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i

ÖNSÖZ

Neredeyse hepimizin küçükken yaşadığı ortak sanat etkinliği; Yaşadığımız evin
duvarlarına annelerimize inat çizdiğimiz kargacık burgacık şekiller, renklendirdiğimiz
halılar,  kâğıt parçaları üzerindeki renk ve çizgiler ve çocuk ruhumuzu ifade ettiğimiz
daha nice farklı resim yüzeyleri! Ta çocukken başlamıyor muyuz kalem ve boya
çubukları ile kağıtlara ya da düz yüzeylere çiziktirdiğimiz resimlerle kendimizi ifade
etmeye? Sonsuz bir boyama alanı sunuyor adeta küçük ama bir o kadar sınırsız
dünyamız bize.

Kendi yaşadıklarımdan hatırladıklarımın yanında oğlumu büyütürken çocuk,
renk ve resim ilişkisini çok daha iyi gözlemleme şansını yakaladım. Ancak “Resim
Eğitimi” almış biri olmama karşılık resim sanatının öğretilmesi ve çocuk-resim ilişkisi
konusunda ne kadar eksiğimin olduğunu bu araştırmayı yaparken fark ettim. En azından
bundan sonra bir anne olarak çocuğumla ilişkilerimde daha dikkatli ve renkli olacağım.
Bu konuda edindiğim deneyimlerimi çevremle de paylaşabileceğim.

Beni bu konuya yönlendiren, destekleyen çok değerli hocam ve danışmanım
Yrd. Doç. Nihat ŞİRİN’ e, okullarında uygulama yapmama izin veren idarecilere,
gönlünü ve sınıflarını açan öğretmen dostlarıma ve beni yüreklendirip sabırla
destekleyen sevgili eşime sonsuz teşekkürler.

Resim, çocuklarımızın karmaşık dünyasını açıklama biçimi ve zihinsel
gelişiminin bir göstergesidir. Çocukların çizdiği resimler, göründüklerinden daha fazla
şeyler ifade ediyor aslında. Her renk her şekil onların hayal dünyalarının bizlere açılan
birer pencereleridir. Hayata resimle başlayan çocuklarımıza hayal güçlerindeki kadar
güzel bir dünya bırakmak umuduyla…

Saygılarımla.

Haziran 2005                                                                                            Esra GÜVENÇ
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ÖZET

Hayatımız boyunca binlerce türü ile karşılaştığımız renklerin pek çok duygusal etkisi
vardır. Renklerin biz insanlar üzerinde yarattıkları etkiler kapsamında, bireylerin
duygularını ifade eden birer mesaj anlamına da geldiği bilinmektedir. Günlük yaşam
içerisinde farkında olarak ya da çoğunlukla farkında olmadan yapılan renk tercihlerinde,
duyguların yansımalarını görmek mümkündür. Bir çeşit iletişim biçimi
varsayabileceğimiz renklerin sadece yetişkinler tarafından değil aynı zamanda çocuklar
tarafından da kendini ifade ediş yöntemi olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Çocukların yaşadıkları sosyal ve kültürel çevrenin bireysel tüm tercihlerine etkisi
olduğu gerçeğinden hareket edilen bu araştırmada, resim ve rengin çocuklar için ne
ifade ettiğine yönelik alt yapı unsurları belirlenerek; çevre, okul, aile ve kültürel
faktörlerin renk tercihlerine doğrudan etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında, üç farklı okulda toplam 125 çocuk ile yapılan uygulama ve
anketler; Çocukların iç dünyalarında, renklerin önemli bir yerinin olduğunu; Çevre,
okul, aile ve kültürel faktörlerin çocuğun renk tercihini etkilediği fikrinin doğruluğunu
ortaya koymaktadır.

SUMMARY

During our life span, exposed to thousand kinds of colors those produce lots of
emotional effects on us. It’s known that colors not only effect our feelings, but also they
are messages that reflect our emotions. Being awarness or unawerness , individual’s
emotional reflects  on color preferences  can determine during daily life.  Color not only
by adults but also by children , is a way of self expression as a communication style.

The aim of this study is  to determine the effects of social and culturel environment as
school, family etc. on children’s color preferences. The study is executed with 125
children from three different schools, proves the claims that suggest the effects of social
and culturel factors such as family, school etc. on children’s color preferences.
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Resim, çocuklarımızın karmaşık dünyasını açıklama biçimi ve zihinsel
gelişiminin bir göstergesidir. Çocukların çizdiği resimler, göründüklerinden daha fazla
şeyler ifade ediyor aslında. Her renk her şekil onların hayal dünyalarının bizlere açılan
birer pencereleridir. Hayata resimle başlayan çocuklarımıza hayal güçlerindeki kadar
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ÖZET

Hayatımız boyunca binlerce türü ile karşılaştığımız renklerin pek çok duygusal etkisi
vardır. Renklerin biz insanlar üzerinde yarattıkları etkiler kapsamında, bireylerin
duygularını ifade eden birer mesaj anlamına da geldiği bilinmektedir. Günlük yaşam
içerisinde farkında olarak ya da çoğunlukla farkında olmadan yapılan renk tercihlerinde,
duyguların yansımalarını görmek mümkündür. Bir çeşit iletişim biçimi
varsayabileceğimiz renklerin sadece yetişkinler tarafından değil aynı zamanda çocuklar
tarafından da kendini ifade ediş yöntemi olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Çocukların yaşadıkları sosyal ve kültürel çevrenin bireysel tüm tercihlerine etkisi
olduğu gerçeğinden hareket edilen bu araştırmada, resim ve rengin çocuklar için ne
ifade ettiğine yönelik alt yapı unsurları belirlenerek; çevre, okul, aile ve kültürel
faktörlerin renk tercihlerine doğrudan etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında, üç farklı okulda toplam 125 çocuk ile yapılan uygulama ve
anketler; Çocukların iç dünyalarında, renklerin önemli bir yerinin olduğunu; Çevre,
okul, aile ve kültürel faktörlerin çocuğun renk tercihini etkilediği fikrinin doğruluğunu
ortaya koymaktadır.

SUMMARY

During our life span, exposed to thousand kinds of colors those produce lots of
emotional effects on us. It’s known that colors not only effect our feelings, but also they
are messages that reflect our emotions. Being awarness or unawerness , individual’s
emotional reflects  on color preferences  can determine during daily life.  Color not only
by adults but also by children , is a way of self expression as a communication style.

The aim of this study is  to determine the effects of social and culturel environment as
school, family etc. on children’s color preferences. The study is executed with 125
children from three different schools, proves the claims that suggest the effects of social
and culturel factors such as family, school etc. on children’s color preferences.
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1. BÖLÜM

1. GİRİŞ

Gelişen insan, her geçen gün küçülmekte olan dünya içerisinde kendine de bir

yer bulma çabasında koşuştururken; bir yandan özgürlük uğruna kendi kendini

yalnızlığa terk etmiş, diğer bir yandan da sosyallik uğruna kendini çevresine ispata

zorunlu görmüştür. Bu ikilem beraberinde kendini ifade sorununu da ortaya çıkarmış ve

insanı kendini tanıma yolunda çeşitli arayışlara itmiştir.

İnsanın kendini tanıma yolunda yaptığı arayışlar ile insan olmanın nedenleri

olarak kabul edilen algı ve sezgi yeteneklerinin doğal bir sonucu olarak hayal edebilme

gücü ve yaratma isteği ortaya çıkmıştır.  Bu yetilerden herhangi birinin eksikliği

sonucunda olabilecek yetersizlik ister bilinçli ister bilinçsiz olarak insanoğlunun

doyumsuzluk ve mutsuzluğuna neden olacaktır. Sanat bu yetersizlikleri giderebilmenin

en önemli yoludur. Sanat ile eğitilen insan,  öncelikle kendini tanıyarak kendisiyle

barışık olacak, daha sonra da dış dünyayı tanıyacak ve dünyayla barışık olacaktır (Etike,

1992). Bu durum sonucunda ise sanat ile eğitilen insanda kendine ait estetik yargılar ve

görüşler oluşacaktır.

Sanatın insanlık tarihinin ilkel dönemlerden günümüz uygarlığına kadar gelişim

süreci incelendiğinde; insanlık tarihiyle yaşıt, insanla var olan bir olgu olduğu

görülmektedir.

 Erinç (1995), “Sanat Kültür, Kültür Sanat” adlı eserinde,  Platon’ un, “insani

işlevlerin en yükseği olan düşünme ve temaşa etme” gücüne sahip olan tek varlığın

insan olduğuna inandığını belirtmektedir. Bilim, Sanat ve Felsefe gibi insanı düşünme,

üretme, tasarım ve buluşa iten etkinlikler ile uğraşan insanların, bu dallarla

ilgilenmeyenlere göre kendine olan özgüvenin, mutluluğunun, dış koşullara daha az

bağımlı olduğu söylenebilir.

Sanat, yalnız hayatta olmayan şeyi hayata katmakla kalmaz, hayatta olan şeyi de

güzelleştirir. İlk bakışta dikkatimizi çekmeyen birçok şeyi bize göstererek sevdirir,

böylece bizi hayata biraz daha bağlar (Yetkin,1945). Sanat, sanatçı ile izleyen,

toplumlar ve bunlarında ötesinde çağlar arasında bir iletişimdir. Öyle ki gerçek
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dünyanın yok edici kurallarını aşarak, binlerce yıl öncesini günümüze ulaştırır. Bugün

geçmişi biliyor ve yargılıyor olmamız sanatın erişilmez gücüne bağlıdır. Çünkü sanat,

kültürlerin biçim almış, somutlaşmış bir anlatımıdır. Dünü anlattığı gibi bugünü de

anlatmaktadır. Hiç kuşkusuz yarınları da anlatmaya devam edecektir (Ünver, 2002).

Sanat, denilince aklımıza ilk olarak, resim, heykel, tiyatro gibi faaliyetler

gelmektedir.  Oysa sanat; hayatı anlayabilen, dünyasını en ilgi çekici, güzel ve farklı

biçimlere sokabilen insanın zekâsını kullanabilme yeteneğidir. Bu nedenle sanat,

insanın doğayı algılamasıyla başlar ve bu algılama duyu organları ile hissedilenler ve

insan iç dünyasının öznel etkisiyle oluşur. Bu nedenle her insanın doğayı algılaması ve

bu algılama sonucunda yarattığı iç dünyası farklıdır. İnsanları diğer canlılardan ayıran

ise bu renkli iç dünyadır. Bu gizemli dünya dışarıya çeşitli şekillerde yansır. İnsanın iç

dünyasının aktarım biçimlerinden biri de resimdir.

Sanatın eğitim ve öğretimi günümüzde okullarda verilmektedir. Genel olarak

eğitim,  “bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme

meydana getirme sürecidir” (Ertürk, 1974). Bu süreç içinde, sanat eğitiminin yalnızca

insana özgü bir gereksinim olduğu varsayımından hareket edilirse; bireyin tüm ruhsal ve

bedensel eğitim bütünlüğü içinde estetik duygularının geliştirilmesi, yetenek ve

yaratıcılık gücünün olgunlaştırılması çabası sanat eğitiminin anlamını açıklamaktadır.

21. yüzyılda insanlık bir tür zihinler arası rekabetin içindedir. Bu yarışın içinde

sanat eğitimi önemli bir rol üstlenmektedir. Sonucu etkileyecek olan kültür boyutu da

yine sanat eğitimi ile bir bütün olarak düşünülmelidir. Çünkü yetkin bir eğitbilim,

okulun tam anlamıyla toplumsallaşması sonucu gerçekleşecektir. Bu da çocuğun yararlı

bir birey olarak topluma kazandırılmasını gerektirmektedir (M.E.D. 2003).

