutasında 1480 Rodos 

Kuşatması 

 

Anadolu Türkleri ise minyatür sanatını ilk olarak 12.ve 13.y.y.’lar arasında 

Artuklu döneminde uygulamaya başlamışlardır.12.y.y.’ ın  ilk yarısından 13.y.y.’ın 

ilk çeyreğine kadar Artuklu emirlerinin minyatür sanatına destek verdikleri Türkiye 

‘de ve Türkiye  dışındaki  kütüphanelerde bulunan minyatürlü kitaplardan 

anlaşılmaktadır. Artuklu yönetimindeki Diyarbakır’ın maden işleme merkezi, zengin 

hareketli bir ticaret şehri olduğu 12.y.y.’ın sonlarında, şehirde 140.000 cilt kitap 

bulunduğu bilinmektedir (SAÇAN, K.1998). 

Artuklu döneminin  en önemli eseri olarak  al-Sufi tarafından yazılan  ve 

ressamı hakkında bilgi sahibi olmadığımız Suvar el-Kevakib el-Sebita, mühendis 

Ebul- izzel- Cezeri’nin teknik buluşlarını topladığı ve resimlediği el-Hıyel el-

Hendesiye ve Abdulcabbar  b.Ali’nin yaptığı Kitap el-Haşaiş adlı eserleri 

sayabiliriz.Kitap el-Haşaiş Anadolulu hekim Dioskorides ‘in Materia Medica adlı 

botanik ve zooloji kitabının 9.y.y.’da Süryaniceye ve sonra Arapçaya yapılan 

çevirilerinin resimli bir kopyasıdır.Bu eserde 600 den fazla bitki, 200 den fazla 

hayvan tasvirine ayrıca insan figürlerine yer verilmiştir. 
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12.y.y.’ın ikinci yarısında Artuklular’ın hizmetine giren mühendis Ebul-izz el 

Cezeri, teknik buluşlarını el-Hendesiye isimli kitapta toplamıştır.El Cezeri temeli 

Arşimet ve sonrası bilgilerin buluşlarına dayanan eserinde  suyun  ve dişlilerin 

hareketiyle çalışan aletleri anlatır ve aletlerin bütününün ve parçalarının ayrıntılı 

tasarımlarını renklendirerek çizmiştir.Eserin içinde otomatik çalışan saatler, otomatik 

hareket eden insan ve hayvanlar, fiskıyeli havuzlar,içki kapları, şifreli kilitler ve 

Artuklu sarayı kapısının süslemelerinin tasarımları vardır(SAÇAN,K.1998). 

R.30 

Varka ve Gülşah’tan. Abdulmümin b. Muhammed el-Hoyi. Konya 1220 

 

 

 “Kültürel zenginliğin yoğun olduğu 13.y.y. Konya’sında, bu yüzyılın ilk 

yarısında resimlediği düşünülen Varka ve Gülşah mesnevisi Selçuklu  dönemi kitap 

resimleme sanatının baş yapıtıdır.Eserlerin ressamı, Hoy’dan Konya’ya göç etmiş bir 

aileden Abdülmümin b.Muhammed ‘dir.Yoğun olarak simgelerin kullanıldığı 

resimlerde, renkler, bitkiler ve özellikle hayvanlar bu simgelerin başında gelir.” 

Selçuklu döneminin ardından Osmanlı döneminde de minyatürlü kitap 

hazırlama faaliyetlerinin devam ettiği ve bu alandaki ilk çalışmaların Fatih Sultan 

Mehmet himayesinde  gerçekleştiğini görüyoruz.Bu dönemin en önemli yapıtları 

olarak 1455-56 yılları arasında Edirne’de hazırlanan Dilsuzname ’ yi, yine Edirne’de 

yapıldıkları sanılan Külliyat-ı Katibi ve İskendername’yi ,Amasya’da 1466’da 

hazırlanan cerrahlıkla ilgili Cerrahiyetül - haniyye adlı eseri sayabiliriz (SAÇAN, K. 

1998). 
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Fatih Sultan Mehmet ‘in ardından tahta geçen oğlu II. Beyazıd dönemindeki 

saray nakkaşhanesinde Kelile ve Dimme,Hüsrev ve Şirin, Hamsei Hüsrev Dehlevi  

gibi konusu edebiyat olan eserlerin resmedildiği görülür.Dönemin diğer önemli 

eserleri Derviş Muhamed Abdullah Nakkaş tarafından kopya edilip, resimlenmiş 

olan ve II.Beyazıd döneminin 1484-85 yılı olaylarını konu alan Şahname-i Meli-i 

Ümimi ve çizeri hakkında bilgi sahibi olmadığınız peygamber Süleyman’ın yaşamını 

anlatan, aynı zamanda ansiklopedik bilgileri içeren Süleymanname’ dir. 

Osmanlılarda minyatür geleneği 1.Selim’in tahtta olduğu yıllarda da devam 

etmiştir.1.Selim dönemindeki saray nakkaş hanesinde resmedildiği bilinen eser 1515 

tarihli Mantık el-tayr’ dır. 

Sultan Süleyman’ın tahtta olduğu dönemlerde Türk minyatür sanatında büyük 

tasarımların başladığı görülür.Matrakcı Nasuh, Sultan Süleyman için tarih kitapları   

yazmış ve birkaç bölümünü de resimlemiştir.”Bu tarihin resimli bölümlerinden biri 

Sultan II.Beyazıd dönemini anlatan ve içinde fetih edilen kale ve limanların resimleri 

olan Tarih-i Sultan Beyazıd’ dır.Bir tür Seliname olan ikinci eserde, Sultan Selim’in 

cülusundan ölümüne kadar olan olaylar anlatılır ve Tebriz seferiyle ilgili bölümde 

salt kent tasvirleri yapılır (SAÇAN,K.1998). 

R.31. 

Matrakçı Nasuh'tan Bağdad minyatürü 
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Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn veya Mecmuı Menazil, Sultan Süleyman’ın 

1534-36 yılları arasındaki İran seferini konu alır.Nasuh’un resimli tarihlerinden bir 

başkası Tarih-i Feth-i Şikloş ve Estonibelgrad, yine Sultan Süleyman döneminde 

1543 yılındaki Macaristan seferi ile Barboros Hayrettin Paşa’nın Güney Avrupa 

limanlarına yaptığı seferlerle ilgilidir.” 

Sultan Süleyman’ın ölümü ardından yerine geçen II.Selim döneminde, Seyyid 

Lokman’ın şahnamecilik görevine atandığı yılda, Ahmet Feridun Bey’in yazdığı 

Zigetvar seferi tarihi Nüzhet el-ahbar der sefer-i Zigetvar 1569 yılında resimli olarak 

hazırlanır.Eserlerin resimleri Nakkaş Osman’a aittir. 

 

R.32. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın cenazesinin Zigetvar’ dan Belgrad’ a götürülmesi. 

Nüzhet (el-esrar) el-ahbar der sefer-i Zigetvar’ dan. Ressamı Nakkaş Osman. 

 

Türk minyatür sanatının verimli ve muhteşem bir diğer dönemi Sultan 

III.Murad’ın saltanat yıllarına rastlar.Osmanlı padişahlarının şahnamelerini 1579-97 

yıları arasında Seyyid Lokman yazar, Nakkaş Osman ve yardımcıları resimler. 

Sultan III.Murad’ın oğlu Mehmet’in 1582’de yapılan sünnet düğünü 

şenlikleri,bütün safhalarıyla sünnetin yapıldığı yılda Nakkaş Osman ve yardımcıları 

tarafından karşılıklı iki sayfa olmak üzere 250 resimle bir sinema şeridi gibi 

resimlendirildi ve esere Surname adı verildi. 
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1595 yıllarına doğru Müslümanların ilk yıllarını H.z.Muhammed’in 

biyografisinin resimlendirilmesini isteyen  III.Murad Siyer-i Nebi’nin hazırlıklarını 

başlattı.Erzurumlu Darir tarafından resimlendirildi.814 tasvirle 6 cilt olarak 

hazırlanan eser III.Murad’ın oğlu Mehmet tarafından tamamlatılır. 

“16.y.y. sonlarından başlayarak imparatorluğun ekonomik gücünün azalması 

saray teşkilatında, sarayın her türlü  sanat işlerini gören ehl-i hıref mensuplarını da 

etkiler. Resimli kitap üretimi de zenginliğini, görkemliğini kaybeder.” 

“17.y.y.Türk minyatürünün kısmen verimli dönemi Sultan II.Osman’ın saltanat 

yıllarına rastlar.Bu dönemdeki resim etkinliği şahnameci Nadir ile ressam Nakşi’nin 

uyumlu bir sonucudur. 

Kitap resimleme sanatının koruyuculuğu yapan Osmanlı Sultanlarının 

17.y.y.’ın ikinci yarısından sonra Edirne sarayında yaşamaya başlamaları, bir grup 

sanatçının çalışmalarını Edirne sarayında sürdürmeye başlamaları sağlamıştır. 

Ancak Edirne saray nakkaş hanesinin bu dönem çalışmalarına ilişkin 

malzemelerin 19.y.y.’da sarayın yıkılıp yok olmasıyla günümüze ulaşamadığı 

düşünülmektedir. 

17.y.y.’ın  özellikle ikinci yarısında Avrupa ile diplomatik ve ticari ilişkilerin 

hızlanmasından Osmanlı saray çevresinde ve Türk kültür yaşamı etkilenmeye  

başladı. 17.y.y. sonlarında konusu tarih ve edebiyat olan kimi elyazmalarında 

derinlik etkisi daha fazla doğa görünümlerinin, batı resminin gölgeli boyama 

tekniğine yakın, hacimli insan figürlerinin kullanıldığı görülür.Bu yüzyıl sonunda 

Hüseyin Musavir bu üslupta Adem’den başlayarak peygamberleri ve Osmanlı Sultanı 

IV.Mehmet’e kadar önemli İslam padişahlarının portrelerini yapmış, bu portreler 

Silsilename ismini alan bir kitapta toplamıştır. 

“Batının Osmanlı toplumunu fazlasıyla etkilemeye başladığı 18.y.y.’da kitap 

resimlemeciliği, hattat ve şair sultan III.Ahmet ve veziriazam İbrahim Paşa’nın 

desteğinde, eskiyle yeniyi karıştırmak şeklinde hareketlenir.Bunda batılı resim 

anlayışını gelenekselliğe uygulamayı, özellikle doğa biçimlerinde ustaca başaran 

Nakkaş Levni’ nin önemli payı vardır.Levni’nin doğa ayrıntılarına ve figürlere boyut 

kazandırması,boyamada tonlaşmalara yer vermesi,onu batı resmine yaklaşan 
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adımlarıdır.Levni ‘nin baş yapıtı sultan III.Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünü 

şenliklerini yazan Vehbi’nin eseri Surname’deki resimlerdir.”Levni sünnet düğününü 

137 resimle betimlemiştir. 

19.y.y.’da resimli el yazma faaliyetlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu yüzyılın 

2.yarısından itibaren batılı anlamda resim anlayışının kabul görmesi ve 18.y.y.’ın ilk  

yarısında İbrahim Müteferrika ‘nın ilk basımevini kurmasıyla kitap 

resimlemeciliğinin farklılaşıp batılılaşmasıyla minyatür sanatında bir sona eriş 

yaşanmıştır.Bu gelişmeyle beraber matbaayla kitap üretimi ve çoğaltma teknikleri 

kullanılmaya başlanmıştır. 

 

2.2.3.İllüstrasyon Sanatında Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri 

1908 2.meşrutiyetle beraber kitaplar, dergiler, gazeteler bollaşınca yayıncılık 

gelişir.Baskı tekniğindeki ilerlemeler, kağıt ve kartondaki kalite artışı basım 

ürünlerinin güzelliğini arttırır. 

Renkli yayıncılığın başlamasıyla Resimli Kitap dergisi çıkar. Kapağı renkli 

basım, illüstrasyonlarla süslü dergi dönemin önemli görsel yayınlarındandır. Bu 

dönem kadın dergiciliğiyle gelişir.Mehasın, Demet, Kadın adında dergiler 

örnektir.Ayrıca çocuk dergilerinde de ilgi çekmek amacıyla illüstrasyonlar bolca 

kullanılmıştır. 

Meşrutiyetin getirdiği basın özgürlüğüyle gazete ve dergilerdeki illüstrasyonlu 

duyuru ve tanıtılar büyük ölçüde artmıştır. 

1.Dünya savaşının ekonomik hayatı felce uğrattığı yıllarda illüstrasyonla afiş 

üretilir, güzel sanatlar akademisinde  Tezyinat bölümünün açılmasıyla grafik tasarım 

konularında eğitim öğretim başlar.Türk tarihinin önemli yayıncılarından Sedat 

Semavi ilk illüstrasyonlu yayınlarını piyasaya sürer.Kadın ve Salon, İnci Hanım, 

Güleryüz dergilerinin yanı sıra, Hacıyatmaz çocuk dergisi Dersaadet, Peyitaht  

gazeteleri ve Resimli gazete adında siyasi gazete yayınlar.Bol resimli ve estetik 

değere sahip bu yayınlar Cumhuriyet sonrasına ışık tutmuştur.   
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2.2.4.İllüstrasyon Sanatında Cumhuriyet Sonrası Gelişmeler 

1923 Cumhuriyet’in ilanından sonra faaliyet gösteren az sayıdaki sanatçılardan 

biri Cumhuriyet öncesi çalışmalarından da tanıdığımız Münit Fehim’dir. Sanatçı 

çocuk kitaplarından, reklam illüstrasyonlarına kadar geniş bir yelpazede izleyiciye 

ulaşmıştır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte çocuk yayıncılığı da gelişir.Cemal Nadir 

ve Ramiz Gökçe karikatür,Ercüment Kalmık resimleriyle çocuk yayıncılığını ilgi 

çekici hale getirirler. 

 

R.33.İhap Hulisi GÖREY 

 

Almanya’da eğitim gören İhap Hulisi 1927’de kendi atölyesinde çalışmalara 

başladı.Akbaba dergisinde çizdiği illüstrasyonlar ve reklam illüstrasyonlarıyla adını 

duyurdu.Afiş sanatına öncülük ederek  Atatürk ve manevi kızı Ülkü’nün “Atatürk” 

yazılı tahta önündeki  illüstrasyonu ile tanınmıştır. 