Günümüz eğitim sisteminden beklenilen, sadece belirli bilgi ve becerilerin

öğrencilere aktarılması değildir. Bunlardan daha önemlisi değişik sentezlerle farklı

ürünler ortaya koyabilme yeteneğinin geliştirilmesi, kazanılanların gerektiği zaman ve

yerde kullanılabilmesinin özendirilmesidir.  Sanat, dünyaya geniş bir perspektifle

bakabilmek, algılayabilmek ve bunun için gerekli davranışları edinebilmenin yoludur.

(San,1986; Telli,1990). İşte bu noktada sanat eğitiminin ne denli önemli olduğu ortaya

çıkmaktadır. Sanatın duygu eğitimde olduğu kadar akıl eğitiminde de gerekliliğinin

önemi bilinmekte ve sanat eğitimi ile önemli bir rolü üstlendiği görülmektedir.
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Duygu ve düşüncelerin anlatımında sözlü ifade kadar renkli ifade de önemlidir.

Bu açıdan renkli ifade resimde, sözlü ifadenin yerini almaktadır. Resim, çevremizde

gördüklerimizin; duygu ve düşüncelerimizin; çizgi ile renkler kullanılarak bir düzlem

üzerine aktarılmasıdır. Resim, çocuklarla iletişim kurmakta yetişkinlere yardımcı olur.

Resim, çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu gibi, onun zekâ, kişilik,

yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan bir ifade aracı olarak da

büyük bir önem taşımaktadır (Yavuzer,1992). Resim ve çocuk birbirini tanımlayan

sürekli değişen ve gelişen dinamik olgulardır. İletişimin en etkili ve önemli unsurlarıdır.

Genel sanat eğitimi içinde sanat resim kadar insanın kendini tanımlamasında,

kanıtlamasında doğadaki varlıkların algılanmasında ve betimlenmesinde etkili

olmamıştır. Sanat eğitimi, özellikle okul öncesinde çocuğun önceden öğrenmiş olduğu

bazı davranış ve sözcüklerden daha güçlü bir anlatım ve iletişim aracı olarak karşımıza

çıkmaktadır. Her çocuk çevresini farklı yorumlamaktadır. Değişik kültür, yetişme

koşulları ve bireysel özellikler, doğal olarak çocuk resimlerinde de farklılıklara neden

olmaktadır (Artut, 1990).

Çocuğun kendisini ifade ediş biçimi olarak yaptığı resimlerde kullandığı

renklerin önemli bir yeri vardır. Bilinçli, bilinçsiz kullanılan renklerle iletişimin

temelinde, renklerin simgesel anlamları yatmaktadır. İnsan duygularının renklerle

ifadesi, bir iletişim biçimidir. Her rengin insanlar üzerinde farklı psikolojik etkileri

vardır. Çocukların da resim derslerinde kullandıkları renkler, kendilerini ifade ediş

biçimlerini yansıtmaktadır. İnsanların kişilik yapısı, geçirdiği çocukluk dönemi, içinde

bulunduğu toplum ve ekonomik düzey renk tercihlerini direkt etkilemektedir. Çocuğun

kendini ifadesinde kullandığı renkler, bu iç ve dış faktörlerle beslenerek şekillenir ve

her bir çocukta farklı biçim ve renklerde kendini gösterir.

Bu çalışmada bireylerin kendini ifade ediş yöntemi olarak kullandığı renklerin

önemi dikkate alınmış ve renklerin öğrenilmesinde yerel kültürlerin, ailenin ve okulun

etkileri araştırılarak sonuçları ortaya konulmuştur. Bu sonuçlara göre, izlenmesi gereken

yolda, ortaya çıkan eksikliklerin nedenlerine ve çözümlerine yönelik olarak tespitlerde

ve önerilerde bulunulmuştur.
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2. BÖLÜM

2. RENK

    2.1. Renk Kavramı

Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

(www.tdk.gov.tr.) olarak tanımlanan rengin, insan tarafından algılanması, ışığa, ışığın

cisimler tarafından yansıtılması ve öznenin göz yardımıyla beyne iletilmesi sayesinde

gerçekleşmektedir.

İnsanlar uzun yıllar boyunca rengin nasıl oluştuğu sorusuna yanıt aramışlardır.

Rengin oluşumu üzerine araştırma yapan ve gökkuşağını ilk inceleyen İngiliz Fizikçisi

İsaac Newton, renk üzerine ilk ve önemli buluşuyla bu sırrı çözmüştür (1642–1727).

Güneş ışığını parçalayarak, içindeki renkleri birbirinden ayırmaya çalışan Newton bir

odayı tamamen kararttıktan sonra pencereye açtığı yuvarlak bir delikten güneş ışığını

süzmüş ve bu ışığı billur prizmadan, dört cepheli piramitten geçirerek beyaz perdeye

aksettirmiştir. Güneş ışığını parçalayan prizma, bu ışığın yedi rengini yukarıdan

aşağıya, tıpkı gökkuşağında olduğu gibi, perde üstüne sıralamış ve Newton böylece renk

biliminin temelini atmıştır (Berk, 1964).

Canlıların yaşamında oldukça önemli olan rengin oluşumu için öncelikle bazı

aşamaların sırasıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu aşamalar Işık ve Algı başlığı

altında anlatılmaktadır.

2.1.1. Işık ve Algı

Rengin oluşması için öncelikle bir ışık kaynağının olması gerekmektedir. Beyaz

denilen ışık enerjisi birçok renkli ışığın bir arada bulunmasıyla oluşmuştur. Işık, çeşitli

titreşimlerden oluşmuş bir enerji türüdür. Çevremizdeki nesnelere yeni bir boyut

kazandıran renk gerçekte ışıktır (Kılınç 1995, Lambert, 1984). Atmosferden geçerek

yeryüzüne dağılan ışık ulaşabildiği maddelere çarptıktan sonra yansımaktadır. Güneşten

gelen ve maddeye çarpan ışık yeni bir ışık dalgası yayar, göz yüzeyden yansıyan ışık

rengine göre, yüzeyi o renkte algılamaktadır. Bir yüzey kırmızı görülüyorsa, bu o yüzey

üzerine düşen beyaz ışığın kırmızı dalga boyu hariç, tüm renkli dalga boylarını yutuyor

veya kırmızı frekansı yansıtıyor demektir (Atalayer, 1994).
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Şekil–1:  Işık ve Algı

Bu renklerin yansımasını sağlayan moleküller pigmentlerdir. Yani her maddenin

yansıttığı renk, kendisini oluşturan pigment moleküllerine bağlıdır. Görünür ışığın

aralığı içinde olan ve belirli renklere karşılık gelen dalga boyları bu pigmentleri

harekete geçirerek canlıların renklerini oluşturmaktadırlar (Solomon, Berg,1993).

Bir renk duygusunun oluşması için, bir cismin göze ışık göndermesinin yanında

gelen ışık karşısında normal çalışan bir göz ve beyinde kusursuz bir görme merkezi

gerekmektedir (Resim-İş Öğrt.Klvz. 1997). Canlılar âleminde renkleri en ince

ayrıntısına kadar algılayabilen en fonksiyonel göz, insan gözleridir. Öyle ki insan gözü

milyonlarca renge karşı duyarlıdır (B.T.D. 1985).

Gözün ağ tabakasındaki sarı benek’te (hassas noktada) çok özel görme

tanecikleri koloni halinde bulunurlar. Bu hücrecikler ışık enerjisine hassas olup, ışıkla

temaslarını, elektrik dalgaları biçiminde, görme merkezlerine ulaştırırlar. Bu kolonilerde

iki tip ışık alıcısı bulunur. Bunlar koniler ve sopacıklardır. Koniler gündüz görmede,

sopacıklar gece görmesinde aktiftirler (Atalayer, 1994).  Canlıların görme

merkezlerinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az

bulunması o canlının çevresindeki renkleri ayırt edememesine neden olabilir.

Renklerin oluşumunun son aşaması beyinde gerçekleşmektedir. Gözdeki sinir

hücreleri elektrik sinyaline dönüştürülen görüntüleri beyne iletir ve dış dünyada

gördüğümüz her şey beyindeki görme merkezinde algılanır. Özellikle renklerin

algılanmasında pek çok soru işareti mevcuttur. Elektrik sinyallerinin görme sinirleri
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yoluyla beyne nasıl iletildiği ve beyinde ne gibi fizyolojik etkiler yarattığı sorularına

renk bilimciler henüz cevap verememektedirler. Bildikleri sadece renklerin bir gerçeklik

biçiminde algılanmasının içimizde yani beynimizdeki görme merkezinde olduğudur

(B.T.D. 1986).

2.1.2. Boya Renk

Çok eski zamanlardan bu yana insanlar boyanmış veya üzerine boya ile yapılmış

giysiler giymişlerdir. Önceleri boya,  hayvan ve bitkilerden elde edilen doğal maddeler

kullanılarak elde edilmekteydi. Artık günümüzde kimyasal boyaların üretimi ve

yaygınlaşması nedeni ile doğal boyaların kullanımı oldukça azalmıştır.

Boya, “cisimlere renk vermek veya onları dış etkilerden korumak için kullanılan

renkli madde” diye tanımlanmaktadır. Renk verici maddelerden, boya tozundan yapılır.

Boya renkler, ışık renklere oranla daha mattır” (Johnston, 1984). Boya renkler özel

kimyevi bileşenlerin kullanıldığı farklı maddelere göre oluşturularak

renklendirilmişlerdir. Bununun sonucunda ise; her sarı ve mavi rengin karışımı sonucu

yeşil rengin ortaya çıkacağını savunan klasik renk teorisi günümüzde geçerli değildir.

Boya karışımlarının kimyası birbirleri ile uyuşmazsa,  karışım sonunda beklenen sonuca

ulaşılamaz.

2.1.3. Renk Çemberi

Renk çemberindeki renkler, gökkuşağı ve prizma renklerine göre

sıralanmışlardır. Renk çemberinde renklerin sıralanış biçimi bütün renk ilişkileri

açısından bir temeli oluşturmaktadır.

Şekil–2: Renk Çemberi
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Ana ve Ara Renkler; Doğada saf olarak bulunan ve karışımla elde edilemeyen

üç renge, ana renk denir. Bunlar; sarı, mavi ve kırmızı renkleridir. Ana renklerin ikişer

ikişer birbirleriyle karışımı sonucu ortaya çıkan turuncu, mor, yeşil renkleri ara rengi

oluştururlar.

Sarı + Mavi = Yeşil; Mavi ile yeşilin karışımından Yeşil ve yeşil rengin türleri.

Kırmızı + Mavi = Mor; Mavi ile Kırmızının karışımlarından mor ve mor rengin türleri.

Kırmızı + Sarı = Turuncu; Sarı ile Kırmızının karışımından Turuncu ve turuncu rengin

türleri.

Sıcak ve Soğuk Renkler; Renkler insan üzerinde uyandırdıkları psikolojik

etliler nedeni ile sıcak-soğuk olarak adlandırılmaktadırlar.

Sarı, kırmızı ve turuncu renklerin ateşe yakınlıkları ile görsel yoldan psikolojik

etkileri sıcaktır. Ateşe ve güneşe yakın olan üzerimizdeki etki; hareketlilik ve sıcaklık

etkisidir. Bu renklere karşıt olanlar: Yeşil, mavi, mor ise; sönen ateşi temsil

ettiklerinden etkileri de soğuktur. İçinde mavi, yeşil, mor rengi bulunduran her renk de,

soğuk kabul edilir. O halde; sıcak renklerin, soğuk türleri olduğu gibi, soğuk renklerin

sıcakları da vardır. Örneğin; Çivit mavisi, Prusya mavisine göre daha sıcaktır. Böylece

her rengin kendi içlerinde çeşitlenmeleri, zengin nüanslar elde etmede etkili olurlar.

Soğuk renkler temel olarak açık yeşil, yeşil, koyu yeşil, siyah mavisi, deniz

mavisi, koyu mavi ve mor renklerden oluşmaktadır (Parramon, 2000).

Sıcak renkler; hareket, canlılık ve neşe verirler. Fakat nerede olursa olsun, fazla

kullanıldıkları zaman gözde ve vücutta fiziki yorgunluk hissi uyandırırlar. Soğuk

renkler ise, dinlendirici bir sükûnet ve rahatlık verirler.

Sıcak ve soğuk renklerin, fiziki bazı mühim tesirleri daha vardır. Duygumuz

üzerinde uzak ve yakın hissi uyandırırlar. Mesela; kırmızı renk, diğerlerine göre daha

yakın, mavi ise, uzaklık ve genişlik tesiri yaratır. Buna sebep, herhalde bu renkler göz

merceğinden geçerken farklı kırılışlarından olsa gerektir. Sarı, mor renkler ne yaklaşmış

ne de uzaklaşmış olarak görülürler. Soğuk ve sıcak renklerin bu türlü hissi yanları ve

aynı zamanda eşyayı, büyük ve küçük gösterme gibi özellikleri de vardır (Bigalı, 1999).
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2.1.4. Renk Kontrastları

Beyaz ışık, güneş ışığı nesneler üzerine tayf renkleri halinde, spektral olarak

düşer ve böylece renkli bir doğa dünyası meydana gelir. Bu nesneler üzerine düşen

renkler, keyfi, gelişi güzel bir renk doğası meydana getirmez. Bunu başka türlü

söylersek; doğada renkler, belli yasalara göre belli şekillerle dağılırlar. Bu renk

yasalarının başında renk karşıtlığıyla ilgili yasalar gelir (Tunalı, 1996).

Yan yana geldiklerinde birbirlerini iten ve göze rahatsızlık veren görüntünün

yanında her bir renk diğerinin daha belirgin olmasına yardım eder. Renk çemberinde

birbirine karşılıklı olarak yer alan renklere kontrast renkler denir. Sarı- mor, turuncu-

mavi, kırmızı- yeşil birbirlerinin kontrastıdır. Kontrast renkler yan yana kullanıldığında

birbirlerinin kuvvetlerini artırırlar ve en yüksek kontrastlık bu durumda sağlanır. Bu

renkler aynı zamanda tamamlayıcı (komplemanter) renklerdir. Komplemanter renkler

karıştırıldıklarında nötr griyi veriyorlarsa bu renkler tamamlayıcı renklerdir

(Parramon,1992).

Şekil–3: Renk Kontrastları

Yedi kontrast türü bulunmaktadır: Bunlar;

Yalın Renklerin Kontrastı; Renkleri birbirleriyle karıştırmadan kullanarak saf

renklerle bir yüzey oluşturma çabasına yalın renklerin kontrastı denir.
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Açık- Koyu Kontrastı; İki renk farklı ışık değerleriyle yan yana geldiklerinde,

renklerin değerleri ortaya çıkar. Yani, açık renk daha açık, koyu renk daha koyu olarak

yansıma yapar. Buna açık-koyu kontrastı denir.

Sıcak-Soğuk Kontrastı; Turuncu, sarı ve kırmızı güneş ve ateşin rengi olup

hareket ve sıcaklık etkisi verirler. Mavi, yeşil, mor hava ve suyun rengi olduğu için

soğukluk, serinlik, rahatlık etkisi verir. Sıcak ve soğuk renklerin aynı çalışma üzerinde

konuları gereği miktarları dengede tutulmak kaydıyla kullanılmalarına sıcak-soğuk

kontrastı denilmektedir.

Tamamlayıcı Kontrast; Renk çemberinde tam karşılıklı düşen renklere zıt

renkler denir. Bunlar birbirleriyle karıştırılarak kullanıldıklarında birbirlerine değer

olarak yaklaştıkları için tamamlayıcı özellik kazanırlar.

Kırmızının tamamlayıcısı; Sarı+Mavi = Yeşil, Sarının tamamlayıcısı;

Kırmızı+Mavi = Mor, Mavinin tamamlayıcısı Kırmızı+ Sarı = Turuncu

renklerinden oluşmaktadır (Balcı, 2002).

Yanıltıcı Kontrast; Açık ya da koyu zemindeki renklerin, olduklarından daha

koyu ya da açık görünmesi olayıdır. Yan yana gelen renklerin, anında göz yoluyla farklı

bir renk algısı yaratmasının bir türü de, simültane zıtlıktır (Atalayer, 1994). Gerçekte,

yüzey üzerinde olmadığı halde üçüncü bir rengin oluşmasına ve göz tarafından

algılanması olayına yanıltıcı zıtlık diyoruz.

Kalite Kontrastı; Bir rengin en ışıklı nüansından başlayarak koyulaşmaya

doğru götürülürken veya koyudan açığa doğru getirilirken elde edilecek ara tonlar sözü

edilen rengin çeşitli kaliteleridir ( Işıngör,  Aslıer, 1986 ). Işık şiddeti yüksek renkle ışık

şiddeti olmayan gri nüanslı renklerin bir arada kullanılmasına kalite kontrastı denir

(Balcı,2002).

Miktar Kontrastı; Miktar kontrastı iki veya daha fazla renk lekesinin yüzey

üzerinde alan olarak birbirlerine oranla büyüklüğüne bağlıdır. Kullanılan renkler ölçülü

olarak dengelenir. Kullanılan renklerden birinin oranı farklılaşınca renklerden biri

dikkati çeker ve uyum bozulur. Ortaya çıkan renk lekenin büyüklüğüne ve şiddetine

göre etkisini arttırır.  Buna miktar kontrastı denir.
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2.1.5. Renk Perspektifi

Doğadaki cisimleri göründükleri renkte resmetmeye yarayan bilgilere renk

perspektifi denir. Doğaya bakan gözün aldanmaması, resim yapan kişinin derinliği

anlatabilmesi için, rengin şu özelliklerinin unutulmaması gerekmektedir:

1) Rengin Tonu.

2) Renkte valör kromatik veya parlaklık, zenginlik derecesi.

Rengin Tonu; Bir rengin açıklık veya koyuluğu, yani koyuluk derecesidir.

Örneğin koyu yeşil ile açık yeşil arasındaki ayırım renk farkı değil, ton farkıdır.

Bir uçta beyaz, diğer uçta siyahın yer aldığı bir renk çubuğu (skalası) meydana

getirilebilir. Burada en koyu tonlu renk siyah, en açık tonlu renk de beyazdır. Ayrıca her

renk kendi türleri arasında da ton bakımından sınıflandırılabilir. Örneğin, bir sarı renk

açık, orta, koyu tonlu olabilir.

Resimlerde çizgi ve renk perspektifinin yanında uygulanan diğer bir perspektif

türü de hava perspektifidir. Hava, nesneleri çeviren, kuşatan, nesnelerin, içinde yer

aldığı bir ortamdır. Gözümüzü bakışımızı nesnelere çevirdiğimiz zaman, doğrudan

doğruya nesneler dünyası ile temas etmiyoruz. Çünkü “gözümüz ile nesneler arasında

hava bulunmaktadır; hava kendi başına saydam, renksiz olmakla beraber, büyük

tabakalarda (örneğin ufka doğru) mavimsi görünmektedir, her ne kadar o saydam olarak

kalıyorsa da, ufka doğru uzayan nesnelere mavi bir titreşim verir.” İşte nesnelere

havanın verdiği bu mavimsi titreyiş, nesne tabakalarını boydan boya geçer ve aynı

zamanda nesneler arasındaki boşlukları doldurur, renk lekeleri arasında bir denge

meydana getirdiği gibi, renklerden ibaret olan objeleri, bir hava mekânı içinde

kavramamızı sağlar (Tunalı, 1996).

Cisimler gözden uzaklaştıkça araya giren hava tabakasının da etkisiyle, koyu

tonlar açıklaşır, çok açık tonlar biraz koyulaşır. Örneğin koyu bir kırmızı uzaklaştıkça

daha açık, silik kırmızı olarak görülürken, yakındaki beyaz uzaklaştıkça kurşuni, açık

mavi renge dönüşecektir.

Valör Kromatik; Satürasyon veya İngilizce de Chroma olarak kullanılan renk

parlaklığı, rengin renklilik derecesi perspektifte çok önemlidir. Örneğin, üç tane kırmızı

renk ton bakımından aynı koyulukta bulunurken, bunlardan bir tanesi diğerlerinden
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daha  parlak,  çelici,  zengin  renkli  görünebilir.  Onun  parlak,  çekici,  daha  zengin  renkli

oluşunun nedeni kroma değerinin yüksekliğinden meydana gelir (Munis, 1972).

Her rengin kendi kroma ve ton değerine göre “derinlik” ve “genişlik” etkisi

vardır. Örneğin kırmızı rengin öne çıkma, mavi rengin ise uzakta imiş gibi görünme

özelliği vardır. Mavi renk tonları genel olarak durgun ve sakin, rahatlatıcı

özelliklerdedir. Parlak, ışıklı renkler şiddetlerinden dolayı göze daha yakın görülürler.

Renk perspektifi uygulama aşamasında göz ile cisim arasındaki mesafenin çok

artması sonucunda görünen renk tonu başka bir renge dönüşebilir. Örneğin uzaktan

görünen dağlar, çayırlar, çok açık mavi, kurşuni ve mor renklerde görülebilirler.  Burada

rengin değişiminin nedeni ise araya giren hava tabakasının renk değişimine etkisidir.

Bunun yanı sıra dünyamızı aydınlatan güneş ışınları gün içerisinde faklı açılardan

yeryüzüne ulaşırlar. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde dünyaya ulaşan ışınlar hem

görünen renk tonunda hem de rengin şiddeti değerinde değişikliklere neden olurlar

(Munis, 1972).

2.1.6. Renk Uyumu (Armoni)

Armoni; renkler arasında uygunluk, ahenk ve bağdaşma demektir. Paul Cezanne

“Resimde her şeyden önce armoni gelir” sözüyle resimde renk uyumunun önemini

vurgulamaktadır (Berk, 1964).

Renkler arasındaki uyumu sağlayabilmek için, üç ana rengin varyasyonlarını

sistemli kullanmak lazımdır. Bu esas armoni kalitelerini verir ve aşağıdaki şekillerde

sistemleşir;

1) Tek Renk Armonisi (Monokromatik, Melodik Armoni); Melodik dizi tek

renkle, bu rengin beyazla açılması ya da siyahla koyulaştırılmasıyla elde edilen tonlarla

yapılır (Parramon1997). Bir rengin koyudan açığa doğru çoğaltılan tonlarıyla yapılan

bir armoni çeşididir.