1938’den sonra İhap Hulisi’nin ardından Tekel için çalışan Atıf Tuna, 

1940’larda kitap kapağı illüstrasyonlarıyla Fariz Erkman düzeyli çalışmalara imza 

attılar.Suavi, Firuz Aşkın, Ayhan Erer ve Oral Orhan gibi illüstratörler dış etkilere 

açık ürünleriyle kendilerini gösterdiler. 



59 
 
Kenan Temizan Almanya’da illüstratif film afişi yapmıştır.1947’de doğan 

Kardeş çocuk dergisinde keşfedilen çizerler Mustafa Ermektar, Cevher Bozkurt 

,Selma Emiroğlu, Altan Erbulak, Güngör Kabakçıoğlu’dur. 

1947 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun öğretime 

açılmasıyla Güzel Sanatlar alanında eğitim veren grafik tasarımcısı yetiştirmek üzere 

yeni bir kurum devreye girdi.1960’dan sonra akademi çıkışlı grafikçilerle grafik 

sanatını her dalda yoğun ve sürekli uygulama biçimleriyle topluma açılması 

gerçekleşti. Tipo baskıdan ofset tekniğe geçildi ve renkli basım Türkiye’ye girdi. 

Bu dönemlerde önemli illüstratif çalışmalara imza atan grafik sanatçıları şu 

şekilde sıralayabiliriz.Yurdaer Altıntaş, Mengü Ertel, Sait Maden, Bülent Erkmen, 

Aydın Erkmen, Fahri Karagözlü, Sadık Karamustafa. 

 

R.34-35-36-37-38.İhap Hulisi GÖREY’ in çalışmalarından örnekler 
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2.3. Dünden Bugüne Ders Kitaplarında İllüstrasyon 

2.3.1. Resimli İlk Türkçe Alfabe ve Okuma Kitabı         

Eğitim tarihimizdeki resimli ilk Türkçe alfabe ve okuma kitabı 1874’ te,  

Hafız Refi tarafından yazılan Resimli Elifba – yı Osmani isimli kitaptır.Kitap, 

alfabenin tanıtılmasından ve bir çok kelime ile cümlenin öğretilmesinden sonra,  

hemen hepsi hayvanlarla ilgili okuma parçalarından oluşmaktadır.Bu okuma 

parçaları öğrencilerin ilgisini çekecek ve onları sürükleyecek biçimde yazılmıştır.Bu 

parçaların sonunda da genellikle “ hülasa – i kelam “ (sözün özü ) başlığı altında 

ahlaki dersler, ilkeler ve öğütler yer almıştır (AKYÜZ , 1999). 

Kitapta 31 adet, gravür biçiminde yapılmış hayvan resmi ( illüstrasyon) vardır. 

Son derece güzel çizilmiş ve basılmış olan bu resimlerin Akyüz ‘ ün de belirttiği gibi 

Batı dillerinde yazılmış kitaplardan alınmış olması yüksek bir ihtimaldir.Çünkü, bazı 

illüstrasyonların altında Latin harfleriyle imzalar görülmektedir. 

 

R.39-40.Resimli ilk Türkçe alfabe ve okuma kitabında yer alan illüstrasyonlar. 

 

Eserde, asıl ağırlık okuma parçaları ve resimlerdedir. 

Kitapta, çok çeşitli hayvanların illüstrasyonları yer almaktadır.Buna karşılık,   

kitapta hiçbir insan resmine yer verilmemiştir.Bu ilginç durum, döneminin resme 

ilişkin tutumundan kaynaklanmış olsa gerektir. 

Hafız Refi, kitabına koyduğu 31 adet resimde de , çocukların kuşkusuz çok  

ilgisini çekecek biçimde çizilmiş ve kimi yerlerde bir tam sayfayı kaplayacak kadar 

büyük illüstrasyonlara yer vermiştir.Bu, çocukların hayvanların vücut ayrıntılarını iyi 
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fark etmelerine imkan vermekte ve onların resimleri daha iyi incelemelerini 

kolaylaştırmaktadır. 

 

R.41-42-43. Resimli ilk Türkçe alfabe ve okuma kitabında yer alan 

illüstrasyonlar 

 

Kitaptaki hayvan hikayelerinin bazılarının La Fontaine ‘ in masallarından  

alındığı görülmektedir. Kitapta ; hayvanlar hakkında hikayelerin yanı sıra, havyalar 

ile ilgili oldukça ilginç bilgilerin , böyle renkli ve canlı anlatım içinde sunulması hiç 

şüphe yok ki çocukların ilgisini derinden çekecek, onlarda okuma sevgisi, tabiatı 

inceleme merakı oluşturacaktır. 

Okuma parçaları, esas olarak hayvanlarla ilgili gözlemlere dayanan belgesel  

nitelikli yazılar ve hikayelerden oluşmaktadır.Bu parçaların sonunda “ hülasa-i kelam 

“ ( sözün özü ) başlığı altında kısa ahlaki dersler,  ilkeler ve toplumsal yaşama ilişkin 

öğütler yer almıştır. 

Prof. Dr. Akyüz’ ün de belirttiği gibi ( 1999), hayvan resimleri bu alfabe ve  

okuma kitabının asıl özgün yönünü oluşturmaktadır.31 adet güzel çizilmiş gravür 

tarzındaki bu resimler kitabın pedagojik değerini çok arttırmaktadır.Böylece, yazarın 

çocuğun hayvanlara içten bir ilgi duyduğunu, çocuğun bu ilgisinin öğretimde önemli 

bir yardımcı olabileceğini ve hayvan resimlerinin ders kitaplarındaki değerini iyi 

bildiğini görmekteyiz. 
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İllüstrasyonların ders kitaplarında kullanımının ilk örneğini teşkil eden bu eser;  

kuşkusuz eğitim tarihimizde, alfabe ve okuma kitapları alanındaki gelişme ve 

yenileşmelerin ilk dönüm noktalarından biridir. 

 

2.3.2. Ders Kitaplarında Resimlemenin Önemi 

İlköğretim ders kitaplarındaki resimler, metinler kadar önemlidir.Resim,   

kitabın albenisini arttırdığı gibi sanat ve estetik duygusunu da geliştirir.Öğrenmeyi de 

olumlu yönde etkiler. 

İlköğretim, çocuğun oyun çağını kapsadığından, bu dönemin ders kitapları,  

aynı zamanda bir oyun aracı gibi olmalıdır. 

Ders kitaplarındaki resimler, metni açıklamak, yorumlamak ve süslemek  

amacıyla yapılır.Yapılan illüstrasyonlar, sözcüklerin soyut dünyasını görselleştirerek 

kalıcılığı ve çocukta estetik değer yargılarının ortaya çıkmasını sağlar. 

İllüstrasyon, bilinenin ötesine geçerek çocuğa kendini bulma konusunda  

cesaret kazandırır. Hayalinde tamamlamak istediği yanlarını tamamlar. 

R.44.Sayıların Dünyası İlköğretim 3 
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İllüstrasyon yapılırken dikkatten kaçmaması gereken en önemli hususlardan 

Biri, illüstrasyonun metnin görsel tekrarı olmamasına dikkat edilmesi, metnin 

içeriğini zenginleştirmesi ve tamamlayıcı bir özellik sunmasıdır.Yapılan illüstrasyon 

metnin tümünün bir özeti gibi, geneli ifade etmelidir. 

Her şeyi görerek ve inceleyerek öğrenmeye çalışan çağdaki öğrenciler için  

iyi bir metnin yanında iyi bir illüstrasyon da gereklidir. Uyumlu bir resimleme 

metinde anlama ve kavramayı kolaylaştırır. 

2.3.3. Ders Kitaplarında İllüstrasyon Kullanımının Dayandığı Temel 

İlkeler ve Sağladığı Yararlar 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, mevcut bilgi hacmini hızlı ve etkili bir 

şekilde işleme ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.Bu hızlı ve yoğun bilgi işleme 

sürecinde “ görselleştirme” günlük yaşantımız için olduğu kadar eğitim yaşantımız 

için de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.Çünkü bir çok insanda görsel 

materyallerin yazıya oranla daha geniş bir kitle tarafından daha kolay anlaşılacağı 

düşüncesi hakimdir.Ayrıca görsel materyallerin bir iletişim aracı olarak yazılı 

materyallere göre daha evrensel olduğu söylenebilir. Winarski ise “ bir resim 

binlerce kelimeye eşdeğerdir” derken bir iletişim aracı olarak resimlerin ifadeci 

gücünden bahsetmektedir ( WINARSKI, 1997). 

Bir hikâye anlatılırken insan beyni eş zamanlı olarak kelimeleri görüntülere 

çevirmekle meşgul olmaktadır. Örneğin “otomobil” dendiğinde, onu kafamızda 

şekillendirmek için bu kelimeyi harflere göre düşünmek yerine otomobilin nasıl bir 

şey olabileceğini beynimizde şekillendirmeye çalışırız. Hatta aşk, nefret, güç gibi 

soyut kavramları ifade eden kelimeleri birtakım görsel betimleme biçimleri ile 

bütünleştiririz. Elimize bir kitap aldığımızda ise ilk olarak ondaki resimli sayfaları 

çeviririz. Hatta bu eğilim, resimlere daha fazla bağlı olan daha düşük yaş ve okur 

yazarlık düzeyine sahip gruplarda daha belirgindir. 

Gerek geçmişte gerekse günümüzde pek çok alanda bir öğreti aracı olarak 

resimlerden faydalanılmış ve hâlâ faydalanılmaktadır. Hatta tarihte ilk kez M.Ö. 
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3000 ve 2500’lü yıllarda ortaya çıkan ve ilk yazı örnekleri olarak bilinen çivi 

yazısının Mezopotamya’da resim şeklindeki işaretlerden doğup geliştiği 

bilinmektedir. Aynı şekilde M.Ö. 600 – 500 yıllarında kullanılmaya başlayan Çin 

yazısı da resim şeklindeki işaretlerden doğmuştur.Yaklaşık M.Ö. 30.000.000 

yılarında yapıldığı düşünülen, Fransa, İspanya ve Afrika’da bulunan mağara 

resimleri görsel iletişimin ilk örnekleri olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlar bu 

resimlerin bir avdan önce şans getirmesi için ya da avdan sonra da onu kutlamak için 

yapıldığını düşünmektedirler. Antik Mısır medeniyetinde de güçlü bir hayvan olan 

boğa kanun yapıcıları simgeleyen bir sembol olarak kullanılmıştır. Erken 

Hristiyanlık döneminden itibaren pek çok sanat eserinde olduğu gibi kilise 

duvarlarına yapılan ve İncil’den değişik sahneleri yansıtan resimler etkili dinsel 

öğreti aracı olarak kullanılmıştır.Resimlerin bir iletişim ya da öğreti aracı olarak 

kullanılması teknolojik ve toplumsal gelişmeler paralelinde zamanla değişim 

gösterse de önemini hiçbir zaman yitirmemiştir.  

R.45 Altamira Mağarası ‘nda bir at resmi 

 

Basım yayın tekniklerinin en ileri noktaya geldiği günümüzde dahi yazılı  

materyallerin çoğunlukla resimlerle birlikte kullanılması Langer ‘ in düşünceleri ile 

örtüşmektedir.Resimli çocuk kitaplarında gıda ambalajına ya da bir tiyatro afişine 

kadar bir çok konuda çoğunlukla yazı tek başına yeterli olmamakta, etkili bir iletişim 

için sürekli resim, şema ya da diyagramlarla desteklenmektedir.Çünkü bazen hem 

yazı hem de resim tek başına yeterli olmamakla birlikte ancak her ikisi birlikte 

kullanıldığında etkili bir iletişim ya da etkileşim gerçekleştirebilmektedir. Fakat 

eğitim söz konusu olduğunda  bir öğrenme şekli olarak bu yöntem dil ile öğretime 
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göre daha az kullanılmakta ve daha az kabul görmekte olduğu söylenebilir.Bu 

durumu dil ile değil de resimle ifade edilenlerin irrasyonel olduğu şeklindeki yanlış 

düşüncelere bağlayabiliriz ( LANGER , 1971 ). 

İster tek başına isterse yazı ile birlikte kullanılsın görsel materyallerin 

öğrenmeye olan katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla son yıllarda 

ülkemizdeki  yazılı ders materyallerindeki illüstrasyon kullanımında bir artış olduğu 

görülmektedir. Ancak kullanılan illüstrasyonların niteliği için aynı şeyleri söylemek 

mümkün değildir. Aslında bu konuda söylenecek çok şey olsa  da bunların bir çoğu 

bu araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.Yine de kitapların görsel tasarım 

kısmının bu işin uzmanı kişilerce yapılması gerekirken genelde kitabı yazanın  ve 

yazanların estetik ölçütleri doğrultusunda mevcut matbaanın kadro imkanlarına göre 

gelişi güzel yapılması ve denetim yetersizliği bu konudaki olumsuzlukların temeli 

olarak gösterilebilir. 

Resimli bir  kitap üç farklı anlatım şeklini içermektedir; sözel anlatım,  

resimsel anlatım ve her ikisinin birleşiminden kaynaklanan anlatım şekli.Başarılı bir 

metin illüstrasyon bileşiminde her iki öğe bir bütün olarak algılanmakta ve izleyen 

illüstrasyonları metnin tamamlayıcı bir parçası olarak anımsamaktadır.Ayrıca, 

illüstrasyonların kullanıldığı yazılı materyallerde metne dayalı ve resme dayalı 

anlatım şekli kaynaştırılmış olarak yer alırken her iki öğe birbirini yorumlar nitelikte 

olmaktadır ( NODELMAN, 1996 ). 