2) Nüans Armonisi; İki renk çeşidinin karışması sonucu sağlanan bir

uygunluktur. Bu tür armoniler daha çok dekoratif olarak kullanılırlar. Renkler armoni

kategorilerine göre uygunluk kazanırlar. Bir armoni kategorisi içine başka bir

armoniden olan rengi karıştırmak uyumu bozmak olur (Bigalı, 1999).
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3) Valör Armonisi; Değişik ton ve valör gruplarında toplanan renkler, resmin

içinde ait oldukları valör kümeleri siyah, beyaz veya gri ile aynı miktarlarda

karıştırılarak hizaya getirilirler. Bu armoni bilimi, ışık gölge prensibini tutan

ressamların düşüncesine uygundur. Yalnız bu prensipte renklerin ton değerlerini

muhafaza etmeleri gerekmektedir (Bigalı, 1999).

4) Kontrast Armonisi; Kontrast armoni zıt renklerin bir araya getirilmesiyle

meydana gelir. Renklerin ton derece farklarını azaltıp sadeleştirmek, birlik ve bütünlüğe

kavuşturmak, armoninin başlıca amacıdır (Bigalı, 1999). Heyecan verici bir armoni

düzeni kurabilmek için kontrast armonilerden yararlanılabilir. Kontrast, rengin etkisini

meydana çıkararak daha canlı bir etki sağlamaktadır.

5) Dominant Armonisi; Bir tabloda renkler, zıt olarak bir araya getirildiği

zaman herhangi bir renk tarafından tam bir eşitlikle tesir altında tutulması bir uyuma

sebep olur. Tablonun dominantları; (lokal veya ton lokal) mavi, yeşil veya iki renk

karışımı olan bir turuncu da olabilir. Renklere tesir ettirilen bu tür bir avantaj geliştirme

bir armoni prensibi yaratır ki, tesir ettirilen renk dominanttır (Bigalı, 1999).

2.1.7. Renk Form İlişkisi

Dar anlamıyla biçim bir yüzeyin sınırlanarak ötekinden ayrılmasıdır. Form, bir

nesneyi temsil ederek ya da bir boşluğa veya bir yüzeye tamamıyla soyut bir sınır olarak

yalnız başına durabilir. Renk yalnız başına duramaz. Bir anlamda kendi başına sınırlar

oluşturamaz (Kandinsky, 2001). Bunun yanında bir nesne görsel olarak daima renk ve

biçim bütünlüğü ile tanımlanır. Biçim renkten daha etkin bir iletişim aracı olarak öne

çıksa da renk bu biçimi tamamlayan, onun ifadesel niteliklerini içeren bir öğe olarak

değerlendirilir (Asatekin, 1997). Renk ile form arasında mutlak bir bağıntı vardır.

Çünkü rengi formsuz düşünmek ve kendi başına yalnız olarak anlamak imkânsızdır.

Renk ile form arasında bazen bir uzlaşma, bazen bir çağrışım ve bazen bir gerilim

vardır.

Form ve renkler birbirlerini sürekli şartlandırırlar. Bazı renkler bazı formlar ile

birleşince değerleri kuvvetlenir, bazılarında ise hafifler. Diğer taraftan bir form bir

renge aykırı olduğu zaman bunda bir ahenksizlik değil, tam aksine yeni bir imkân

doğmaktadır ( Işıngör, Aslıer, 1986).
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Bu kuramsal öğretiler içerisinde, rengin forma uymamasının, uyumsuz bir şey

olarak değerlendirilmemesi gereklidir, tersine yeni olanaklarla çeşitli uyumlar

sağlanabilir. Renk ve formların sayısı sonsuz olduğuna göre etkileri ve ilişkileri de

sonsuz olacaktır (Kandinsky, 1993).

 2.2. Kullanım Amacına Göre Renk

Bir kompozisyonda, rengin kullanılmasının çeşitli amaçları vardır. Rengin

kullanılması:

a)  Renkli alana bir özellik vermek için.

I) Plastik bir özellik vermek için, renk “valör” (değer) değişmelerini

tamamlar hatta onların yerine kullanılır.

II)  Renk boşlukta, ileri ve geri hareketi dolayısı ile ilgi uyandırır.

b) Düşünceleri sembolize eder. Usul ahenk yaratır.

c) Kişisel duyguların anlatımında bir vasıtadır.

d) Kompozisyonda bir organizasyon yaratarak dikkati çekmek veya dikkati

belirli bir noktaya yöneltmekte kullanılır.

e) İyi düzenlenmiş renk ilişkisi ile estetik dileği tamamlamakta kullanılır.

f)   Görüntülerin yüzeysel gerçeklerini ortaya koyarak, cisimleri karakterize

etmekte kullanılır (Bigalı, 1999).
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3. BÖLÜM

3. RENKLERİN SİMGELERİ, PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ

İnsan yaşamında çizgilerin olduğu gibi renklerin de nitelikleri, işlevselliği ve

etkileri belirleyici bir özellik taşımaktadır. Bu özellikler insan psikolojisi ve duyuları

üzerinde öteden beri bilinmektedir. Renkler doğada-çevrede bulunuş durumlarına göre

insanlarda farklı uyarılar yapabilirler. Örneğin, bazı renklerin bazı insanlar tarafından

tercih edilmesi, sevilmesi o renklerin o insanlar üzerinde çağrıştırdığı olumlu izlerden

kaynaklanabilir. Bunlar genel geçer özelliklerdir  (Artut, 1990).  Ancak bu özelliklerden

yararlanmak mümkündür. Bu da başkalarına aktarmakla sağlanabilir. Nasıl ki neşe,

sevinç, hüzün, keder gibi duyguları seslerle duyguları başkalarına aktarabilirsek,

renkleri de sesler gibi armonize ederek, istediğimizi onlarla ifade edebiliriz (Gökaydın,

1990).

Nitekim fiziksel, duygusal ve ruhsal durumlarımızı tarif ederken sık sık renklere

başvururuz. İnsanların birbirleriyle yaptığı konuşmalarda renkleri nasıl sıradan bir

kelime gibi rahatlıkla kullandıkları fark edilir. Günlük konuşma dilinde “renk”

deyimlere bile girmiştir.

“Öfkeden kıpkırmızı kesilmek”

“Üzerine kara bulutlar çökmesi”

“Dünyayı tozpembe görmek”

Bu deyimlerden kırmızının sinir, öfke, siyahın talihsizlik, şansızlık, pembenin

umut, sevinç gibi anlamlarda kullanıldığını çıkarabiliriz. Bunun sebebi insanların

farkına varmadan renklerden etkilenmeleridir. İnsanların renkler konusunda ortak

fikirleri olmakla beraber bir renge yaklaşımları, her insanın ayrı olabilir. İnsanların

sevdikleri renkler, sevmedikleri renkler bulunduğu gibi, renklerin bizleri ne açıdan

etkilediği de üzerine düşünülmeye değer bir konudur (Andrews, 1995).

İnsanın çok defa tam tatmin edici bir bilimsel sebebi bulunmamasına rağmen

renk konusundaki akılda oluşan psikolojik değişimleri, genel olarak aşağıdaki nedenlere

bağlanabilir:
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a) Geçmişteki ilişkiler ve etkiler,

b) Şartlanmış refleksler,

c) Gelenekler,

d) Moda,

e) Mensubu bulunulan coğrafi bölge (Gürer, 1990).

John Miner’in Renklere Giriş kitabında da üstünde durulduğu üzere (The

Complete Colour Reference Manual) pek çok önemli Amerikan şirketi, renklerin

psikolojiye etkisi üzerine yapılan araştırmalara milyonlar harcamakta, renklerin

bilinçaltımız üzerinde büyük bir etkisi olduğunun farkındadırlar. Örneğin bir Amerikan

uçak şirketinin yetkilileri, uçaklarda yaptıkları yeni renk düzenlemesinin kazançları

üzerindeki ani etkisi karşısında şaşkına dönmüşlerdir. İlk başta ortasında kırmızı şeritler

olan kahverengi koltuklar kullanan bu şirketlerin, yeşil ve pastel mavi gibi rahatlatıcı

renkleri tercih etmelerinin ardından bilet satışlarında kayda değer bir artış olduğu tespit

edilmiştir. Bunun üzerine yapılan araştırma sonucunda, kapalı ortamlarda kahverengi ve

kırmızı rengin insanların içini bulandırdığı ortaya konulmuştur.

Artık günümüzde, beyazın kırmızıyı belirginleştirdiği kırmızının iştahı arttırdığı,

turuncunun yeme isteği doğurduğunu, fast-food işletmecilerin birçoğu farkına varmıştır

(Artut, 1990).

20. yüzyılın başlangıcında renkler günlük yaşantıya etkin bir biçimde girmiştir.

Okulların koridorları, sınıfların mavi ya da yeşil renkte olması, kışlalarda portakal

renginin bulunması göz önünde bulundurulmuş, özellikle ruh hastalarının kaldığı

hastanelerde, hastanın ruhsal durumuna göre renkler önerilmiştir. Donuk, durgun,

ilgisiz, isteksiz, hareketsiz, sıkıntılı hastaların bulunduğu yerlerin sarıya, ya da

kırmızıya boyanması, coşkulu, taşkın hastaların bulunduğu kısımların da menekşe

rengine boyanmış odalarda kalması uygun görülmüştür (Köknel, 1994).

Renklerin vücudumuz üzerinde şaşırtıcı bir hâkimiyetleri vardır. Bu

hâkimiyetleri sayesinde insanoğlunun hayatında pek çok olumlu gelişme sağlanmıştır.

Hayatımıza canlılık katan renkler, özellikle ruhsal hayatımız başta olmak üzere

sağlığımıza da olumlu etkileri gözlenmiştir. Çok yakında ilaçlarla değil, renklerle

iyileşeceğimizi savunanlar arasında Türk Renk Bilimci Metin Yahya Üstünel, insan
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vücudunda bir renk dolaşımı olduğunu ve bu dolaşımda baskın gelen rengin o kişinin

karakterini oluşturduğunu ileri sürmektedir. Renklerle insan kişiliğinin analiz

edilebileceğini, ayrıca her hastalığa bir renk önerilebileceğini savunmaktadır (Kroma

terapi). Örneğin migren hastalarına menekşe, mavi renk meditasyonu

uygulanabileceğini, bunun yanında intiharların çok olduğu Boğaz Köprüsünün maviye

boyanarak intiharların önlenebileceğini öne sürmektedir.

 Matisse, “Duvarları baştanbaşa güzel resimlerle donanmış bir hastanede,

hastaların daha çabuk iyileşeceğine inanıyordum…” derken bazı renklerin insan

psikolojisi üzerindeki etkisini vurgulamaktadır (Eyüboğlu, 1987). Günümüzde

terapistler pek çok rahatsızlığın renklerle tedavi edilebileceğini öne sürmektedirler.

Depresyon ve duygusal yönden problemler yaşayan hastaların turuncu renge

başvurabileceğini, yeşilin sakinleştirici, mavi rengin de dinlendirici özelliğinin

olduğunu bildirmişlerdir.

Renk terapisini, "Metabolizmada sağlıklı denge sağlamak için renk

enerjilerinden faydalanma işlemi" olarak tarif eden uzmanlar, her rengin belli özelliği

olduğunu ve bu özelliklerine göre de çeşitli hastalıkların tedavisinde iyi sonuçlar

verdiğini belirtmektedirler.

Kırmızı canlandırır; Renk terapistleri, kırmızının, sahip olduğu yoğun enerji

sebebiyle, insanların fiziki öğelerini uyandırdığını ve daha etkin biçimde faaliyete

soktuğunu söylemektedirler. Kırmızı, aşırı dozda uygulandığı takdirde, duygusal

düzensizliklere ve depresyona da yol açabilmektedir (www.siberportal.com, 2005).

Turuncu neşelendirir; Neşenin ve bilgeliğin sembolü olan turuncunun,

insanlardaki sosyalleşme duygularını faaliyete geçirdiğini ifade eden uzmanlar, bu

rengin aşırı kullanımının, sinir sistemini olumsuz yönde etkilediğini vurgulamaktadırlar.

Uzmanlar, bu sebeple turuncuyu, yeşil ve mavinin tonlarıyla birlikte kullanmak

gerektiğine dikkat çekmektedirler.

Yeşil sakinleştirir; Sembolik olarak ümidi temsil eden yeşilin, dünyada en çok

bulunan renk olduğunu kaydeden uzmanlar, ağaçları, ormanı sevmemizin, onun

sakinleştirici özellik taşımasına bağlamaktadırlar. Uzmanlar, yeşilin, sinir sistemini

dengeleyici, ritmik düzeni koruyucu ve ateş düşürücü etkileri olduğunu dostluk, ümit,



17

inanç ve barış duygularının geliştirilmesinde de yeşil rengin enerjisinden

faydalanıldığını ifade etmektedirler (www.siberportal.com, 2005).

Sarı moral verir: Renk terapistleri, sarının verdiği enerjinin, kişinin zihni

faaliyetlerini her yönüyle harekete geçireceğini iddia etmektedirler. Moral bozukluğunu

giderebileceği gibi yaşama sevinci ve gücü de aşılayabilen sarının yardımıyla, insandaki

iyimserlik ve kendine güven duygularının da arttığını vurgulamaktadırlar.

Mor dengeler: Morun, denge rengi olduğunu ve bu yönüyle de fiziki ve ruhi

dünyamızın enerjileri arasında sağlıklı denge kurulmasını kolaylaştırdığını kaydeden

terapistlere göre, bazı sindirim sistemi sorunlarının giderilmesi ve çeşitli minerallerin

vücut tarafından kullanımı, bu renk ile ayarlanabilmektedir.

Mavi dinlendirir: Mavinin, vücut enerjisini dengelediğini, solunum sistemini

güçlendirdiğini, yüksek tansiyonu düşürdüğünü ve çeşitli boğaz sorunlarını giderdiğini

anlatan terapistler, ayrıca sezgilerin güçlendirilmesi ve üzüntü duygusunun giderilmesi

için, mavinin çok uygun renk olduğunu ifade ediyorlar. Terapistler, mavinin enerjisinin,

sanat duygularının ve ilham kaynaklarının geliştirilmesinde de etkili olduğunu

savunmaktadırlar.

Lacivert yatıştırır: Terapistler, renklerle tedavi alanında, mavinin diğer koyu

tonları gibi laciverdin de, ruhi ve fiziki rahatsızlıkların giderilmesinde çok etkin yere

sahip olduğundan söz etmektedirler (www.siberportal.com, 2005).

Renklerin insan üzerindeki etkileri farklıdır ve önemlidir. Bir rengin beğenisi

kişiden kişiye değişir. Bu tamamen kişilik yapısıyla ilgilidir. Sakinleştirici, telkin edici,

neşelendirici gibi birçok özelliği bulunan renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri

aşağıda belirtilmiştir.

     3.1. Beyaz Renk

Beyaz, saflığın, yeni başlangıçların ve barışın rengidir. Bozulmamış, değerini

kaybetmemiş ve kutsal sayılan kavramlar beyaz renkle temsil edilmektedir. Işığı

yansıtan ve ortama ferahlık kazandıran beyaz, parlak ve enerji vericidir. Bunun yanı sıra

asaleti, zarafeti ve soğukkanlılığı da ifade ettiği için, tıpkı saf ve mutluluk verici olduğu

gibi soğuk ortamlar yaratmak istenildiğinde de kullanılmaktadır. Beyaz özellikle

hastaneler ve ilaç firmaları gibi sağlık ve hijyeni vurgulamak isteyen mekânlar için
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tercih edilen ilk renktir. Bunun yanı sıra istikrarı ve devamlılığı da temsil ettiği için

beyaz rengin kullanıldığı ofislerin daha güven verdiği tespit edilmiştir. Gözleri

dinlendiren ve mekânı gerçek boyutlarından daha büyük gösteren beyaz, neredeyse tüm

mimarlar tarafından tavsiye edilen bir renktir (www.designer.com. 2005).

Beyaz saflığı ve iyiliği simgeleyen bir renktir. Işığın sembolüdür; masumiyeti ve

saflığı, barışçıl, uzlaşmacı, doğrucu ve rahat davranmayı simgelemektedir. Çinliler

beyazın matem rengi olduğuna inanırlarken aslında beyaz, genel olarak tüm insanlar

için mutlu ve sevinçli günlerin rengi olmuştur. Gümüş rengine yaklaşan beyaz ise,

inancı ve kutsallığı temsil etmektedir (www.designer.com. 2005).  Beyaz temizliği

sembolize eden bir renktir, içtendir, soyludur. Ölümden sonra tekrar doğumu simgeler

(Yılmaz,1991). Beyaz renk istikrar ve saflığı temsil etmektedir. Doktor ve hemşire

kıyafetlerinde bu yüzden tercih edilmektedir. Bazı politikacılar bu rengi dürüst ve

şaibesiz imajı oluşturmak için kasıtlı olarak kullanmaktadırlar.

     3.2. Siyah Renk

Siyah her ne kadar ağırbaşlılığın ve soyluluğun ifadesi olsa bile şaşkınlığın,

karışıklığın, üzüntünün, kaybetmenin ve yas tutmanın da rengi olmuştur. Korku ve

umutsuzluğun yanı sıra ölümü de çağrıştıran siyahı, hırslı, inatçı ve şartları zorlayan

insanlar sevmektedirler. Var olma ve başkaldırışın rengi olarak ifade edilen siyah, gücü

ve tutkuyu da temsil etmektedir. Bu nedenle tüm makam arabaları veya güç simgesi

olan araçlar siyahtır.

Siyah rengin psikolojik etkilerini şu şekilde açıklamak mümkündür. Siyah, ışığı

yok ettiği için algıyı dağıtan unsurların etkisini en aza indiren ve dolayısıyla

konsantrasyon sağlamakta kolaylığıyla da tanınan bir renktir. Bazı ünlü düşünürlerin

veya sanatçıların, ışıksız, karanlık bir odaya girerek konsantre oldukları söylenmektedir

(www.designer.com, 2005).

     3.3. Kırmızı Renk

Kırmızı renkler skalasında titreşimi en kuvvetli en dinamik olan renktir.

Harekete geçirme, tahrik etme, aşk, gerginlik ve tansiyon yükseltici gibi etkiler

yaratmaktadır. Ayrıca bu renk doğada en çok gül ve ateşi çağrıştırır. Kırmızı, heyecan

ve titreşim yarattığından bir çok ülkenin bayraklarında tercih nedeni olarak
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görülmektedir (Artut, 1990). Bunun yanı sıra, günümüzde uzun yıllardır kanı

çağrıştırması nedeniyle kırmızının tıraş bıçaklarında kullanılmaması, hız özelliğiyle öne

çıkan otomobillerde özellikle kırmızı rengin tercih edilmesi bu renge örnek verilebilir

(Fiell, 2000).

Kırmızı iştah açmaktadır. Bu yüzden dünyadaki büyük gıda firmalarının (Kola

ve Fast-Food firmaları gibi) logolarında çok sık kullanılmaktadır. Aynı zamanda

adrenalin salgısına yol açtığı için heyecanlandırıcı bir renk olan kırmızı, kan akışını

hızlandırıcı ve tansiyonu da yükseltici bir özelliğe sahiptir (geogities.com,2005).

Çarpıcı ve heyecan verici doğasıyla kırmızı rengin, dikkat çekici, harekete geçiren

etkisiyle de, bakan kişinin ilgisini topladığı ve kendi üzerine yoğunlaştırdığı

görülmektedir. Renk skalasında yer alan kırmızının, gül, kestane ve bordo renkleri güzel

ve ifade edici özelliği ile, evrensel bir biçimde çekici ve duygusal renkler olarak

bilinmektedir.  Kırmızı, her ortama hayat ve enerji verirken, güçlü ve yoğun ışığın

etkisiyle bir mekân içerisinde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan az ışıklı

ortamlarda kırmızı şiddetini kaybetmektedir (www.designer.com, 2005).

Kırmızı klasik sanatta ve ilk çağ sanatlarında çok kullanılmıştır. Bazı toplumlar

kırmızıyı yurtseverlik duygularını kamçılayan, bazıları eşitlik ve özgürlük sembolü

olarak kabul etmişlerdir. Bazı toplumlarda ise saltanatın ve iktidarın simgesi olarak

kabul edildiğinden asilzadelerin, generallerin, hanların, imparatorların ve padişahların

rengi olmuştur. En üst din adamları da bu rengi tercih etmişlerdir. Bu yüzden

imparatorlar genellikle kırmızı giysiler içinde olduklarından, sıradan insanların bu rengi

kullanmalarını yasaklamışlardır (Willins, 1984).

 Kırmızı, ateşin, tutkunun, öfkenin tehlikenin ve yıkımın sembolüdür. Diğer

yandan cesaret ve onaylama anlamına gelmektedir. Romalılar ve Sparta’ lılar,

savaşlarda motivasyon sağlamak için kırmızı bayrak kullanmaktaydılar. Bu durum,

adrenalinin açığa çıkmasını sağlayarak enerji düzeyinin yükselmesine yardımcı

olmaktaydı. Yunanlıların Savaş tanrısı Mars’ın kullandığı iki tekerlekli savaş arabası da

kırmızı renkte resmedilmişti. Ateşin ve kanın sembolü olan kırmızı,  merhameti ve

cömertçe sergilenen fedakârlığı da ifade etmektedir (www.designer.com, 2005).
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Psikolojik olarak kırmızı etkileyici olmakla beraber yorgunluğu artırarak

sinirlerin daha fazla gerilmesine sebep olabilir. Diğer yandan pozitif etkisi ise, yaratıcı

düşünceyi kuvvetlendirebilmesidir (www.designer.com, 2005).

    3.4. Turuncu Renk

Kırmızı gibi dışa dönük ve heyecan verici bir renktir. Ancak kırmızıdan daha

yapıcıdır. Çünkü titreşimi kırmızıdan daha azdır. Güneşin parlaklık ve sıcaklık hissini

vermektedir (Sun, 1994). Turuncu kırmızıyla benzer özelliklere sahip bir renktir. Saf

halinin yanı sıra açık tonlarıyla ve gölgeli tonlarıyla da sevilmektedir. Ayrıca olgunluğu

ve durağanlığıyla da kırmızıdan daha az iddialıdır.

Sosyalliği ve iyi huyluluğu arttıran bir renk olan turuncu hayatı daha mutlu

olarak algılamayı sağlamaktadır. Turuncu kırmızı gibi dışa dönük ve heyecan vericidir.

Canlılığı, yaratıcılığı, güveni, cesareti ve iletişimi kuvvetlendirdiği için psikolojik

olarak insanı yaşama motive etmektedir (www.designer.com, 2005).