Sade ve net illüstrasyonlar daha uzun bir süre aklımızda kalırken, ihtiyaç 

duyulduğunda kolayca hatırlanabilmektedir. Arnheim beynin farklı alanlarına 

depolanan bilgilerin tekrar geri çağırıldığını ve bilgi ile birlikte depolanan duygu ve 

hislerin daha önce geldiğini ifade etmektedir.O halde renk, biçim, çizgi, doku gibi 

tasarım elemanlarından oluşan illüstrasyonların duygu ve hisleri harekete geçirmede 

yazıya göre daha etkili olabileceği düşünülebilir. Bu nedenle, metni destekler 

nitelikteki resimlerin doğru ve etkili bir biçimde kullanıldığı eğitim materyallerinin 

görsel hatırlama için bir köprü işlevi görebileceğini söyleyebiliriz. 
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2.3.4Yazılı Ders Materyallerinde Kullanılan İllüstrasyonların Sınırlılıkları 

Ders kitapları; dil ve anlatım, biçimsel içerik, eğitsel tasarım, görsel 

tasarım, ölçme ve değerlendirme yönleriyle birbirini bütünleyen ve destekleyen 

nitelikte olmalıdır. 

İllüstrasyonların kelimelere göre daha evrensel daha etkili olduğu konusunda 

genel bir fikir birliği varmış gibi görünse de illüstrasyon kullanımına ilişkin birtakım 

karşı düşünceler de mevcuttur.Bu düşünceyi savunanlar, illüstrasyonları gerçek obje 

ve konuların sadece iki boyutlu betimlemeleri olarak düşünmektedirler.Bu nedenle 

mevcut illüstrasyonun konu içeriği ile gerçek hayatta karşılaşmamış ya da o duruma 

ilişkin resimleri daha önce görmemiş kişilerin o illüstrasyonu doğru bir şekilde 

yorumlayamayacağını ileri sürmektedirler.Bu durumda bazı illüstrasyonlar belirli bir 

izleyici kitlesinin özel sözlüğünün bir parçası olmakta ve öğretilme zorunluluğu 

gündeme gelmektedir. 

İllüstrasyonların anlamı kişiye göre değişmektedir.Çünkü görsel metaforlar,  

görsel semboller ve diyagramlar izleyenin bilgisi, geçmiş yaşantısı, çevresi ve görsel 

etkileşiminin düzeyine bağlı olarak kişiye göre farklı anlamlara sahip olabilmektedir. 

İllüstrasyonların anlamları kültüre göre de farklılık gösterebilmektedir. Bazı 

illüstrasyon ve diyagramlar  evrensel olarak anlaşılsalar da büyük bir kısmı sadece ait 

oldukları kültür için bir anlam ifade etmektedir.Ayrıca insan beyninin fizyolojik-

psikolojik yanı üzerine araştırma yapan bilim adamları görsel algılama ile ilgili 

olarak “ resimleri okumanın “ kalıtsal bir yetenek olduğu konusunda fikir birliğinde 

olsalar da resimleri yorumlamanın öğretilmeye ihtiyaç duyduğunu düşünmektedirler. 
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2.4.İllüstrasyon Türleri 

Tepecik’e (2002: 79–80) göre illüstrasyon; 

“Günümüz meslek gruplarına göre çeşitlenmektedir.Fotoğraf verileri 

görüntüleme teknikleri, illüstrasyon tekniğiyle hazırlanmış olan görüntülerin bilgi 

kalitesine hala ulaşmamıştır.Örneğin; tıp alanında insanın iç organlarını gösteren 

illüstrasyonların kalitesi fotoğraflarla elde edilememektedir”. İllüstratör; konu içinde 

daha önemli olanı vurgulamak için, gerektiğinde ayıklama, yayınlaştırma ve 

gerçeklik duygusunu etkilemeyecek abartma yöntemlerine başvurarak, bir fotoğraf 

makinesinden dana fazlasını yapmayı hedefler. 

Becer (2005) ve Tepecik’e (2002) göre; illüstrasyon kendi içinde farklı türlere 

ayrılır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür; 

2.4.1.Tıp illüstrasyonları: Tıp ve sağlıkla ilgili konularda canlıların iç ve dış 

yapılarını, organlarını detaylandırmak amacıyla yapılan resimleme çalışmalardır. İyi 

bir tasarım, anatomi ve biyoloji bilgisi ve tıpla ilgili bir uzmanın denetiminde 

çalışmayı gerektirir. 

R.46.İnsan vücudu ve organları 
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2.4.2.Teknik illüstrasyonlar: Mühendislik, biyoloji, zooloji, botanik, 

endüstriyel malzemeler gibi maddelerin ve organizmaların ayrıntılı görüntülerini, 

tanımlayıcı, açıklayıcı, öğretici ve bilgi iletme amaçlı yapılan illüstrasyonlardır. Yine 

bu tür illüstrasyonları yapacak tasarımcının, mesleğinde deneyimli olması, 

resimlenecek objenin hakkında teknik bilgilere sahip bir uzmanla çalışması 

gerekmektedir. 

R.47.Örnek bina çizimi 

 

 

 

2.4.3.Ticari illüstrasyonlar: Bir ürün ya da hizmeti tanıtmak amacıyla yapılan 

bu tür çalışmalarda ayrıntı ön plandadır. Sinema, tiyatro ve konser afişleri, kaset ve 

CD kapakları, turistik ilanlar, besin ambalajları, basın ilanları, takvimler, tebrik 

kartları, çıkartma ve etiketler; reklâm illüstrasyonlarının uygulama alanları 

arasındadır.  
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R.48.İKSEV(İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı) Caz Festivali Afiş Tasarımı 

Sinan ÇAKMAK 

 

 

 

Mal ve mamul maddelerin üretim aşamasından, pazara sunulmasına kadar 

geçen sürede izleyeceği yolları konu alan teknik veya tanıtım amaçlı yapılan 

illüstrasyonlar, tüketiciyi ikna edecek biçimde işlenmelidir. Bu tarz tasarımlar çeşitli 

broşür ve kitapların içinde de kullanılmaktadır. 
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2.4.4.Kültürel illüstrasyonlar: Toplumun günlük yaşayış ve davranış 

biçimlerinin, gelenek ve göreneklerinin resimlenmesidir. Örneğin; Kültür Bakanlığı 

tarafından halk oyunlarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla kitap 

içlerinde kullandığı resimler kültür illüstrasyonlarıdır. 

R.49.T.C.Kültür Bakanlığı’na ait bir illüstrasyon örneği 

 

2.4.5.Bilgi amaçlı illüstrasyonlar: Çeşitli konularda halkı bilinçlendirmek 

amacıyla, yapılan tasarımlardır. Örneğin; Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli aşı 

kampanyaları veya hastalıkların anlatılması, küçük kitapçıkların içinde halkı 

aydınlatmak için çalışılan resimlerdir.  

R.50.T.C.Sağlık Bakanlığı aşı kampanyası afişi 
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2.4.6.Yayın İllüstrasyonları: Yayın illüstrasyonları; gazete, dergi, kitap ve 

ansiklopedilerdeki makale, haber, öykü, roman, şiir ve açıklamalara eşlik eder. Yayın 

sektöründe çalışan bir illüstratör, üzerinde çalışacağı metnin içeriği hakkında bilgi ve 

görüş sahibi olmalı, metindeki mesaj ve duyguyu resim diline aktarabilmelidir. 

 

R.51.Bak Dergisi Kapak Tasarımı – Sinan ÇAKMAK 
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2.5.İllüstrasyon Araçları 

 İllüstrasyon çalışmalarında kullanılan temel malzemeler şu şekilde 

sıralanabilir: kağıt, fırça, maket bıçağı, cetvel, gönye, pergel, makas, büyüteç, slayt 

projektörü, orantı cetveli, seloteyp, silgi, yapıştırıcı ve sabitleştirici sprey. 

İllüstrasyon taslaklarında çoğunlukla yarı saydam, ince ve düz yüzeyli pelür ve eskiz 

kâğıtları yaygın olarak kullanılmaktadır (BECER, 2005). 

R.52.İllüstrasyon Araçları 

 

 “İllüstrasyon çalışmalarında genellikle 150 ile 300gr/m² arasında değişen kalın 

resim kâğıtları tercih edilmektedir. Resim kâğıtları üç ana grupta toplanabilir: 1. 

Kalın grenli kâğıtlar (suluboya ve gravür kâğıtları), 2. Düz yüzeyli sıcak preslenmiş 

kâğıtlar, 3. İnce grenli soğuk preslenmiş kâğıtlar”(BECER, 2005: 211–12). 

Profesyonel çalışmalarda kaliteli samur kılından yapılmış fırçalar tercih 

edilmektedir. Samur fırçalar iyi korunduklarında yıllarca kullanılabilir. Fırçalar yassı 

ve yuvarlak olmak üzere iki değişik tipte üretilir. Yassı fırçalar geniş yüzeylerin 

boyanmasında, yuvarlak fırçalar ise ayrıntıların belirtilmesinde kullanılır. Sanat 

amaçlı fırçalar, -0- numaradan -20- numaraya kadar değişik kalınlıklarda 

üretilmektedir (BECER, 2005). 
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2.6.İllüstrasyon  Teknikleri 

Grafik tasarımda kullanılan tüm teknikler illüstrasyon çalışmalarında da 

kullanılabilir. Bu teknikleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

2.6.1.Kurşunkalem ve kuruboya teknikleri:  Kurşunkalem, biçim ve 

kompozisyon araştırmalarında esnek çalışma olanağı sağlar. En eski, en ucuz, en 

yaygın çizim ve yazı aracı olan kurşunkalem; ucunun arada sırada sivriltilmesi 

dışında hiçbir hazırlık gerektirmez. Kurşunkalem çalışmaları; sanat ve tasarım 

eğitiminin ilk basamağında yer alır. Kurşunkalemle karalamalardan, gerçekçi ve 

ayrıntılı resimlere kadar her türlü çalışma yapılabilir. 

Birçok tasarımcı, yaratıcı bir düşünceyi görselleştirme amacıyla yaptığı ilk 

karalamalarda kurşunkalemden yararlanır.İllüstratörler de ön çizimlerinde 

kurşunkalem kullanmaktadırlar. 

R.53.Kurşun Kalem Tekniğine Örnek Çalışma 

 

Kuru boyaların ise günümüzde suda eriyebilen tipleri bulunmaktadır. Bunlar 

marker, anilin boya ve mürekkeple birlikte kullanılabilir. Kuru boya çalışmalarında 

yüzey ve gölgelerde zengin bir renk dizisi kullanıldığında, etkileyici sonuçlar elde 

edilmektedir. Örneğin, bir yüzeyi yeşile boyarken; yeşilin değişik tonlarının yanı 

sıra, açık mavi, sarı ve kahverengiden de yararlanılabilir(BECER, 2005- TEPECİK, 

2002). 
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2.6.2.Mürekkeple çizim teknikleri: Çizgi ile yapılan illüstrasyon 

çalışmalarında; tarama ucu ve rapido gibi araçlardan yararlanılır. Özel bir sapa 

takılan ve sivri uçlu bir metal olan tarama ucu mürekkebe batırılarak kullanılır. Çini 

mürekkebi, anilin, inceltilmiş guaj ve rapido mürekkebiyle kullanılabilir. Tarama ucu 

çalışmalarında değişik ton değerleri elde etmek amacıyla dik, yatay ve çapraz tarama 

tekniklerinden yararlanılır. Çizgiler kalınlaşıp birbirine yaklaştıkça, tonlar koyulaşır. 

Rapidolar; 0.1 mm’den 2.00 mm.ye kadar değişik iğne kalınlıklarında üretilen 

ve değişik renklerdeki özel mürekkeplerle kullanılan çizim kalemleridir. Rapido ile 

noktalanarak yapılan illüstrasyonlarda iyi sonuçlar elde edilebilmektedir    

(BECER,2005).  

R.54.Mürekkep Çizimine Örnek Çalışma 

 

Mürekkeple çizim tekniklerinde lavi tekniğinden de söz etmek gerekir. Bu 

teknik çini mürekkebinin sulandırılmasıyla gerçekleştirilir. Mürekkebin açık, koyu 

ve gri değerlerinin kullanıldığı bu teknikle ilginç sonuçlara ulaşılabilmektedir 

(TEPECİK, 2002). 
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2.6.3.Keçeli kalem ve marker teknikleri: Keçeli kalem ve marker 

günümüzün en yaygın taslak malzemelerindendirler. Uçları keçe ya da cam 

elyafından yapılan marker ve keçeli kalem çalışmalarında iyi sonuç almak için özel 

olarak üretilen yarı saydam marker kâğıtları kullanılmalıdır. Bu malzemeler çabuk 

kurur, su kabı ve fırça gerektirmez. Suluboya, pastel, guaj gibi malzemelerle birlikte 

kullanılabilir(BECER, 2005). 

R.55.Keçeli Kalem Tekniğine Örnek Çalışma 

 

 

 

2.6.4.Suluboya ve anilin boya teknikleri:  İllüstrasyon çalışmalarında en çok 

tercih edilen tekniklerdendir. Suluboya tekniğiyle her tür illüstrasyon yapmak 

mümkündür. Baskı aşamasında iyi sonuç almak için kaliteli suluboyalar tercih 

edilmelidir (TEPECİK, 2002). 

Suluboyalar, saydam ya da örtücü olarak kullanılabilir. Mürekkep kıvamındaki 

anilin boyalar ise cam şişelerdedir ve yüksek yoğunluktaki renkleri suyla açılabilir. 
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R.56.Sulu Boya Tekniğine Örnek Çalışma-1 

 

Suluboya tekniğinin en belirgin özelliği, renklerin saydam ve canlı 

kullanımıdır. Boyamaya açık tonlardan başlanır. Renk tonları gerekli bölgelere 

katmanlar halinde sürülerek güçlendirilir ya da koyulaştırılır. Suluboya sabır ve 

titizlik isteyen bir tekniktir. Beyazın kullanılacağı yerlerde boyama yapılmaz,  

kâğıdın beyazından yararlanılır. 

Suluboya ve anilin çalışmalarında yüksek grenli kâğıtlar ve kaliteli samur 

fırçalar tercih edilmelidir. Kâğıdın greni arttıkça renk geçişleri yapmak kolaylaşır. 