     3.5. Sarı Renk

Sarı renk tamamen geçiciliğin ifadesidir ve kısa zamanda tükenecek bir süreci

göstermektedir. Göze çarpan ve diğer renklerden kolayca ayırt edilebilen sarı aynı

zamanda zekânın da rengi olarak bilinmektedir. Sarının dikkat çekiciliği ve ayırt

edilebilme özelliklerinden ötürü, güvenlikle ilgili birçok alan, vurgulanması ve göze

çarpması istenilen her noktada sarı, birçok renkten daha fazla kullanılır. Dolayısıyla bu

renk, az ışıklı, geniş ve kapalı ortamlar için ideal bir renk olmaktadır.

Sarı en parlak temel renktir. Güneşin parlaklığının simgesi sayılmıştır. Altın

sarısı iyilik ifadesidir ve yükseliş anlamında kullanılmıştır. İlkel toplumlarda sonsuza

dek yaşamı simgelemiştir. Altının paslanmazlığı, bozulmazlığı, karışmazlığı, dinsel

inanışlarda sarıyla ifade edilmiştir. Altın sarısı Tibet’te kutsal renk kabul edilmiştir,

altın parlaklığını asla yitirmez, her zaman temiz ve katıksızdır (Kandinsky,1993).

Eski zamanlarda yaşayan insanlara göre, sarı yaşamın canlılık ilkesini temsil

etmektedir. Bugünkü Çinlilere göre ise sarı, asaleti simgelemektedir. İnsanların sarıdan

anladıkları ile sararmaktan anladıkları farklı şeylerdir. Sararma ile daha çok hastalıklar

akla geldiğinden bir hüzün, bir acı ve bedensel rahatsızlık düşünülür. Bulaşıcı

hastalıklar hep sarı çağrıştırırlar. Somut olarak da sarı flama ve sarı bayraklarla ifade
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edilirler, böylece insanlar hastalık tehlikesi bulunan bölgelerden uzak tutulmaya

çalışılırlar (Gökaydın,1990). Sarı renk, umutsuzluğu kaldırarak yerine neşe, eğlence ve

keyif katmaktadır. Sürekli bakıldığında ise rahatsız edici bir etkisi vardır.

    3.6. Yeşil Renk

Dinlendirici bir renk olan yeşilin yorgun insanlar üzerinde yatıştırıcı,

sakinleştirici gibi olumlu bir etkisi vardır. Özellikle zümrüt yeşili, ortak hedefler için

çalışmayı hızlandırır; ayrıca bireysel hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olur. Yeşil

güven duygusunu anlatır, bu yüzden bankaların, savunma sektörü ve askeri alanların da

en çok tercih ettiği renklerin başında gelmektedir.

Diğer yandan doğanın dinginliğini de çağrıştırdığı için, hastanelerin iç

yüzeylerinde, doktorların üniformalarında ve ameliyathanelerinde de yeşil renk tercih

edilmektedir. Yeşil gözleri dinlendiren ve heyecan duygusunu azaltan bir renk olduğu

için mekânlarda huzur verir, açık tonları daha duygusal atmosferler için tercih

edilmektedir. Sonsuz bir tinsellik ve barışıklık duygusu da yarattığı için evlerde bol

miktarda yeşil bitkiler bulundurulması, ilkbahar mevsimini çağrıştıran özelliği ile de

uygulandığı her mekâna temiz hava ve canlılık katmaktadır (www.designer.com, 2005).

Uygun bir tonu bulunduğunda yeşil dinlendirici bir renktir. Gençliğin, diriliğin

sembolü olarak da düşünülür. Doğayla örtüşen, en yakın ilgisi olan bir renktir. Ağaç

yaprağı, çayır ve yosun gibi. Yeşil özellikle İslamlıkta en çok tercih edilen renk olarak

mistik bir özelik de taşır. Sarıya yakın açık tonları insanda, yeniden doğuş, canlılık ve

neşe etkisi bırakmaktadır (Artut, 1990). Doğanın simgesi olan yeşil, yaşama umudunu

simgeler. Koyu yeşil renk haset, kıskançlık ve batıl inanç anlamlarını taşırken açık yeşil,

yeni bir yaşamın, enerjinin ve bereketin rengidir. Yeşil yaratıcılığı körükler, bu yüzden

büyük lokanta mutfaklarında tercih edilmektedir (geogities.com,2005).

    3.7. Mavi Renk

Soğuk renkler kategorisine giren mavi rengin koyusundan açığına kadar olan

derecelerinde yabancı renk bulunmaz. Denizin, gökyüzünün, şiirin, sınırsızlığın, saflığın

ve sonsuzluğun sembolüdür. İnsana huzur ve mutluluk vererek, düşünme, rahat bir

ortamda çalışma olanağı sağlamaktadır (Artut, 1990).
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Görüntü olarak sakinliği ifade etmesine rağmen mavi renk, geniş alanlarda

kullanıldığında kasvetli bir görüntü vermektedir. Bu nedenle özellikle açık mavi, ofis ve

ev ortamlarında ciddiyeti göstermek amacıyla sıkça tercih edilmektedir. Diğer yandan

açık mavi renk, mekânsal ferahlık sağlarken, koyu mavi ise serinlik veren bir etki

yaratmaktadır.

Mavi renk gökyüzünün ve denizin simgesidir. Arap ülkeleri, mavinin kan akışını

yavaşlattığına inanmaktadır, bu yüzden nazar boncuğu mavi renktir. Batıda ise

intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyamaktadırlar.

Genellikle yıldızları, geceyi, insan sıcaklığını, kalıcı ve derin duyguları, düşünceyi,

dinlenmeyi simgelemektedir (Birsel, 1997). Hint felsefe sisteminde, yogada ve

meditasyonda mavi renk kullanılmaktadır (Wills, 1984).

Mavi renk, sezgi gücünün ve karmaşık zihinsel becerilerin de simgesidir. Mavi

renk, sinirleri yatıştırması ile bir çeşit derin düşünme ve duygusal arınma yolu

sayılabilecek kadar etkilidir. Beyni rahatlatırken içe dönüklüğü kabuğundan çıkartarak,

depresyon içindeki kişiyi sakinleştirmektedir. ABD’de bir okulun duvarlarının portakal

renginden maviye çevrilmesi sonrası çocukların haylazlıklarının azaldığı tespit

edilmiştir (geogities.com.2005).

     3.8. Mor Renk

Mavi ve kırmızının karışımıyla ortaya çıkan bu renk, itibarı, asilliği ve kendine

güveni sembolize etmektedir. Sanatçı kişilik, düşünce gücü mor renk insanının

özelliğidir (Sun, 1994).

Mor renk eskiden beri ihtişam ve lüksün son basamağı olarak düşünülmektedir.

Tarih, yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini

kaydetmektedir. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanların bilinçaltını

korkuttuğu saptanmıştır. Mor, intihar edenlerin beğendiği renktir (geogities.com,2005).

Yaratıcı ruha hitap eden özelliklerinden dolayı sanatçı rengi olarak bilinir. Kutsallığı ve

alçak gönüllülüğü temsil ettiğinden Katolik papazlarının giysi rengidir (Atalayer, 1999).

Mor hem fiziksel, hem de ruhsal anlamda serinletilmiş bir kırmızıdır. Bu nedenle

oldukça kederli ve rahatsızdır. Yaşlı kadınlarca giyilir ve Çin’ de matem işaretidir,

bununun yanında insan, sanatçılar arasında, ‘nasılsın?’ sorusunun, hüzünle ‘çok mor

hissediyorum’  diye yanıtladığını duyabilir (Kandinsky,2001).
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4. BÖLÜM

4. KÜLTÜR

    4.1. Kültür Kavramı

Kültür sözcüğü incelenirse dört ayrı anlamda kullanıldığı görür;

a) Bilimsel alanda kültür: Uygarlık,

b) Beşeri alansa kültür: Eğitim sürecinin ürünüdür,

c) Estetik alanda kültür: Güzel sanatlardır,

d) Teknolojik ve biyolojik alanda kültür: Üretme, tarım, ekin, çoğaltma ve

yetiştirmedir (Hv. Snf. Ok. 2002).

            Burada kültür daha çok kişiliğe etkisi yönünden ele alınacaktır. Bu bağlamda

bireyin kültür ile tanışma süreci olan sosyalleşmeden bahsetmek yerinde olacaktır.

Sosyalleşme doğduğunda birçok bilgiden yoksun olan insanın, yavaş yavaş

özünden haberdar olmasını sağlayan, onu bilgili bir birey haline getiren ve bireyin

kültürel ritüelleri öğrenmesini sağlayan bir süreçtir (Giddens, 1989). Ya da sosyalleşme,

bireyin kişisel tutum ve davranışlarının, sosyal çevrelerle etkileşimi sonucu meydana

gelmektedir. Sosyal gelişme kavramı ile aynı anlamda da kullanılan sosyalleşme ile

toplumsal değerlerin nesilden nesile aktarımı yaygınlaştırılması ve böylece geleceğe

doğru devamlılığı sağlanmaktadır (Birkök, 2005).Başka bir değişle sosyalleşme, bireyin

toplumsal duruşlarının davranış, kural, norm ve bir dizi değer standartlarıyla

şekillenmesi anlamına gelir.

Sosyalleşme olgusu, bireyin yaşadığı toplumdaki değerleri, inançları, duruşları,

davranış kalıplarını öğrenmesi ve benimsemesi, yetişme döneminde girdiği gruplarının

değer, tavır ve rol beklentilerine göre "sosyal ben"ini veya "sosyal-kültürel şahsiyet"ini

kazanması ile devam etmektedir (Ergün, 2005). Sosyalleşmede öğrenme süreci bireyin

yaşamında belirli bir zaman aralığı ile sınırlı olmayıp yaşam boyu sürmektedir

(Gökçe, 2003).
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Bireyin kalıtsal özellikleri de sosyalleşme süreci içinde yeniden şekillenir. Gerek

kalıtımsal özellikler gerekse çevresel faktörler zaman içinde bireyin kişiliğini oluşturur.

Ve kişilik özellikleri tüm kalıtsal ve çevresel etmenlerin etkileşmesi sonucu belirlenir.

Sosyalleşme süreci içinde yer alan kültür kavramı son otuz yıldır tanımlanmaya

çalışılmaktadır. İnsanı hayvandan ayıran, sadece insana has olan bir özellik olan kültür,

insanlar tarafından paylaşılan ve gelecek kuşaklara intikal ettirilen bir semboller

sistemidir (Erdentuğ, l981). Herskovits (1995) kültürü, insanın yaptığı her şeyin toplamı

olarak tanımlarken Geertz (1973), bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan anlamların

tamamı olarak tanımlar (Cüceloğlu, 2002).

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi

değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin

(www. tdk.gov.tr, Mayıs 2005) olarak da tanımlanan kültür, oluşumlarla büyür,

çeşitlenir.

Kültür, en geniş anlamıyla, bir toplumun tüm yaşam biçimidir. İnsan

davranışının öğrenilen yönüdür. Özel bir kültürden bahsettiğimizde o toplumdaki

insanların toplam olarak paylaşılmış yaşam biçimleridir. Onların duygu, düşünce ve

hareketlerinden oluşan kalıplardır. Maddi olabileceği gibi (Konutlar, giyimleri,

kullandıkları araç gereçler) manevi öğeleri (din, hukuk, sanat, dil, gelenekler v.s.) de

kapsamaktadır (Tezcan, 1993).

    4.2. Kültür ve Ailenin Birey Üzerindeki Etkileri

Aile, kan bağı, evlilik gibi nedenler sonucunda birlikte oturan iki veya daha fazla

bireyin oluşturduğu toplumsal bir gruptur diyebiliriz. Aileler de kendi içlerinde

farklılıklar gösterir, örneğin; ataerkil aile, anaerkil aile, geniş aile, eşitlikçi aile gibi

(Odabaşı, 1986).

Sosyalleşme sürecinde aile ilk basamaktır (Nirun, 1994). Toplumun çekirdeği

olan aile bireyin şekillenmesini sağlar. Elbette bu süreç, içinde bulunan toplumun

kültürel dinamikleriyle biçimlenmektedir. Örneğin herhangi bir toplumda çocuk

yetiştirme yöntemi o kültüre uygun bir modelde gerçekleşir. Kültür varsayımları bilinçli

olarak öğrenilmez. Çocuk anadilini öğrendiği gibi farkına varmadan kendi kültürünün

varsayımlarını aile içinde öğrenir. Kültürel varsayımlar bilinçli olarak öğrenilmediği
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için bilinçaltında kalırlar. Normal koşullar altında onları bilinç düzeyine çıkarmak,

farkına varmak zordur (Cüceloğlu, 1998). Aile kurumu, çocuğun alacağı kavramları

seçerek vermekte, onları yorumlamakta ve soncu değerlendirmektedir. Bu seçici ve

değerlendirici süreç, çocukta kişisel ve sosyal davranışlarla ilgili değer duygusunun

gelişmesiyle sonuçlanmamaktadır. Hiç kuşkusuz çocuğun bulunduğu kültür çevresi

içinde yer alan ve onu etkileyecek olan gelenek ve kurallar da vardır. Ancak yargıların

oluştuğu, tercihlerin yapıldığı ya da en azından etkilendiği yer ailedir. Bütün bunlardan

sonra denilebilir ki, çocuğun yetiştiği ailenin yapısı, genişliği, sos yo- ekonomik

kültürel düzeyi onun ilk sosyal deneyimlerini, dolayısıyla duygusal ve toplumsal

gelişmesini etkileyecektir (Yavuzer, 1995).

Aile  üyeliyle  olan  ilişkileri,  çocuğun  diğer  bireylere,  nesnelere  ve  tüm  yaşama

karşı aldığı, tavırların benimsediği tutum ve davranışlarının temelini oluşturur. Aile aynı

zamanda çocuğa, aile ve toplumun bir üyesi olduğunun bilincini aşılar ve uyum

biçimlerinin temelini atar. Çocuğun gelişiminde ailenin en etkili yardımları şöyle

sıralanabilir:

a) Aile gurup içinde dengeli bir birey olabilmesi için, çocuğa güven duygusu

aşılar.

b) Onun sosyal kabul görebilmesi için gerekli ortamı hazırlar.

c) Sosyalleşmeyi öğrenebilmesi için kabul edilmiş uygun davranış biçimlerinin

içeren bir model oluşturur.

d) Sosyal açıdan kabul edilmiş davranış biçimlerinin gelişimi için rehberlik

eder.

e) Çocuğun yaşam ortamına uyum sağlarken rastladığı sorunlarına çözüm

getirir.

f) Uyum için gerekli olan davranışlarla ilgili sözlü ve toplumsal alışkanlıkların

kazanılmasına yardımcı olur.

g) Okul ve sosyal yaşamda başarılı olabilmesi için çocuğun yeteneklerini uyarır

ve geliştirir.
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h) Çocuğun ilgi ve yeteneklerine uygun arzuların gelişimine yardım eder.

Ailenin, bütün ya da dağılmış bir aile olması da yine çocuğun gelişiminde önemli bir rol

oynamaktadır (Yavuzer, 1995).

Toplumun sosyal grupları arasında aile temel ve odak bir konumdadır. (Nirun, 1994)

Ancak farklı aile türleri içerisinde edinilen her türlü eylem sonucu, çocuğun gelişiminde

ve kendini ifadesinde farklılıklar görülebilmektedir. Nitekim sınıf içi uygulamalar

sırasında sınıf öğretmeni tarafından anlatılan konu oldukça dikkat çekicidir. Çocukların

beslenme saatlerinde bir veli çocuğunun çantasına sadece havuç ve ekmek koyarak

okula göndermektedir. Bu velinin 12 adet büyük baş ineği mevcuttur. Burada velilerin

de çocuklarına büyük oranda ilgisiz kaldıkları vurgulanmaktadır. Özellikle varoş

semtlerdeki ailelerin büyük bir kısmının özellikle kız çocuklarını okutmak

istemedikleri, hatta bir velinin uyarılara rağmen kızını okula göndermediği ve bunun

sonucunda olabilecek günlük cezası yanında hapis cezasını bile kabullendiğini ifade

etmişlerdir. Tabiî ki böyle bir aile çevresi içinden gelen, aile ve toplum içindeki

öneminin ve yerinin bilincine varamayan çocuğun kendini ifade etmesi de zorlaşacaktır.

Çocuğun yaratıcılığını engelleyen etmenler arasında kısaca şunlar sıralanabilir;

a) İçsel özgürlükten yoksun olma,

b) Hangi konu ya da alan üzerinde çalışıyorsa, o alan ve konu hakkında yeterli

bilgilerden yoksun olma; dış koşullardan ve dış ilişkilerden güvenli olamama,

c) Yanlış yapmaktan, yenilgiye düşmekten alay edilmekten korkma,

d) Belli bir otoriteye (baba otoritesi gibi) bağımlı olma,

e) Aşırı mükemmeliyetçi olma,

f) Tüm öğretim ve eğitiminde akıl ve mantıktan yana ağırlıklı bir sistemden

geçmesi, gibi yaşantı, eylem ve edinimler, çocuğun önce kendine güvensiz olmasına

daha sonra ise yaratıcılığına gem vurabilmektedir.

Farklı kültür ve aile ortamından gelen çocuklar, resimsel ifade ve renk

tercihlerinde de farklılıklar göstermekte, etkileşimde bulundukları ortamdan edindikleri

bilgilerle resimlerinde konu ve renk çeşitliliğine gitmektedirler. Örneğin halen

günümüzde aile içinde anlatılan bazı efsaneler, hikâyeler ve masallar çocukların

resimlerine yansıyabilir. Kullanılan renklerin farklılığı ve çeşitliliği iç dünyasındaki
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anlam ve ifadesi çocuğun hayal gücüyle birleşerek kâğıt üzerinde kendini

göstermektedir.

    4.3. Türk Kültürü’nde Renk ve Sembolik Kullanımları

Geçmişten günümüze, insanlarda oluşan beğeni unsuru, renklere olan ilgiyi

arttırırken, bir yandan da bazı inanışlara bağlı olarak bazı renkler manevi ve milli

değerler kazanmışlardır. Renklerle insan ruhu arasında sevgi ve nefret şeklinde

özelleştirebileceğimiz; genelde duyguya dayanan bir iletişim olduğu fikri, kültür

tarihiyle ilgilenen pek çok bilim adamının ilgisini çekmiştir.

Türk insanı öfkesini, sevincini ve beklentisini hep renklere aksettirmiştir. Dokuz

Türk lehçesinde renklerin söylenişlerinin hemen hemen aynı olması bizi bütün Türk

boylarında renklerin millî anlam kazandığı fikrine götürmektedir. Milletlerin millet

oluşlarının belki de ilk göstergesi bayraklardır. Bu bakımdan bayraklardaki renkler Türk

millî düşüncesinde renk kavramının oluşumu hakkında bize önemli bilgiler vermektedir

(Kırımhan, 2005).

Halkların ve kültürlerin renklere yaklaşımı birbirinden farklıdır; ancak, asıl

farklılık renkleri bir araya getirişleri sırasındadır. Sarı, kırmızı ve yeşili bir inanış ve

varlık dünyasını yorumlayış sonucunda, yeşili, dirilik, tazelik, gençlik; sarıyı merkez,

hükümranlık; kırmızıyı, tanrı, koruyucu ruh, ocak (ev), dirlik, bağımsızlık, hürriyet

anlamlarının sembolü halinde yorumlayan sadece Türk kökenli halklardır( Tural,a,g,y,).

XIII. asrın son yarısından itibaren Anadolulun belirli yerlerinde görülmeye

başlayan Anadolu beyliklerinin bayraklarında kırmızı beyaz, sarı ve yeşilin bir ahenk

içerisinde kullanılması oldukça önemlidir (Birgül, 2005).

Türk tarihinde ve kültüründe renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı

Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu konunun önemine işaret

etmişlerdir. Türk tarihinde  ve kültüründe renklerin sembolik anlamlarını ilk olarak

inceleyen ve araştıranlar, Macar Alim Prof.A.Alföldi, Alman Türkoloğu Annemarie

Van Gabain ve yine Alman Türkoloğu Laude-Cirtautas' dır. Bunlardan A.Von Gabain'e

göre, Çinlilerin sıralamasında doğu tarafının sembol rengi yeşil (gök, bazen mavi),

batınınki ak(beyaz); güneyinki kızıl (al-kırmızı); kuzeyinki kara ve merkezin rengi de

sarı idi ve aynı kozmolojik görüşler Türk ve Moğol halkları tarafından da bilinmekte ve

kullanılmaktaydı. Yine Gabain, I.Paude’ nin "Türk lehçelerindeki çok sayıda renk adları
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arasında ancak, kara, ak, kızıl, yaşıl (yeşil) ve sarıg (sarı)'ın her yerde yaygın olduğunu

ve her şey için kullanılabileceğini tespit ettiğini, bildirmiştir. Buna karşılık ala, kök

(gök),  boz ve kırın, göze çarpan anlam genişlikleri ile belirli nesneler için sınırlı renk

ifadeleri olduğunu söylemektedir. Demek ki esas renkler ilk zikredilenlerdir. Yalnız

yaşıl yerine herhalde kök de geçebilmekte; böylece mavi ve yeşilin yani göğün ve otun

renkleri de aynı olmaktaydı (Birgül, 2005).

Geçmişte farklı kültür ve inanç sahibi halkların da, renkleri birçok amaç için

kullandıkları araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılmış, buna göre; Gabain, Uygurca'da

(Türkische Turfantexte VI. 95-95) Çin sıralamasına göre doğu: yaşıl  (yeşil), (gök); batı:

ak; güney: kızıl; kuzey: karadır, diye kaydettikten sonra "Dünyanın dört bölüme

ayrılması ve renklere göre düzenleme fikri yalnız Çin, Türk ve Moğol dairesinde kalmış

değildir" demekte ve eski Ahit'te, Hintlilerde, Kuzey Meksika Kızılderililerinde,

Mayalarda, Eski Mısırlılarda, Yunan ve Romalılarda da, Türklerinki ile aynı olmamakla

birlikte yönlerin renklerle ifade edildiğine dair örnekler vermektedir (Genç, a,g,e.).

            4.3.1. Ak (Beyaz)

Ak rengin, Türklerin en eski inançlarından olan Şamanist dönemle ilgili bazı

manevi inanmalarından kaynaklanarak ululuk, adalet ve güçlülük anlamları kazandığı

görülmektedir. Ayrıca ak, cenneti temsil eder, bu nedenle şamanlar külahlarını beyaz

kuzu derisinden yaptırırlardı. Çünkü inançlarına göre beyaz renk temiz ruhların hoşuna

gitmektedir (İnan, 1987).

Aklık, temizliktir, arılıktır, yüceliktir, ululuktur. Yaşlılık, tecrübe ile dolu oluş ve

bir kocalıktır, büyüklüktür. Devletin ululuk, adalet ve güçlülüğünün bir sembolüdür.