Kâğıt suyla temas ettikçe kıvrılıp, dalgalanmaya başlar. Bunun önüne geçmek için 

kâğıt, ıslatılıp, düz bir yüzey üzerine kâğıt bandı yardımıyla gerilmelidir. 

Suluboya ve anilin boya ile yapılan illüstrasyonlarda; maskeleme sıvıları (latex, 

kauçuk çözeltisi vb) ve maskeleme filmlerinden de yararlanılır. Maskeleme sıvıları; 

kâğıt üzerine fırça ile uygulanır ve çalışmanın sonunda kağıt yüzeyinden kolayca 

temizlenir. Bu teknikle yapılan illüstrasyonlarda iki tür boyama yöntemi kullanılır: 

1) Kuru Boyama Yöntemi: Renk tonları açıktan koyuya doğra sürülür ve her 

defasında bir önceki boya katmanının kuruması beklenir. Ayrıntılı çalışmalarda bu 

yöntem tercih edilmelidir. 
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2) Sulu Boyama Yöntemi: Daha deneysel olan ve ustalık isteyen bu yöntemde 

renk katmanları; kurumaları beklenmeksizin üst üste uygulanır. Renkler birbirleriyle 

karışarak daha soyut ve organik biçimler oluşturur (BECER, 2005). 

 

R.57. Sulu Boya Tekniğine Örnek Çalışma -2 
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2.6.5.Pastel boya tekniği: Kuru ve yağlı pastel boyalarla uygulanan teknikle 

çocuk hikâyeleri, roman, masal illüstrasyonları tasarlanabilir. Pastel boyalar 

doğrudan kâğıt üzerine sürüldükten sonra, tümünün üzeri siyah pastel boya ile 

kapatılarak kazıma işlemi yapılabilir. Işıklı renklerin ortaya çıktığı bu teknikle çocuk 

masalları için kullanılabilecek resimler yapılabilir (TEPECİK, 2002). 

 

R.58-59 .Pastel Boya Tekniğine Örnek Çalışmalar 
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2.6.6.Guaj ve tempera teknikleri: Guaj, suyla eritilerek inceltilir. Örtücü 

olmasına karşın; bileşimindeki su oranı arttıkça, suluboya gibi saydamlaşır. Guaj ya 

da Tempera ile homojen bir renk yüzeyi oluşturmak için boya kıvamının iyi 

ayarlanması gerekir. Birinci boya katı yatay fırça hareketleriyle sürüldükten sonra 

kurumaya bırakılır. Daha sonra ilk boyama yönüne dik açı oluşturacak biçimde ikinci 

kat sürülür (BECER, 2005). 

R.60.Guaj Boya Tekniğine Örnek Çalışma-1 

 

R.61.Guaj Boya Tekniğine Örnek Çalışma-2 
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2.6.7.Akrilik boya teknikleri: İllüstratörler tarafından yaygın olarak 

kullanılan akrilik (polimer emülsiyon) boyalar, diğer su esaslı boyalara göre bazı 

üstünlüklere sahiptir. Bunlar çabuk kurur ve kuruduktan sonra sudan etkilenmez. Bu 

nedenle üzerine başka bir su esaslı boya ile çalışılabilir. Suluboya gibi saydam, guaj 

boya gibi örtücü ve yağlı boya gibi kalın tabakalar halinde kullanılabilir(BECER, 

2005). 

 

R.62.Akrilik Boya Tekniğine Örnek Çalışma 
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2.6.8.Püskürtme teknikleri: İllüstrasyon çalışmalarında püskürtme 

tekniklerinden de yararlanılabilir. Bu teknik titizlik ve ustalık ister, sonuçları görüntü 

ve baskı açısından oldukça başarılıdır. 

 

R.63.Püskürtme Tekniğine Örnek Çalışma 

 

Sıvı ya da sonradan inceltilmiş boyaları hava kompresörleri ya da sıkıştırılmış 

hava tüpleri ile iki ve üç boyutlu yüzeyler üzerine aktarmada kullanılan kalem ya da 

tabanca biçimindeki pistole adı verilir. Püskürtme tekniğinde kullanılan yüzeyler; 

düz, kalın ve boya emici özelliklere sahip kâğıt ve kartonlardır. Mürekkep, suluboya, 

anilin, guaj, tempera, akrilik ve yağlıboya inceltmek ve süzgeçten geçirmek 

koşuluyla, püskürtmede kullanılabilir (BECER, 2005- TEPECİK, 2002). 
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2.6.9.Bilgisayar destekli illüstrasyon çalışmaları: Çağımızda bilgisayar, 

grafik tasarımının her alanına girdiği gibi, illüstrasyon tasarımı alanında da 

mükemmel sonuçlar vermektedir. Teknik ve ustalık aşamasını bilgisayar hallettiği 

için, tasarımcı iyi bir bilgisayar kullanıcısı ve yaratıcılık bilgisine sahip olduğu 

takdirde, hayal edilen her şeyi tasarlayabilmektedir (TEPECİK, 2002). 

 

R.64.T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -HAYALİMDEKİ İSTANBUL AFİŞ 

TASARIMI -  Sinan ÇAKMAK 
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2.6.10.Karışık teknikler: Bazen aynı çalışma üzerine birden fazla çizim ya da 

boyama tekniği uygulanabilir. Karışık teknikle yapılan çalışmalarda kullanılan bu 

teknikler şöyle sıralanabilir (BECER, 2005-TEPECİK ,2002). 

a. Kurşunkalem üzerine suluboya ya da anilinle çalışma. 

b. Mürekkeple çizim üzerine suluboya ya da anilinle çalışma. 

c. Suluboya ya da anilin üzerine kuru boya ile çalışma. 

d. Akrilik üzerine suluboya ile çalışma. 

e. Guaj ya da akrilikle yapılmış bir çalışmayı kuru boya ya da pastelle 

gölgelendirme. 

f. Suluboya ya da anilin üzerine guaj ya da akrilikle çalışma. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – ÖĞRETME - ÖĞRENME       

3.1. Öğretme ve Öğrenme Tanımı 

Öğretme, belli bir alanda belli bir amaç doğrultusunda o alanın gerektirdiği  

bilgileri kazandırma, öğrenmeyi kolaylaştıran etkinlikleri düzenleme, gerekli araç – 

gereçleri sağlama ve öğrencilere kılavuzluk etme eylemidir.(Büyük Larousse, 1994, 

S.9011) Öğretme kavramı, genellikle sınıf ortamında oluşan etkinlikleri anlatır. 

Öğretme, sınıfta öğrenci ile kaynak arasındaki etkileşim, öğrencinin öğrenmesine 

etki etme yöntemi, belirli koşullar altında belirli davranışlarda bulunması için bireyin 

çevresini düzenleme, öğrenme durumunda saptanmış amaçlara etkin biçimde 

ulaşabilmek için personel, araç – gereç, yöntem ve teknikler kullanma olarak kabul 

edilmektedir.Kısacası öğretme, öğrenmenin kılavuzlanması ve sağlanması işidir 

(BAŞAR , 1997 , S. 20 -  ALKAN , 1991, S.50). 

 

Öğretme’nin amacı bütün öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenme içeriği ile 

etkileşecek biçimde harekete geçirmedir. (ALKAN, 1992 , S.13) Öğretme, etkili   

öğrenmeyi sağlamaya dönüktür.Bu çabaya dönük çalışmalar olan öğretme 

yaklaşımları, etkili öğrenmeyi sağlamak için geliştirilen etkiliklerde farklılıkları 

olmasına karşılık işlevleri bakımından benzerlik göstermektedir.Bunlar, öğrencinin 

öğrenme birimine yöneltilerek dikkatin öğrenme birimi üzerinde toplanması, 

öğrencinin öğrenme amaçlarına dönük bilgilendirilmesi, bilginin mantıksal bir sıra 

içerisinde örgütlenip öğrenciye basamak basamak sunulması, önceki ve yeni 

öğrenmelerin birleştirilip anlamlandırılması, sınıf ortamında bilginin uygulanması, 

öğrencilerin yüksek düzeyde katılımının sağlanmasıdır.(SENEMOĞLU , 1994) 

Öğretme titizlikle planlanmış, etkin katımlın ve kendini serbestçe ifade edebilmenin 

olanaklı olduğu, öğretmen- öğrenci etkileşiminin ve karşılıklı güvenin üst düzeyde 

olduğu bir anlayışla yürütüldüğünde  öğrenme düzeyi yükselir (TANDOĞAN , 1997-

RENDON , 1996).               

Öğretme’ nin nasıl gerçekleştiği konusundaki araştırmalar geleneksel öğrenme 

kavramını sarsmaktadır. Öğrenme sürecinin doğası üzerinde henüz bir uzlaşma 
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bulunmamakla birlikte, öğrenmenin öğrenci tarafından denetlenen ve onu zihinsel, 

duygusal ve fizyolojik yönleri ile bu çabanın içine katan içsel bir süreç olduğu 

üzerinde birleşilmektedir. 

Öğrenme, bireyin çevresi ile etkileşimi sonucu bir gereksinimi karşılayan ve 

onu çevresiyle daha yeterli olarak baş edebilir kılan bir değişimdir.Öğrenme, 

davranış değişmesinin, bilgi beceri ve tutumların elde edildiği eylem ya da süreçtir 

(BOYD , 1980 , S.101). Öğrenme aynı zamanda bir etkileşim sürecidir ve öğrencinin 

etkin katılımına dayanır. 

Öğrenmeyi etkileyen pek çok değişken vardır.Bireyin bedensel, zihinsel 

,duyuşsal açıdan öğrenmeye hazır oluşu, güdülenmişliği, katılımı, öğrenme amacı, 

içeriğin birey için öğrenilebilir özellik taşıması, uygun yöntem ve tekniklerin 

seçilmesi, öğrenme ortamının özellikleri, araç ve gereçler, öğretici davranışları, 

öğretim hizmetinin niteliği vb. öğrenme üzerinde belirleyici rol oynamaktadır 

(ULUĞ , 1996 , S.77). Birey kendisinden beklenilen davranışın ne olduğunu bilirse 

öğrenme daha etkili olur.( HEDGES, Lovell, YALIN, İbrahim, ÖZDEMİR, Servet, 

1996 , S.16) Öğrenmenin kişisel katılım niteliği vardır.Hem bilişsel hem duyuşsal 

yönleriyle bir bütün olan kişi, öğrenme olgusunun içindedir.Etkinin ya da uyarının 

dışarıdan gelmesi durumunda bile keşfetme, bir şeye ulaşma elde etme ya da 

kavrama duyusu içten gelir. 

Öğrenme sürecini anlamak ve açıklamak amacıyla öğrenme ve öğrenme yolları 

ile ilgilenen öğrenme kuramları, öğrenmeyi davranışın değiştiği biçimlendiği ya da 

denetlendiği bir süreç olarak açıklamaktadırlar.Öğrenmenin varlığı genel olarak 

davranışlarda bir gelişme olması, değişmenin kalıcı olması ve kişinin çevresiyle 

etkileşimi sonucu yani bir yaşantı ürünü olması ölçütlerine dayalı olarak 

incelenmektedir ( FİDAN, 1984, S.13). 
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R.65.Öğretme ve Öğrenme 

 

Öğrenmeyi açıklamaya çalışan kuramlar genellikle iki kümede toplanmaktadır. 

Bunlar, davranışçı ve bilişsel kuramlardır.Yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan 

bir yaklaşım olan davranışçılık, insan davranışlarının ölçülebilir ve gözlenebilir 

duruma getirilmesine ağırlık vermiş, insanın ölçülemeyen ve gözlenemeyen davranış 

ve özelliklerini yok sayma derecesine kadar ileriye gitmiştir.(ORMROD, 1990, S.16) 

Davranışçılık akımında öğrenme, bir uyarıcı ile bir tepkinin eşleştirilmesi, yani bir 

uyarıcıya karşı gösterilen tepkinin pekiştirilmesi süreci olarak tanımlanır( 

BACANLI, 1997, S.105). 

Daha çok devimsel davranışların öğrenilmesine açıklık getiren davranışsal 

kuram, tekrar, güdüleme ve pekiştirme yoluyla öğrencinin kendi eylemiyle 

öğrendiğinden hareketle, öğrencinin öğrenme sürecinde etkin olması gerektiğini 

savunur.Bu yönüyle açık yani gözlenebilir katılımın davranışçı yaklaşımda öne 

çıkarıldığı söylenebilir.Davranışçı yaklaşıma göre iki tür öğrenme 

olmaktadır.Bunlardan ilki olan klasik koşullanmada nötr bir uyarıcının koşulsuz bir 

uyarıcıyla eşleştirilmesi söz konusudur.Edimsel koşullanma ise ,bireyin bir 

davranışının pekiştirilerek tekrarlanma olasılığının arttırılması durumudur 

(BACANLI, 1997, S.134). 

Öğrenmenin uyaran – tepki bağı ile açıklanamayacağını savunan bilişsel 

yaklaşım, öğrenmeyi öğrenenin zihinsel süreçlerinin belirlediğini öne sürerek, 
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öğrencinin dış uyarıcıların edilgin bir alıcısı değil, onların özümseyici ve 

davranışların etkin oluşturucusu olduğunu belirtmektedir.Bu yaklaşıma göre öğrenci, 

kendi öğrenmesinden sorumluluk duyar, kendisine sunulanı olduğu gibi değil, onun 

taşıdığı anlamı keşfeder, bilgiler arasından uygun olanı seçer ve işler.Başka bir 

deyişle, birey çevreden gelen uyarıcıları etkili bir biçimde işler ve onları yeni 

biçimlere dönüştürür (SELÇUK, 1996 , S. 88-92). Bu yönüyle bilişsel kuram ile 

örtülü katılım arasında gözlenemez de olsa zihinsel işlem  ve süreçleri  ortaya 

koymaları açısından bir ilişki kurulabilir. 

Öğretme ve öğrenme, aynı sürecin iki değişik noktadan görünüşleridir.Bu 

sürece davranış değişmesini sağlayan dış kaynaklardan bakıldığında olup biten 

öğretmedir.Aynı sürece davranışı değişen birey açısından bakıldığında ise olup biten 

öğrenmedir (ÖZÇELİK , 1992, S.2). Süreç ise bir ürünün oluşumunda yer alan 

etkinlikler bütünüdür.Zaman içerisinde sürekli değişim gösteren herhangi bir olay,  

oluşum ya da hareket süreç kavramını anlatır.Süreç, bir sistemin süren işlevini içerir 

(ALKAN, 1992, S.8) . 

 

3.2. Öğretme – Öğrenme Sürecine Katılım 

Öğrencinin kendisine sağlanan öğretme durumunun öğeleri ile örtülü ya da 

açık bir biçimde etkileşmesi ve öğrenme çabası içine girmesi katılım olarak 

adlandırılmaktadır (DEMİREL , 1997 , S.244- GÖZÜTOK , 1995, S.8). 

R.66.Öğretme ve Öğrenme Sürecine Katılım 

 



89 
 
Öğretme – öğrenme sürecindeki öğretme – öğrenci durumu etkileşimi, kimi 

durumlarda dış gözlemle algılanabilecek açık işaretler sağlarken kimi durumlar için 

bu olanaklı değildir.Dışarıdan gözlenebilen katılıma açık katılım denir. Devimsel 

davranışlar bu tür katılıma örnek gösterilebilir.Öğretme – öğrenme sürecindeki 

öğrenci ve öğretme durumu etkileşiminin dış gözlemlere açık işaretleri yoksa bu tür 

katılıma dışarıdan gözleme güçlüğünü belirtmek için örtülü katılım denir.Örtülü 

katılımla öğrencinin öğretilenlerle ilgili düşünme ve zihinsel işlem yapma süreci 

anlatılır (YILDIRAN, 1982, S.18). Zihinsel işleyiş, sorgulama ve zihinsel çaba 

olarak da ifade edilebilen örtülü katılım, gözlenebilir olmamasından ötürü göz ardı 

edilerek öğrenmede edilgenlik olarak adlandırılamaz. Özellikle küçük yaşlarda ve 

düşük olgunluk düzeylerinde, öğrencilerin örtülü katılımlarının oldukça açık 

belirtileri bulunabilir.Ancak yaş ve olgunluk arttıkça, örtülü katılım dışa açık bir 

belirti olmadan ya da dışa açık belirtiler tersine birer işaret sayılabilirken de 

gerçekleşebilir. Karşısındakinin yüzüne bakarken değil önündeki kağıdı çizerken 

daha iyi düşünebildiğini ileri sürenler buna örnek olarak gösterilebilir (ÖZÇELİK, 

1992, S.176). 

Katılım, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda ya da ilgili duruma geldikleri 

konular sunulduğunda gerçekleşmektedir.Bu nedenle öğrencilerin öğrenme 

durumuna ilgi duymaları sağlanmalıdır.Ayrıca sınıfta öğrencilerin katılımını 

özendirecek olumlu bir hava yaratılmalıdır (ENTWİSTLE ve TAIT , 1991). Ancak 

okullarda öğretmen öğrenci ilişkilerinin otoriter bir hava içerisinde yürütüldüğü,  

öğrencilerin derslere katılımlarının yeterli olmadığı görülmektedir (ERGİN, 

1991).Öğrenciye öğrenme ve başarma fırsatı verilmelidir.Öğrenci öğretme – 

öğrenme sürecine etkin olarak katılmalı ve başarısını gösterebilmelidir (BALCI,  

,1993 , S.40) . 

 

3.3. Öğretme – Öğrenme Sürecine Katılımı Etkileyen Etmenler 

Öğrenme üzerine yapılan çalışmalar, özünde bireysel bir etkinlik olan 

öğrenmenin ancak öğrencinin süreç içerisinde etkin olarak yer almasıyla 

gerçekleşebileceğini göstermektedir.Bunun yolu ise sürece öğrenci katılımını 
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sağlamaktan geçmektedir. Öğretme – öğrenme sürecinin etkililiğini arttırmada bu 

derece önemli bir yere sahip katılım davranışlarının oluşması için, katılımı etkileyen 

etmenlerin bilinerek, sürecin öğrencinin etkin katılımını özendirip destekleyecek bir 

biçimde planlayarak yürütülmesi gerekmektedir.Bu yolla,  katılım düzeyinde artış 

sağlanacak ve bu durum öğrenme düzey ve niteliğindeki artışı da beraberinde 

getirecektir. 

Öğretme – öğrenme sürecine katılım etkileyen çeşitli etmenler bulunmaktadır. 

Bu etkenlerin başlıcaları, öğrenci özelikleri, öğretme – öğrenme ortamının öğeleri ve 

öğretim hizmetinin öğeleri olarak gruplandırılabilir. 

 

3.3.1.Öğrenci Özellikleri İle İlgili Etmenler 

Eğitim sisteminin temel girdisi olan ve öğrenmek amacıyla katılım 

davranışlarını gösteren kişi olan öğrencinin ve onun katılımını etkileyen 

özelliklerinin bilinmesi, öğrenme çabası olarak adlandırılabilen katılım sürecinin 

aydınlatılması ve öğretme – öğrenme sürecinde katılımın arttırılması için 

yapılabileceklerin belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. 

R.67.Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Rolü 

 

Herhangi bir konuda istenilen öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencinin o 

davranışın gerektirdiği bilişsel ve duyuşsal yeterliğe sahip olması gerekir.Bu durum 

genel olarak öğrenmeye hazır oluş kavramı ile açıklanmaktadır.Hazır oluş,  

,öğrencinin bir davranışı gerçekleştirmeye dönük kapasitesinin yeterlilik durumudur. 



91 
 

Hazır oluş öğrencinin bilgisi, yetenekleri, ilgileri, alışkanlıkları, tutumları ve 

değerleri ile ilgilidir.Bu öğeleri dikkate almayan bir süreçte öğrenme yaşantılarının 

oluşması oldukça güçtür (FİDAN , 1984, S.107-109). Öğrencinin hazır oluşluk 

düzeyini aşan yaşantılar onun sürece katılımını dolayısıyla öğrenmesini 

engeller.Öğrencinin öğrenme düzeyini aşan öğretme girişimleri başarılı olamayacağı 

gibi, istenmedik izler de bırakabilir (ERTÜRK , 1979 , S.88-92) . 

 

3.3.2.Öğretme – Öğrenme Ortamının Öğeleri İle İlgili Etmenler 

Öğretme – öğrenme sürecine katılımı etkileyen bir başka etmen de, öğretme – 

öğrenme ortamının öğeleridir.Öğretme – öğrenme ortamının öğeleri, öğretmen,  sınıf 

içi iletişim, eğitim araçları ve öğretim yöntemlerinden oluşmaktadır. 

Öğretme – öğrenme ortamı, öğretim etkinliklerinin oluştuğu, öğrencinin 

bilgiyle etkileşimde bulunduğu çevredir.Başka bir deyişe, öğretme – öğrenme ortamı, 

öğretme – öğrenme etkinliklerinde konunun özelliğine göre etkileşimde bulunulan 

personel, araç – gereç, tesis ve donanım gibi öğelerin oluşturduğu alandır (HIZAL , 

1991) .Bu ortam günümüzde geleneksel dersliğe oranla büyük bir nitelik değişimine 

uğramaktadır (ALKAN , 1990). 

Öğretme ve öğrenmenin gerçekleşmesi, uygun bir ortamın olmasını gerektirir. 

Öğretme –öğrenme ortamı, öğrenme olayının sistemli olarak gerçekleştirildiği ve 

öğrencilerin etkin olarak yer aldığı bir ortam olarak öğrencilerin tümüne dönük 

olmalıdır.Sınıftaki ütün öğrencilerin katılımları öğrenmede önemli bir rol 

oynamaktadır (WINTER, 1993) .Öğrenme, öğrenci ile onu saran çevrenin etkileşimi 

sonucu oluştuğundan, ortam, tüm bu öğelerin belli eğitim amaçları doğrultusunda ve 

bir sistem bütünlüğü içerisinde kullanıldığında etkili olur. 

3.4.Eğitim Araçları ve Öğretim Yöntemleri 

Eğitim araçları, öğretme – öğrenme ortamında düşünce, olay ya da varlıkları 

açıklamak üzere kullanılan öğelerdir (HESAPÇIOĞLU , 1994, S.287) .Öğretme- 

öğrenme ortamında amaçlanan öğrenmelerin kazandırılmasının öncelikli 

koşullarından biri, bu ortamda, eğitim araçlarının işe koşularak öğrencinin doğrudan 
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yaşantı geçirmesini ve etkileşimde bulunmasını sağlamaktır.Öğrenme sürecinde 

bilginin sunulmasını sağlayan kanallara yani sembolleri ileten eğitim araçlarına 

gereksinim vardır.Öğretme- öğrenme sürecinde eğitim ortamlarından uygun biçimde 

yararlanıldığında öğrenme kolaylaşıp etkinleşmekte ve zenginleşmektedir (ALKAN, 

1984,S.100). 

Eğitim araçları öğrenmeyi kolaylaştırır ve etkin somut ve aşamalı öğrenmeyi 

sağlar.(RIZA , 1991 , S.32) Tüm bunların yanı sıra, sınıf ortamında uygun eğitim 

araçlarından yararlanmanın dikkat toplamayı, öğrenmenin kalıcılığını sağlama ve 

öğrenci katılımını arttırma gibi olumlu etkileri vardır (SÖNMEZ , 1987 , S.103). 

Öğretme-öğrenme ortamlarında eğitim araçlarının işe koşulmasının yanı sıra 

kullanılan öğretim yöntemleri de sürece katımlı etkilemektedir.Yöntem, bir sorunu 

çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi 

amaçlara ulaşabilmek için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli bir yoldur 

(DEMİRELl , 1997, S.136). Başka bir deyişle yöntem, öğrenme yaşantılarının 

desenlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında seçilen ve izlenen 

yoldur.Öğretim yöntemleri, öğrencinin öğrenmesine etkide bulunan tüm 

değişkenlerin denetlenmesini, öğrenciye kazandırılacak davranışın türüne göre 

yeniden yapılandırılmasını içerir (BAŞAR, 1997, S.21) . 

Öğrenmenin, öğrencinin çevresiyle etkin çabası sonucu oluştuğu ve öğrenciye 

ne sunulduğundan çok onun yaptıklarının önemli olduğu görüşü, yöntemlerin 

kullanılış biçimini de değiştirmiştir. Öğretme işinde kullanılacak yöntemin, 

öğrencinin dikkatini sürekli tutma, hatırlamasını sağlama, ip uçlarını kolayca 

yakalamasını ve öğrenme işine doğrudan katılmasını sağlama gibi işlevleri olmalıdır 

(FİDAN , 1984, S. 168). Öğrencilerin öğretme – öğrenme sürecine etkin katılımını 

sağlayan yöntemler, onların, hızla değişen dünya  koşullarına uyma becerilerini 

arttırmaktadır (BENJAMİN, 1991). Öğretim yöntemlerinin seçiminde öğrencilerin 

gelişim düzeyleri ve ön koşul öğrenmeleri dikkate alınmalı ve öğrencilerin etkin 

katılımına olanak verecek uygun yöntemler seçilmelidir (DOĞAN , 1997, S. 287). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – LOWENFELD VE SANATSAL GELİŞİM 

EVRELERİ İLE İKİ BOYUTLU EĞİTİCİ ANİMASYONLAR İLE EĞİTİCİ 

YAYIN İLLÜSTRASYONLARININ 10-12 YAŞ ÖĞRENCİLERİ NİN 

ÜZERİNDEKİ  ETKİLERİNİN ORTAYA KOYULMASI  AMACINA 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (ANKET UYGULAMASI) 

 

4.1.Lowenfeld ve Sanatsal Gelişim Evreleri  

 

Çocuklar resim yoluyla bize duygularını yansıtabilirler ve olaylar hakkındaki 

his ve düşüncelerini ifade edebilirler. Çocuğun yaptığı resimler onun iç dünyasının 

aynası olarak kabul edilmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak çocuk resmi 

konusunda pek çok araştırma yapılmıştır. Çocuk resmine olan ilgi 1885- 1920 yılları 

arasında yoğunlaşmıştır. Bu dönemde birçok ülkede çocuk resimlerini farklı 

boyutlara göre değerlendiren araştırmalara rastlanmaktadır. Lowenfeld’ de bu 

araştırmacılardandır. 

Lowenfeld, görsel sanatlar eğitiminin amacının sanatsal yeteneğin çocuğun 

gelişiminin doğal sürecinde ortaya çıkmasına dayandırır. Lowenfeld kuramında 

öğrencinin soru sorarak güdülenmesi gerekirken öğretmenin bu yolda kendi 

fikirlerini empoze etmeden güdüleyici olması gerektiğini savunur. Lowenfeld, kendi 

sanat etkinlikleri yoluyla kişilik uyumu kuramı ve yaratıcılığın gelişimine önem 

vermiştir. Çocukların araştırmacı ve yaratıcı olmaları için, çocuğun sanat üretimi 

etkinliklerine önem vermiştir (Lowenfeld, 1971). 

Lowenfeld’in görüşleri şöyle özetlenebilir: 

Çocuklar ilk karalamalarının her döneminde belirli çizgisel grafiksel özellikler 

göstererek gelişir. 

Sanatsal gelişim çocuğun öğrenmesine yardımcı olduğu için yaratıcı 

düşünmesine pratik özgün çıkarımlar yapmasına yardımcı olur. 

Çocukların duyu elemanlarının gelişimi çok önemlidir. Bu gelişimde de sanat 

araç olarak görülür,  bu çocuğun kendisini düzgün ifade etmesinde araçtır. 
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4.1.1.Karalama Evresi (2-4 Yaş) 

Yolcu’ya göre ; bu aşamadaki çocuklar, taklit, bellek ve düşünceyi kullanmaya 

başlayarak zamanla çevresinde olup bitenlerin farkına varmaya başlar.”Piaget bilişsel 

gelişim kuramında doğumundan iki yaşına kadar olan dönemi devim-duyusal 

dönem” diye adlandırır.Bu dönemde çocuklar; taklit, bellek ve düşünceyi kullanmayı 

öğrenir; zamanla refleks düzeyindeki davranışlardan istemli davranış düzeyine geçişi 

sağlar”(YOLCU,2009, S.150-152). 

Çocuğun bilişsel ve psikomotor gelişimi sonunda el göz koordinasyonu ilk 

düzensiz çizgileri meydana gelir.Bu davranışsal oluşuma karalama diyebiliriz. 

Karalama, giderek sistemli bir aktivite durumuna gelir. Kontrolsüz karalamalardan 

kontrollü karalamalara doğru gerçekleşecektir. Kontrolsüz karalamada çocuklara 

büyük kağıtlar, kalın kalemler verilmelidir. Kas gelişimi tamamlanmadığı için bu 

yöntemle çocuk daha rahat ve özgür çizimler yapabilecektir. 

 

4.1.2.Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş) 

Bu dönemde çocukların çizimleri tanınabilecek bir hal almaya başlar.4. yaşta 

başlanan nesne çizimi 7. Yaşa doğru yerini konuya bırakır.Duygu ve düşünceler 

netleşmeye başlar.En sevdiği konu insan figürüdür.İnsan figürünü gördüğü gibi değil 

düşündüğü gibi sınır çizgisi ile çizebilir.Çizimlerde mekanla olan ilişkisi azdır ve 

hiyerarşi görebiliriz.Önemli olanları daha büyük çizebilirler.”Lowenfeld bu gelişim 

aşamasında çocuğun yeni kavramlar peşinde olduğunu, dolayısıyla canlandırdığı 

simgelerinde durmadan değiştiğini ifade etmektedir.Bugün çizdiği insan figürü ile 

ertesi gün çizeceği insan figürü birbirinden ayrıdır.Doğal olarak, bu yalnızca insan 

figürü için değil, aynı zamanda ev ve ağaç figürleri için de 

geçerlidir”(YAVUZER,2007,S.45). 

Çocuklardan çizimlerinde mükemmel olmasını, net ifadeler taşımasını 

beklemek yanlış olur.Resim bilişsel, devinimsel, duyusal alanlarda gelişime katkıda 

bulunurken bireysel öğrenmeye de kuşkusuz katkısı büyüktür.Zaman içinde hızla 

gerçekleşen bu büyüme sürecinde düşüncede gelişir ve değişim sürecine katılır.İşte 

bu noktada çocuğun yaptığı resimler sürece ayna tutar. 
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4.1.3.Şematik Devre (7-9 Yaş) 

“Şema, taslak anlamına gelen Latince bir kelimedir.Türk Dil Kurumu 

sözlüğüne göre;bir aletin , bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim 

demektir.Kelime bu anlamıyla kabul görerek çoğu sanat eğitimcisi ve araştırmacısı 

tarafından kullanılmıştır.Lowenfeld, şematik devre diye adlandırmıştır.Daha sonraki 

birçok araştırmacı bu adlandırmayı benimsemiştir”(SAN,1977,S.97). 

Çocukların bireysel farklılıkları çizimlerindeki şemalarda kendini gösterir.Bu 

dönemde çocuk resimlerindeki temsili şekiller de objelerle sınırlandığında (ağaç,bir 

adam şeklinde) resimde oldukça net bir şema görebiliyoruz.Çizilen ve boyananların 

gerçekle kıyaslanarak çocukların eleştirilmesi ve çocukların bu yönde zorlanması, 

onların gelişim düzeylerini olumsuz etkileyebilir.(YOLCU,2009,S.159; 

YAVUZER,2007,S.55).Lowenfeld, bu dönemi ergenlik öncesi evre olarak adlandırır. 

 

4.1.4.Gerçekliğin Doğuşu (Çete Çağı – Başkaldırma 9- 11 Yaş) 

Bu dönemde çocuk birey olduğunun sosyal bir çevrenini içinde varlığının 

farkındadır.Yakın çevresi, arkadaş çevresi, okul çevresi ve yaşam alanı içinde olan 

herkesle iletişim halindedir.Bu da beraberinde içinde yaşadığı kültürün, coğrafyanın 

etkilerini beraberinde getirir.Çocuk artık kendini ve çevresini oluşturan her şeyi daha 

derin keşfetmeye başlar.Bu dönemde çocuk resimlerinde: Mekan ve perspektif artık 

kendini gösterir.Önceki döneme ait olan saydamlık özelliği, düzleme özelliği 

kaybolmaya başlar.Çocuk gerçekliği yansıtma arzusundayken bunu yansıtamamanın 

çekimserliğini de yaşar.Resimde gerçekçi çizime eğilimlidirler; ayrıntılara girerler, 

çocuğun renkle olan ilişkisi onun tercihine bırakılmalıdır 

(YAVUZER,2007:KEHNEMUYİ,2009,S.28). 

11 yaş çocukların temel sanat becerilerinde geçiş dönemi olarak görülebilir.Bu 

dönemde çocuklarda perspektif, oran-orantı tam anlamıyla oturmamıştır.Yaşadığı 

sosyal yapı içinde merak duygusu, araştırma ve keşfetme duygusu sağlıklı bir şekilde 

giderildiğinde çocuk kendinden daha emin ve yaratıcı olacaktır.Bunun için çocuk 

sanatsal ya da diğer alanlarda yaptığı her işte cesaretlendirilmeli ve desteklenmelidir. 

Ancak yönlendirmek ve müdahale etmekten kaçınılmalıdır. 
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4.1.5.Mantık Çağı ( Akılcı Evre 11-13 Yaş) 

Ergenlik sorunlarının baş göstermeye başladığı yaş aralığıdır.Hoşgörü bu 

dönemde çok önemlidir.Bu dönemde hem ergenlik sorunlarıyla uğraşan ve ben 

merkezci düşünceye sahip çocuk, çevresine ve kendisine karşı eleştirel bir bakış açısı 

geliştirir.Yaptığı çalışmalar da bunu yansıtır.Beğenmeme duygusu görülebilir 

(GÖKAY,1998). 

Bu dönem çocuklar oran-orantı, perspektif ve renklere dikkat ederler. 

Çevresindeki gerçeğe uygun olaylar çizimlerine konu olur.Soyut düşünme, 

yorumlama yetisi ve çevresel algısı gelişmiştir.”Perspektif, önemli bir sorun olarak 

çocuğun karşısına çıkmıştır.Nesnelerin uzaklığını, yakınlığını ve boşluktaki yerlerini 

nasıl resimleyeceğini düşünen çocuğun bu yöndeki eğitimine dikkatle yaklaşmak 

gerekir.Eğitici optik oyunlara bağlı bilgileri perspektif yolu ile üç boyutlu 

göstermeye çalışmanın ya da matematiksel bilgiler vermenin hiçbir yararı 

olmayacaktır”(KIRIŞOĞLU,1991,S.96). 

 

4.1.6.Gerçeklik Evresi (Ergenlik Krizi 13-18 Yaş) 

Yakın çevresinde objelerin orantı-boyut-derinlik farklılık ve benzerliklerinin üç 

boyutlu düşünme yetisini gelişmesini çocuğun resimlerinde görebiliriz.Renk analizi, 

renklerin farklılıkları daha net görülür.Hem kendi çalışmalarına hem de başkalarının 

yapıtlarına karşı eleştirel davranışı gelişir.Kişisel ve toplumsal değerlere ilgileri artar 

(N.KILIÇ,2002,S.64). 

“Lowenfeld, resimlerin çocuğun toplumsal, bedensel, ruhsal, çizgisel ve 

yaratıcı tüm yaşantısının göstergesi olduğu düşüncesindedir.Resimsel birçok sorun 

artık öğrenilerek çözülür ve çözülmelidir.Örneğin renk sorunu renklerin birbirleriyle 

ilişkisindeki etkileşim, renk karışımları, rengin duygusal ve anlatımsal etkileri 

araştırılarak öğrenilir.Okul çağında ve ilk ergenlik çağında resimde kaybolan 

bütünlük tekrar kazanılır “(KIRIŞOĞLU,1991,S.61-102). 
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4.2.Araştırmanın Yöntemi  

Bu araştırma , iki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın 

illüstrasyonlarının 10 – 12 yaş öğrencileri üzerindeki etkilerini belirlemek amacı ile 

yapılmış bir çalışmadır. 

Bu araştırma yapılırken literatür tarama yöntemi uygulandı. 

YÖK ( Yüksek Öğretim Kurumu)  bünyesinde bulunan tez araştırmalarından 

ve T.C. Milli Kütüphane kaynaklarından yararlanıldı. 

İki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10 – 12 yaş 

öğrencilerinin öğrenme davranışı ve dikkatleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacı 

ile öğrencilere anket çalışması uygulandı. 

 

4.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini , iki boyutlu bir animasyon örneği olan “Vücudumuzu 

Tanıyalım çizgi filmi – Beslenme bölümü” ve bir eğitici yayın illüstrasyonu olan 

“Afacanlar Okulda - Kanka Bey'in İnsan Vücudu Dersleri kitabından - midenin 

çalışma sistemi bölümü” ve bunların sunulduğu 10 – 12 yaş öğrencileri 

oluşturmaktadır. 

Araştırma Trabzon ili ile sınırlandırılmıştır. 

Trabzon ilinde iki farklı sosyo ekonomik ve kültürel çevreyi temsil eden 

semtten iki ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrenciler şeklinde olmuştur. 

Araştırmanın örneklemini oluşturan bu 300 öğrencinin % 60 ‘ ı Bulak İlköğretim 

Okulu  , % 40’ ı da Büyük Liman İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşmaktadır. 

10-12 yaş grubunda olan öğrencilerin dikkatlerinin kısa süreli korunabileceği 

ve  bu denek grubuna çok sorulu bir anket formunun uygulanmasının güç olacağı 

düşünülerek iki boyutlu eğitici animasyon ve eğitici yayın illüstrasyon örnekleri tek 

adet olarak sunulmuştur. 
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4.4. Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen anket yolu ile elde 

edilmiştir. 

10-12 yaş öğrencilerinin soruları daha net ve rahat cevaplayabilmeleri için 

samimi bir ortam yakalamaya çalışılmıştır. 

Denek grubu 10-12 yaş öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin hemen 

farklı bir konuya yönelme davranışı gösterme olasılığı göz önünde bulundurularak 

anket soru sayısı olabildiğince az tutulmuştur. 

 

 

4.5.Verilerin Analizi  

İki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10-12 yaş 

öğrencilerinin üzerindeki etkilerinin ortaya koyulması amacı ile yaptığımız 

araştırmada toplam 150 öğrenciden oluşan denek grubuna ayrı ayrı anketler olmak 

üzere toplam 24 sorudan oluşan iki anket uygulanmıştır. 

Anket sorularına verilen yanıtlar bilgisayar ortamına aktarılmış ve bilimsel 

olarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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4.6. Bulgular ve Yorumlar 

Bulak İlköğretim Okulu ve Büyük Liman İlköğretim Okulu  - İki Boyutlu 

Animasyon (Çizgi Film) “Vücudumuzu Tanıyalım Çizgi Filmi – Beslenme 

Bölümü” Anket İncelemesi 

 

SORU 1 ) Çizgi film seyretmeyi sever misiniz? 

 

Çizgi Film 

sevme oranları 

       

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 44 40 50 134 89.3 

Hayır 2 1 2 5 3.3 

Bazen 4 1 6 11 7.3 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 1- Anket formunda yer alan 1. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerden %89.3 

‘ünden evet, %3.3’ünden hayır, % 7.3.’ünden bazen ve %0’ından bilmiyorum cevabı 

alınmıştır. 
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SORU 2 ) Çizgi filmlerde en çok ne dikkatinizi çeker? 

 

Çizgi Filmlerde 

dikkat çeken 

unsurlar 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Karakterler 40 36 45 121 80.6 

Mekanlar 5 2 5 12 8 

Müzikler 5 3 7 15 10 

Bilmiyorum 0 1 1 2 1.3 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 2- Anket formunda yer alan 2. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 2’de görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin iki boyutlu 

animasyon(çizgi film) izlerken en çok %80.6 oranıyla karakterler dikkatlerini 

çekmektedir.% 10 ile bunu çizgi filmin müzikleri izlerken % 8 ile çizgi filmin 

içerisinde göze çarpan  mekanlar arkasından gelmektedir. Bu soru hakkında hiçbir 

fikri olmayanların oranı ise %1.3’tür. 

Buradan görsel etkenlerin öğrenciler üzerindeki etkisinin ne kadar yüksek 

olduğunu görebiliriz. 
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SORU 3 ) Çizgi filmlerdeki karakterlerin davranışlarına baktığınızda çizgi 

filmin konusu hakkında kafanızda bir fikir oluşuyor mu? 

 

Çizgi Film 

karakterlerinin 

rolü 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 43 39 48 130 86.6 

Hayır 6 3 8 17 11.3 

Bazen  1 0 2 3 2 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 3- Anket formunda yer alan 3. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 3’te görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin iki boyutlu animasyon(çizgi 

film) izlerken çizgi film karakterlerinin davranışlarından konu hakkında kafasında bir 

fikir oluşanların oranı  %86.6 ,herhangi bir fikir oluşmayanların oranı % 11.3 ,bazen 

fikir oluşuyor olarak cevaplayanların oranı  ise  % 2 ‘dir. 

Bu verilere göre  çizgi film karakterlerinin çizgi filmin konusuyla bütünlük 

oluşturduğu sonucuna ulaşabiliriz. 
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SORU 4 ) İzlemiş olduğunuz çizgi filmin (animasyonun) konusu nedir? 

 

Çizgi Filmin 

Konusunun 

Anlaşılırlığı 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Sağlıklı Yaşam 22 20 20 68 45.3 

Beslenme 27 21 23 74 49.3 

Yiyecekler ve 

İçecekler 

1 1 3 5 3.3 

Bilmiyorum 0 0 2 3 2 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 4- Anket formunda yer alan 4. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 4’te görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş olduğu çizgi filmin 

konusunu anlama noktasında vermiş oldukları cevaplardan %49.3 ile en yüksek oran 

“Beslenme” maddesini göstermektedir. %45.3 ile “Sağlıklı Yaşam” ,%3.3 ile 

“Yiyecekler ve İçecekler” ,ve %2 ile “Bilmiyorum” maddesi sıralanmaktadır. 

Bu durumda öğrencilerin konuyu anlama düzeyleri oldukça yüksektir. 
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SORU 5) İzlemiş olduğunuz çizgi filmi eğitici buluyor musunuz? 

 

 

Çizgi Filmin 

Eğitici Özelliği 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 49 42 56 147 98 

Hayır 1 0 2 3 2 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 5- Anket formunda yer alan 5. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 5’te görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş olduğu çizgi filmi 

%98’i eğitici bulurken % 2’si eğitici bulmamaktadır. 

Bu verilere göre öğrenciler açısından iki boyutlu animasyonların öğretme – 

öğrenme sürecindeki etkililiği tartışılamaz noktaya gelmektedir. 
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SORU 6 ) İzlemiş olduğunuz çizgi filme benzer çizgi filmlerin  hangi derslerde 

gösterilmesini istersiniz? 

 

 

Çizgi Filmlerin 

derslere göre 

dağılımı 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Türkçe 14 33 14 37 24.6 

Matematik 11 16 21 48 32 

Resim-İş 8 9 7 24 16 

Fen Bilgisi 11 3 7 21 14 

Diğer 6 5 9 20 13.3 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 6- Anket formunda yer alan 6. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 6’da görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş olduğu çizgi 

filmlere benzer çizgi filmlerin gösterilmesini istedikleri derslerin başında %32 oranla 

Matematik dersi, %24.6 oranla Türkçe dersi , %16 ile Resim-İş dersi,%14 ile Fen 

Bilgisi dersi ve % 13.3 ile diğer dersler gelmektedir. 
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SORU 7 ) İzlemiş olduğunuz çizgi filmin en çok hangi yönlerini sevdiniz ? 

(Birden fazla kutucuk işaretleyebilirsiniz) 

 

 

Çizgi Filmin 

sevilen yönleri 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Karakterlerin 

davranışları 

5 5 4 14 9.3 

Karakterlerin 

görüntüleri 

20 17 22 59 39.3 

Müzikleri 10 8 14 32 21.3 

Konusu 15 12 18 45 30 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 7- Anket formunda yer alan 7. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 7’de görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş olduğu çizgi 

filmlerde en çok sevdikleri yönlerin başında  % 39.3 oranı ile karakterlerin 

görüntüleri , % 30 ile çizgi filmin konusu , % 21.3 ile çizgi filmin müzikleri ve % 9.3 

ile karakterlerin davranışları sırası ile gelmektedir. 

Bu durumda çizgi film karakterlerinin  izleyici üzerindeki etkisi büyüktür. 
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SORU 8) Daha önce bu çizgi filme benzer bir çizgi film izlediniz mi? 

 

ÇizgiFilm bilgisi IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 33 27 35 95 63.3 

Hayır 17 15 23 55 36.6 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 8- Anket formunda yer alan 8. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 8’de görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin daha önce bu tarz eğitici 

bir iki boyutlu animasyon (çizgi film)  izleyip izlemedikleri sorusuna  öğrencilerin % 

63.3 ‘ü  evet , % 36.6 ‘sı hayır cevabını vermiştir. 

Bu durumda öğrencilerin çoğunluğunun bu konuda önceden bilgi sahibi 

oldukları ve bu konuya ilgili oldukları anlaşılmaktadır. 
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SORU 9 ) Derslerde veya evinizde buna benzer çizgi filmler izleyerek eğitim 

görmek ister misiniz? 

 

Çizgi Film ile 

Eğitim 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet  43 39 50 132 88 

Hayır 4 1 3 8 5.3 

Bazen 3 2 5 10 6.6 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 9- Anket formunda yer alan 9. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 9’da görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş oldukları çizgi 

filmlere benzer çizgi filmler izleyerek eğitim görmek isteyenlerin oranı %88 , 

istemeyenlerin oranı %5.3 , bazen cevabı verenlerin oranı % 6.6 ‘ dır. 

Bu verilere göre öğrencilerin büyük bir kısmı görsel kaynaklı eğitim görmek 

istemektedir.   
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SORU 10 ) Size göre okumuş olduğunuz kitap mı yoksa izlemiş olduğunuz çizgi 

film mi daha çok şey öğrenmenizi sağladı? 

 

Eğitici İki 

boyutlu 

animasyon ve 

eğitici 

illüstrasyonların 

karşılaştırılması 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Çizgi Film 30 27 33 90 60 

Kitap 20 15 25 60 40 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 10- Anket formunda yer alan 10. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 10’da görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş oldukları çizgi 

filmin ve okumuş oldukları kitabın eğitici özelliklerini ortaya koymak için 

cevaplamış oldukları bu soruda % 60 ile çizgi film % 40 ile kitap tercih edilmiştir. 

Bu duruma göre öğrenciler üzerinde en çok kalıcı etki bırakan çizgi film 

olmuştur. Ancak kitap cevabı da azımsanmayacak kadar çoktur. Bu nedenle görsel 

olarak eğitim materyallerinin kullanımının öğrenciler için ve öğretme – öğrenme 

süreci  için ne denli önemli olduğu anlaşılmaktadır. 
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SORU 11 ) Okumuş olduğunuz kitabın konusunu mu yoksa izlemiş olduğunuz 

çizgi filmin konusunu mu daha iyi hatırlıyorsunuz? 

 

Eğitici İki 

boyutlu 

animasyon ve 

eğitici 

illüstrasyonların 

karşılaştırılması 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Çizgi Film 35 29 39 103 68.6 

Kitap 15 13 19 47 31.3 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

 

Tablo 11- Anket formunda yer alan 11. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 11’de görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş oldukları çizgi 

filmin ve okumuş oldukları kitabın konusunu hatırlama oranları % 68.8 çizgi film , % 

31.3 kitap oranları şeklinde sonuçlanmıştır. 

Bu durumda 1 hafta arayla yapılan anketlerin etkisinin de olabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Ancak çizgi filmin kitaba göre daha etkileyici yanlarının olmasının bu 

sonucu doğrudan etkilediği de aşikardır.  
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SORU 12 ) Genel olarak bundan sonra derslerinizde kitap okuyarak mı yoksa 

çizgi film izleyerek mi öğrenmek istersiniz? 

 

Eğitici İki 

boyutlu 

animasyon ve 

eğitici 

illüstrasyonların 

karşılaştırılması 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Çizgi Film 37 35 49 121 80.6 

Kitap 13 7 9 29 19.3 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 12- Anket formunda yer alan 12. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 12’de görüldüğü gibi 10-12 yaş öğrencilerinin izlemiş oldukları iki 

boyutlu animasyon (çizgi filmin) ve okumuş oldukları kitap hakkındaki anket 

sorularına verdikleri cevaplar ortadadır. Genel olarak bundan sonra derslerde çizgi 

film izleyerek öğrenim görmek isteyenlerin oranı 80.6 , kitap okuyarak öğrenim 

görmek isteyenlerin oranı 19.3 ‘tür.  

Sonuç ne olursa olsun görsel materyallerin öğrenciler üzerindeki etkisi 

tartışılamaz. 
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Bulak İlköğretim Okulu ve Büyük Liman İlköğretim Okulu  

“Afacanlar Okulda - Kanka Bey'in İnsan Vücudu Dersleri kitabından - 

midenin çalışma sistemi bölümü “ Anket İncelemesi 

SORU 1) Kitap okumayı seviyor musunuz? 

 

Kitap okumayı 

sevme oranları 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet  45 40 50 135 90 

Hayır 2 1 2 5 3.3 

Bazen 3 1 6 10 6.6 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 13- Anket formunda yer alan 1. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 13’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerden %90 ‘ı 

evet, %3.3’ünden hayır, % 6.6’sından bazen ve %0’ından bilmiyorum cevabı 

alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 



112 
 
SORU 2) Kitaplarda en çok ne dikkatinizi çekiyor? 

 

Kitaplarda 

dikkat çeken 

unsurlar 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Resimleri 30 33 39 102 68 

Yazıları 15 6 13 34 22.6 

Kalınlığı 5 3 6 14 9.3 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 14- Anket formunda yer alan 2. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 14’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerden 

%68‘inin kitaplardaki resimler dikkatini çekerken  %22.6’sının kitapta bulunan 

yazılar , % 9.3 ‘ nün ise kitabın kalınlığı dikkatlerini çekmektedir. 

Bu verilere göre kitaplarda kullanılan illüstrasyonların öğrenciler üzerindeki 

etkisi oldukça büyüktür. 
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SORU 3)     Kitaplarda resimlerin çizgi ile çizilmesi (karikatür, çizgi film gibi 

olması ) mi , fotoğraf gibi olması mı hoşunuza gidiyor? 

 

Kitaplardaki 

resim tercihleri 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Çizgi olması 17 16 24 57 38 

Fotoğraf olması 14 13 16 43 28.6 

İkisi de 19 13 18 50 33.3 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

 

Tablo 15- Anket formunda yer alan 3. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 15’te görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan öğrencilerden %38‘i 

kitaplardaki resimlerin çizgi (karikatür, çizgi film gibi olması ) şeklinde olmasını , 

%33.3 ‘ü hem çizgi hem de fotoğraf şeklinde olmasını ve % 28.6 ‘sı da fotoğraf 

şeklinde olmasını istemektedir. 

Bu verilerin sonucunda oranlar arasında fazla fark olmaması kitaplarda 

bulunan görsel öğelerin ne şekilde olursa olsun dikkat çektiğini göstermektedir. 
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SORU 4) Okuduğunuz kitaplardaki resimlere baktığınızda , kitapta anlatılanlar 

hakkında kafanızda bir fikir oluşuyor mu? 

 

Kitaplardaki 

resimlerin 

anlaşılırlığı 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 38 36 41 115 76.6 

Hayır 4 1 6 11 7.3 

Bazen 8 5 11 24 16 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

 

Tablo 16- Anket formunda yer alan 4. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 16’da görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden %76.6’sı kitaplarda bulunan illüstrasyonlardan kitabın konusu 

hakkında bilgi sahibi olduklarını söylemektedir. Bu öğrencilerden %7.3’ü 

kafalarında konu hakkında herhangi bir fikir oluşmadığını , %16 ‘sı da kitabın 

konusu hakkında   bazen fikir sahibi olduklarını belirtmişlerdir. 

Bu verilere göre kitaplarda bulunan illüstrasyonların kitabın genel konusu 

hakkında okuyucuya bilgi veya ipucu verdiği anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 



115 
 
 

SORU 5)   Okumuş olduğunuz kitabın konusu nedir? 

 

Kitabın Konusu IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Beslenme  6 5 7 18 12 

Midenin 

çalışma sistemi 

44 37 51 132 88 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 17- Anket formunda yer alan 5. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 17’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden % 88’i kitabın esas konusu olan “Midenin çalışma sistemi” ni 

işaretlemiştir. Öğrencilerden % 12’si ise “Beslenme” şıkkını tercih etmiştir. 

Sonuç olarak öğrencilerin büyük çoğunluğu kitabın konusunu doğru olarak 

algılamışlardır. Ancak “Beslenme” şıkkı da kitabın konusuna yakın bir konu olması 

sebebiyle karışıklık yaratmış ve %12’lik küçük bir topluluk tarafından dikkat 

çekmiştir. 
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SORU 6)  Okumuş olduğunuz kitabı eğitici buluyor musunuz? 

 

Kitabın eğitici 

yönü 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 46 39 53 138 92 

Hayır 4 3 5 12 8 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 18- Anket formunda yer alan 6. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 18’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden    % 92’si eğitici illüstrasyonlarla donanmış olan kitabı eğitici 

bulmaktadır. Öğrencilerden % 8’i ise kitabın eğitici olmadığı konusunda fikir 

birliğine varmışlardır. 

Bu veriler sonucunda eğitici yayın illüstrasyonlarının ve kitaplarının öğrenme – 

öğretme sürecinde ne kadar etkili ve eğitici olduğu öğrenciler üzerindeki etkiler 

sonucunda anlaşılmaktadır. 
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SORU 7) Okumuş olduğunuz kitaptaki resimleri görüntü olarak nasıl 

buldunuz? 

 

Kitaptaki 

illüstrasyonlar 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

İyi  37 35 49 121 80.6 

Kötü 13 7 9 29 19.3 

Bilmiyorum 0 0 0 0 0 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 19- Anket formunda yer alan 7. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 19’da görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden % 80.6’sı kitapta bulunan illüstrasyonları görüntü açısından iyi , % 

19.3’ü ise kitapta bulunan illüstrasyonları görüntü açısından kötü bulmuşlardır. 
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SORU 8) Okumuş olduğunuz kitaba benzer kitapların hangi derslerde 

gösterilmesini istersiniz? 

 

Derslerde 

İllüstrasyonlu 

kitapların 

kullanımı 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Türkçe 12 16 17 45 30 

Matematik 12 10 14 36 24 

Fen Bilgisi 14 9 16 39 26 

Resim - İş 9 6 8 23 15.3 

Diğer 3 1 3 7 4.6 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 20- Anket formunda yer alan 8. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 20’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden % 30 ‘u anket kapsamındaki kitaba benzer kitapların Türkçe 

dersinde , % 24’ü Matematik dersinde , % 26’sı Fen Bilgisi dersinde , %15.3’ü 

Resim-İş dersinde ve %4.6 ‘sı da diğer derslerde kullanılmasını istemektedirler. 

Buna göre eğitici kitaplar içerisinde bulunan illüstrasyonların öğrenciler 

tarafından oldukça ilgi gördüğü ve her derste kullanılmasının istendiği 

görülmektedir. 
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SORU 9)   Okumuş olduğunuz kitabın en çok hangi yönlerini sevdiniz ?(Birden 

fazla kutucuk işaretleyebilirsiniz) 

 

Kitaptaki sevilen 

yönler 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Resimlerin 

renkli olmasını 

22 23 25 72 48 

Konusunu 13 7 9 29 19.3 

Eğitici olmasını 15 12 24 49 32.6 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 21- Anket formunda yer alan 9. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 21’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden % 48 ‘i kitabın içerisinde bulunan eğitici illüstrasyonların resimli 

olmasını , % 19.3’ü kitabın konusunu ve %32.6 ‘sı da kitabın eğitici olması yönlerini 

sevmişlerdir. 
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SORU 10)  Daha önce bu kitaba benzer  eğitici bir kitap okudunuz mu? 

 

Eğitici 

illüstrasyonlara 

ilgi 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 37 31 46 114 76 

Hayır 13 11 12 36 24 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 22- Anket formunda yer alan 10. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 22’de görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden % 76’sı anket kapsamında verilen eğitici illüstrasyonların bulunduğu 

kitaba benzer kitaplar daha önce de okumuşlardır. Ancak öğrencilerin % 24 ‘ü daha 

önce bu tarz kitaplar okumamışlardır. 

Bu durumda gün geçtikçe özellikle ailelerin ve öğrencilerin daha da 

bilinçlendiği ve eğitim için kendilerini geliştirmek için çeşitli materyalleri araştırıp 

kullanmaktadırlar. 
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SORU 11)    Derslerde veya evinizde buna benzer kitaplar okuyarak  eğitim 

görmek ister  misiniz? 

 

Eğitimde 

İllüstrasyonlu 

kitaplar 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 46 38 51 135 90 

Hayır 4 4 7 15 10 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 23- Anket formunda yer alan 11. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 23’te görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden % 90’ı gerek okuldaki derslerinde gerek de evlerinde bu kitaba 

benzer eğitici kitapları kullanarak eğitim görmek istemektedir.% 10 ise bu fikri 

desteklememektedirler. 
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SORU 12)  Genel olarak bundan sonra derslerde bu tarz kitaplar okumak ve bu 

şekilde öğrenmek ister misiniz? 

 

Eğitimde 

İllüstrasyonlu 

kitaplar 

IV.Sınıf V.Sınıf VI.Sınıf  

Toplam 

 

 

% 

Değeri 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Evet 46 40 55 141 94 

Hayır 4 2 3 9 6 

TOPLAM 50 42 58 150 100 

 

Tablo 24- Anket formunda yer alan 12. Soruya verilen yanıtlar 

Tablo 24’te görüldüğü gibi araştırma kapsamına alınan 10-12 yaş 

öğrencilerinden %94’ü bundan sonraki derslerinde bu tarz kitaplarla eğitim görmek 

istemektedirler. Öğrencilerden %6’sı ise derslerinde bu tarz kitaplarla eğitim görmek 

istememektedir. 

Elde edilen verilere göre eğitici yayın illüstrasyonlarının bulunduğu kitaplar 

öğrenciler tarafından oldukça ilgi görmektedirler. Bu kitaplarda bulunan 

illüstrasyonlar öğretme – öğrenme sürecinde oldukça kalıcı bilgiler sağlaması ve 

görsel olarak etkileyici yanlarının bulunması açısından gerçekten çok önemli 

materyallerdir. 
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SONUÇ 

 

Bu araştırmada başından beri vurgulandığı gibi iki boyutlu eğitici 

animasyonlar ile eğitici yayın illüstrasyonlarının 10 -12 yaş öğrencileri üzerinde 

önemli bir etkisi vardır. Çocuklar ilköğretim sıralarında düşünmeyi,hayal 

kurmayı ve konulara farklı açılardan bakmayı öğrenirler.Bu öğrenim, 

öğretmenlerin, sınıf arkadaşlarının ve eğitimleri boyunca sürekli kullanacakları 

eğitici kitaplar, eğitici videolar gibi materyallerin sayesinde olur.Ders 

kitaplarında kullanılan illüstrasyonlar metin içinde ne kadar iyi kullanılırsa ve 

metni ne kadar iyi anlatırsa öğrenciler bundan  o derecede faydalanacaklardır.Bu 

araştırmada da eğitici animasyonların ve eğitici illüstrasyonların etkilerini 

öğrenciler üzerinden değerlendirmeye çalıştım. 

Araştırmanın birinci bölümünde iki boyutlu eğitici animasyonlar (çizgi 

film) hakkında detaylı bilgiler verilmekte ve destekleyici unsurlarla iki boyutlu 

animasyonun gerek öğrenciler için gerek toplum için ne kadar önemli olduğu 

sonucuna varılmaktadır. İki boyutlu animasyonların konuyu kavrama ve görsel 

zekanın ön plana çıkması açısından da öğrenciler için  önemli bir özelliği vardır. 

 Araştırmanın ikinci bölümünde illüstrasyon sanatını duygu ve düşüncelerin 

resimlenmesi tanımıyla düşünürsek,  hemen hemen hayatımızın her bölümünü 

kapsayan  illüstrasyon sanatına ihtiyacımızın olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Aynı zamanda eğitim açısından yazı ile kullanılan illüstrasyonlar öğrenciler için 

hem ilgi çekici hem de motive edici bir unsurdur. 

 Araştırmanın üçüncü bölümünde öğretme ve öğrenme süreci üzerinde 

durulmuştur. Öğretme ve öğrenme sürecinin öğrenciler ve toplum açısından çok 

önemli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin çeşitli görsel 

materyallerle eğitim görmesi, onların hayal gücünü geliştirmesi, görsel zekalarını 

geliştirmesi ve farklı bakış açıları oluşturmalarını sağlaması yönünden önemlidir. 

Bu nedenle öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin yalnızca yazınsal 

ürünlerle değil görsel ürünlerle de eğitim açısından beslenmeleri gerekmektedir. 
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 Araştırmanın dördüncü bölümünde iki boyutlu eğitici animasyonların ve 

eğitici yayın illüstrasyonlarının öğrencilerin öğrenme davranışlarına, anlama ve 

kavrama yeteneklerine nasıl bir fayda sağladığını ve bu iki kavramın 

karşılaştırılarak hangisinin öğrenciler tarafından ağır basan taraf olduğunu 

belirlemek için bir anket çalışması yapılmıştır. Bu  doğrultuda,  araştırmamızın 

evrenine uygun bir örneklem seçildi ve Trabzon ilindeki iki farklı ilköğretim 

kurumunda öğrenim gören toplam 150 deneğe 24 sorudan oluşan bir anket 

uygulandı. 

 Anket uygulamasının sonucunda, araştırmaya başlarken yola çıktığımız 

varsayımları ve bu doğrultuda oluşturduğumuz problem cümlesine yanıt 

oluşturabilecek nitelikte bulgular elde edildi. 

 Sonuç olarak iki boyutlu eğitici animasyonlar ile eğitici yayın 

illüstrasyonlarının 10-12 yaş öğrencileri üzerinde olumlu etkileri olduğu ve 

öğretme – öğrenme sürecinde, öğrenciler tarafından da ilgi gören  ve motive edici 

olan bu iki olgunun daha da geliştirilerek öğrencilere sunulması gerektiği 

sonucuna varıldı. 
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Bulak İlköğretim Okulu ve Büyük Liman İlköğretim Okulu  - İki 

Boyutlu Animasyon (Çizgi Film) “Vücudumuzu Tanıyalım Çizgi Filmi – 

Beslenme Bölümü” Anket  Formu 

 

1- Çizgi film seyretmeyi sever misiniz? 

 

Evet                  Hayır              Bazen               Bilmiyorum 

 

2- Çizgi filmlerde en çok ne dikkatinizi çeker? 

 

Karakterler                Mekanlar                Müzikler              Bilmiyorum 

 

3- Çizgi filmlerdeki karakterlerin davranışlarına baktığınızda çizgi filmin 

konusu hakkında kafanızda bir fikir oluşuyor mu? 

 

Evet                  Hayır              Bazen               Bilmiyorum 

 

4-   İzlemiş olduğunuz çizgi filmin (animasyonun) konusu nedir? 

 

Sağlıklı Yaşam       Beslenme         Yiyecekler ve içecekler           Bilmiyorum 

 

5- İzlemiş olduğunuz çizgi filmi eğitici buluyor musunuz? 

 

Evet   

Hayır             

                                             

6- İzlemiş olduğunuz çizgi filme benzer çizgi filmlerin  hangi derslerde 

gösterilmesini istersiniz? 

 

Türkçe        Matematik       Fen Bilgisi      Resim-İş         Diğer(…………..…) 
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7- İzlemiş olduğunuz çizgi filmin en çok hangi yönlerini sevdiniz ? ?(Birden 

fazla kutucuk işaretleyebilirsiniz) 

 

Karakterlerinin davranışları 

Karakterlerinin görüntüleri 

Çizgi filmin müzikleri 

Çizgi filmin konusu 

 

8- Daha önce bu çizgi filme benzer bir çizgi film izlediniz mi? 

Evet 

Hayır 

 

9- Derslerde veya evinizde buna benzer çizgi filmler izleyerek eğitim görmek 

ister misiniz? 

Evet                  Hayır              Bazen               Bilmiyorum 

 

10- Size göre okumuş olduğunuz kitap mı yoksa izlemiş olduğunuz çizgi film mi 

daha çok şey öğrenmenizi sağladı? 

Çizgi Film 

Kitap 

11- Okumuş olduğunuz kitabın konusunu mu yoksa izlemiş olduğunuz çizgi 

filmin konusunu mu daha iyi hatırlıyorsunuz? 

Çizgi Film 

Kitap 

12- Genel olarak bundan sonra derslerinizde kitap okuyarak mı  yoksa çizgi film 

izleyerek mi öğrenmek istersiniz? 

Çizgi Film 

Kitap 

 

 

 

 



136 
 

Bulak İlköğretim Okulu ve Büyük Liman İlköğretim Okulu  

“Afacanlar Okulda - Kanka Bey'in İnsan Vücudu Dersleri kitabından - 

midenin çalışma sistemi bölümü “ Anket Soruları 

 

13- Kitap Okumayı seviyor musunuz? 

Evet                  Hayır              Bazen               Bilmiyorum 

 

14- Kitaplarda en çok ne dikkatinizi çekiyor? 

Resimleri      Yazıları      Kalınlığı (çok ya da az sayfa olması      Bilmiyorum 

 

15- Kitaplarda resimlerin çizgi ile çizilmesi (karikatür, çizgi film gibi olması ) mi 

, fotoğraf gibi olması mı hoşunuza gidiyor? 

Çizgi olması               Fotoğraf olması                  İkisi de              Bilmiyorum 

 

16- Okuduğunuz kitaplardaki resimlere baktığınızda , kitapta anlatılanlar 

hakkında kafanızda bir fikir oluşuyor mu? 

Evet                  Hayır              Bazen               Bilmiyorum 

 

17- Okumuş olduğunuz kitabın konusu nedir? 

Beslenme          Midenin Çalışma Sistemi         Bilmiyorum 

 

18- Okumuş olduğunuz kitabı eğitici buluyor musunuz? 

Evet       

Hayır                      

                                    

19- Okumuş olduğunuz kitaptaki resimleri görüntü olarak nasıl buldunuz? 

İyi     

Kötü 

Bilmiyorum 
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20- Okumuş olduğunuz kitaba benzer kitapların hangi derslerde gösterilmesini 

istersiniz? 

Türkçe       Matematik       Fen Bilgisi       Resim-İş         Diğer(…….….……) 

 

21- Okumuş olduğunuz kitabın en çok hangi yönlerini sevdiniz ?(Birden fazla 

kutucuk işaretleyebilirsiniz) 

Kitaptaki resimlerin renkli olmasını 

Kitabın konusunu 

Kitabın eğitici olmasını 

 

22- Daha önce bu kitaba benzer  eğitici bir kitap okudunuz mu? 

Evet 

Hayır 

23- Derslerde veya evinizde buna benzer kitaplar okuyarak  eğitim görmek ister  

misiniz? 

Evet  

Hayır 

24- Genel olarak bundan sonra derslerde bu tarz kitaplar okumak ve bu şekilde 

öğrenmek ister misiniz? 

Evet 

Hayır 
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Becerileri: Bilgisayar tabanlı grafik tasarımı programlarına hakimiyet , 

yağlıboya , sportif aktiviteler vb … 

İlgi Alanları: Grafik Tasarım , Resim , Bilgisayar, Kitap Okumak , Spor , 

Müzik vb… 

İş Deneyimi: Freelance ( Serbest) Grafik Tasarım  

Aldığı Ödüller: 2010 – TRABZON Gençlik Oyunları 2011(EUROPEAN 

YOUTH OLYMPIC FESTIVAL – EYOF) Logo – Maskot 

tasarımları sergileme ödülü    
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2009 - HUGO BOSS Uluslar arası Grafik Tasarım 

Yarışması (HUGO CREATE) kazanılması, para ödülü ve 

Uluslararası İ-D Magazin Dergisinde çalışmaların yayınlanması. 

 

2009 - HUGO BOSS’ un  Her yıl Dünya Çapında 100 

Tasarım seçip yayınladığı kitabında İki eserimin seçilmesi ve 

tebrik ödülü. 

 

2009 – TRABZON BELEDİYESİ  plaket ve teşvik ödülü. 

 

2008 - GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri 

Meslek Birliği) Esere ve Emeğe Saygı  Karma Sergisi’nde 

sergileme ödülü (İstanbul.Ankara,İzmir,Konya) 

 

2008 - T.C Maltepe Üniversitesi- Hayalimdeki İstanbul 

Afiş Sergisi ( İstanbul ) 

 

Hakkımda bilgi 

almak için 

önerebileceğim 

şahıslar: 

İstanbul Vali Yrd. Hikmet Çakmak . 

Tel no:0 505 466 70 10 

 

Selçuk üniversitesi ,Eğitim Fakültesi,   Eğitim yönetimi teftişi 

plan ve ekonomisi anabilim dalı Öğrt.Görv.Ercan Yılmaz .  

Tel no:0 505 499 78 11 

 
 

Tel: Cep No: 0 505 2511846 –  Ev No: 0 (462) 325 5294 

E-Posta: Sinancak61@hotmail.com 

Adres 2 Nolu Bostancı Mah. Kayabaşı Sok. AK Kent Siteleri B Blok 

Kat: 7 -  No :20                                    MERKEZ / TRABZON        
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