Devlet büyüklerinin, özellikle savaşlarda, giydikleri bir giysi, elbise rengidir. Askeri

birliklerin içinde üstsubay veya komutanların kendilerini askerlerden ayırabilmeleri

için, beyaz giydikleri anlaşılmaktadır. Beyaz rengin bilhassa Hun büyüklerinin ve

subaylarının bir üniforması gibi olduğu görülmektedir. Ak sancağın, ak âlemin saltanat

sancağı olduğu, bu ak sancağa baş âlem de dendiği bilinmektedir (Ögel, 1995).

            4.3.2. Al (Kızıl-Kırmızı)

Türklerin en eski inançları ile ilgili olarak onlarda "Al Ruhu" veya "Al Ateş"

adları verilen bir ateş tanrısının yahut da hami (koruyucu) bir ruhun varlığı

bilinmektedir. Türklerin en eski devirlerinden beri Al Bayrak kullanmalarının bu Al
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Ateş kültü (inancı) ile bağlı bir gelenek olacağı hatıra gelmektedir. Kazak, Kırgızlar

bayrak kelimesi yerine Yalav kelimesini kullanırlar ki, aslı alav: alev'dir. Al Ruhu'nun

adı ile al rengin münasebeti şüphesizdir. Kırmızı renk sancak ve bayraklarda sıklıkla

kullanılmıştır (İnan,1987).

Ayrıca Çin kaynaklarında Göktürkler ve Uygurlar dönemlerinde kuzeydeki

Kırgız Hakanlarının otağlarında bir kırmızı bayrak bulunduğunu ve herkesin buna karşı

saygı gösterdiğini yazmaktadır (Ögel, 1984).

Türkler kırmızı renge büyük bir değer vermişler ve saygı göstermişler bunu bir

halk, ordu ve savaş geleneği haline getirmişler ve sembol yapmışlar; ancak belki de

devlet sembolü olan ak ile halk ve ordu geleneğinin sembolü olan alı, çok eski

çağlardan başlayarak yan yana muhafaza etmişlerdir (Köprülü,1966).

            4.3.3. Yeşil

Türk mitolojisine göre hayır ilahı Ülgen' in, koruyucu ruh olarak kabul edilen

yedi oğlundan birinin adı Yaşıl (Yeşil) Kaan idi ve umumiyetle bitkilerin yetişip-

büyümesini düzenlediğine inanılmaktaydı (Ögel, 1995). Diğer taraftan eski Türkler

yılbaşını başlıca iki tabiat olayının görülmesi ile başlatmışlardır. Bunlardan biri otların

yeşermesi, diğeri de gök gürlemeleri ile yıldırımların başlaması idi. "Yaş" sözü hem

ıslaklık hem de suyun (tabii yağmurun da) canlandırdığı yeşilliklerin adı oluyordu.

Dolayısıyla, yaşarmak (ıslak olmak, ıslanmak) ile yeşermek, yeşillenmek aynı fiil ile ve

"yaşarmak" olarak ifade ediliyordu. Yaşıl da yeşil renk demek oluyordu.   Yeşil renk

tabiatın sembolüdür. Hayatı simgeler. Gençlik nişanıdır. Türklerin hayatında otların

yeşerme zamanı çok önemlidir. Bu dönemi Türkler yeni bir yılın başlaması hatta

hayatın başlangıcı olarak kabul ederler. Bu itibarla 9 ve 21 Mart tarihleri Türkler

tarafından yılbaşı ve bahar bayramı olarak kutlanmaktadır (Birgül, 2005).

Türkler yeşil rengi hem eski inançlarından dolayı, hem de İslâmi inançlarından

dolayı, bayrak rengi olarak kullanmışlardır. Türklerin eski Şaman törenlerinde, bir ip

üzerine asılmış gök (yeşil), kırmızı, sarı ve beyaz bezlerin Şaman'a gökyolunu

gösterdiğine inanmaları da, yeşil renk ile beraberindeki kırmızı, sarı ve beyaz renklerin

Türk inanç ve geleneklerinde nasıl yaygın bir şekilde yer tuttuğunu göstermesi

bakımından önemlidir. Selçuklu Melikleri ve Sultanlarının, 100.000 kişilik bir ordu
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içerisinde halife ve halife olmayanlar arasındaki fark belli olsun diye yeşil, sarı ve

kırmızı bayraklarını kullandıkları bilinmektedir (Genç, a,g,e.).

Kaşgarlı Mahmut X1. yüzyılda Türkler arasında kırmızı, yeşil ve sarı renkli Çin

ipeklerinin rağbet gördüğünden bahsetmektedir. Bu da bize bu renklerin Türk’lerin

günlük hayatındaki önemini göstermektedir (Kırımhan, 2005).

Günümüzde yeşil rengin kullanımı için örnek verecek olursak, bugün de

Anadolu’da aileler hacıya gidip geldiklerinde kapılarını, Kâbe resimleriyle birlikte

yeşile boyamaktadırlar. Bunun sebebi de yeşilin İslam dinini çağrıştırmasıdır.

Günümüzde de camilerin kubbeleri, mescitlerin duvarları yeşil renkte boyanmaktadır.

            4.3.4. Sarı

Türklerde sarı rengin, dünyanın merkezinin sembolü olarak kullanıldığı, bu

anlayışın da onların en eski inançlarından olan Şamanizm'den kaynaklandığı

görülmektedir. Gerçekten de hayır ilâhı Ülgen' in altın kapılı sarayı ve altın tahtı,

Türklerde hep sarı renk (altın sarısı= sırma rengi) ile ifade edilmiş ve Ülgen' in tahtı

nasıl devletin, ülkenin ve dünyanın merkezinde olarak algılanmış ise, tıpkı onun gibi

sarı renk de dünyanın merkezinin sembol rengi olmuştur. Yine bu Şamanist dönemde

Türklerin inanışları arasında Sarı Albastı veya Sarı Albıs adı koruyucu bir ruhun varlığı

da anlaşılmaktadır (Genç, a.g.e).

Türkmenler yıllarca kızıl keçeden külah, sarı edikten çizme giymişlerdir.

Bundan başka İlhanlıların, Timurlu devletinde Babür Şah'ın ordusunun sarı kırmızı

bayrak renklerine sahip olduğu bilinmektedir. Memluklarda, Candaroğulları’ nda sarı

kırmızı bayraklar görülmüştür. Osmanlıda sancakların da sarı kırmızı olduğu

görülmektedir  (Tural, Kılıç, 1996).

Sarı, kırmızı ve yeşil rengin bir arada kullanıldığı özellikle Türklerde Beyler

zümresinin bir sembolü olarak kullanıldığına dair şimdilik en eski bilgimiz Göktürkler

dönemine ait bulunmaktadır. 1935'ten itibaren Rus arkeologu S.Ü. Kiselev tarafından

Altay ve Sayan dağları bölgesinde yapılan kazılarda, VII.-VIII. yüzyıl Türk aristokrasi

zümresine mensup beylere ait olduğu şüphesiz olan mezarlar bulunarak açılmıştır.

Tuyahtı denilen yerde açılan kurgan (mezar höyüğü)' da ki mezar oldukça sağlam

bulunmuştur. Bu mezarda başı kuzeydoğuya yönelmiş bir erkek iskeleti bulunmuş ve

üzerindeki elbiselerin üç kat olduğu anlaşılmıştır. Üst kat koyu kırmızı ipekten; ortada
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yeşilimsi ipekten, iç elbisesi de altın sarısı renginde ipek kumaştan yapılmış olduğu

kalıntılardan açıkça görülmüştür. (Tural, Kılıç, 1996).

Göktürk yazıtlarında altından söz ederken “sarig altun” yani sarı altın denildiği

görülmektedir. Sarı renk ile altın çoğu zaman birbirlerinden ayrılmaktaydı. Dede Korkut

masallarında geçen, “Saru tonlu Selcan Hatun”  (sarı elbiseli Selcan Hatun) tanımlaması

da hatunluk elbisesinin sarı olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekmektedir.

Bahaddin Ögel, Kültür Tarihine Giriş adlı çalışmasında, Türklerin Kıyafetleri

hakkında bilgi verirken özel günlerdeki kıyafetlerin altın renkli sırmalarla işlendiğini

belirtmiştir. Altın ordu devletlerinin adı da sarı renkle ifade edilmektedir. Anadolu ve

Rumenlinin İslâmlaşması ve Türkleşmesi için çabalayan kahramanlardan birisi de San

Sal tuktur. Atı sarı renklidir. Aynı şekilde Battal Gazi’nin atı da sarı renklidir (Birgül,

2005 ).

Sarı, kırmızı ve yeşil üçlüsü yan yana ve hükümranlık sembolü olarak

sancaklarda Selçuklulardan Osmanlıya kadar kullanılagelmiştir. Osmanlı teşkilat ve

asker kıyafetlerinde de bu renkler yan yana kullanılmıştır (Şevket, 1325).  Zat-ı Hazret-i

Padişahîye Mahsus Sancak;  Padişah Hazretlerinin şahsına mahsus sancak olarak ifade

edilen ve kırmızı bir zemin ortasında ve yeşile boyanmış oval bir zemin içinde, sarı

sırma ile işlenmiş ve birbirinin arkasında yer almış üç hilalli sancak, bir bakıma "Devlet

Başkanlığı Forsu" olarak kullanılmıştır (Şevket, a,g,e). Savaşlarda kahramanlık gösteren

askerlerimize verilen madalyalarda ve nişanlarda da bu üç renk birlikte kullanılmıştır

(Yacan, T.A.S.) . Bu gün de günümüzde Türkmenistan’da, Kırgızistan’da diğer Türk

Cumhuriyetlerinde özellikle Nevruz bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda

Özbekistan’dan Azerbaycan’a kadar tüm Türk kadın ve erkeklerin giyimlerinde yeşil,

sarı, kırmızının çok kullanıldığı görülmektedir (Genç,1997).

           4.3.5. Kara

Kara, kuzey yönünü, çetin ve zorlu kış şartlarını, yeri, toprağı, yaşı ve habis,

kötü ruhları temsil etmektedir (Tural, 1995).  Dokuz oğuzların bayrakları siyahtır. İgar

Destanı’ndan Kıpçak Kumanların da kırmızı ve beyaz bayrakları olduğu bilinmektedir.

Yine aynı eserde İran-Turan mücadelesinden bahis olunurken Afrasiyap’ın bayrağının

da yine siyah renkte olduğu söylenmektedir (İnan, 1987).
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Diğer yandan eski Türklerin içtimai teşkilatlarına göre halk tabakasına mensup

olanlara kara budun ismi vermeleri, loğusa kadınları kara albastıdan kurtarmak için kara

baskı çağırmaları, kara kış kara yel, karalar giymek, karalar bağlamak, kara sevda, kara

gün, yüz karası, karalamak halk arasında kullanılan bu tabirler de bize karanın ulvî

görüntüsünün bir uzantısı olarak ürkütücü yönünden de kullanıldığını

düşündürmektedir. Kara aynı zamanda Türk kültüründe büyüklüğü gösteren bir kavram

da olmuştur. Çağatay çevresinde “Kara Çerik” büyük yürüyüş halindeki ordu demektir.

Karayış, Kara orman da büyük orman anlamındadır. Beylere verilen lâkapları da

kahraman, yiğit anlamındadır. Bunun hemen akabinde aklımıza Dede Korkut Hikâyeleri

gelmektedir. Oğlu olanın ak otağa, kızı olanın kızıl otağa, oğlu kızı olmayanın kara

otağa oturtulduğu, önüne karakeçi yahnisi konduğu Dede Korkut Hikâyeleri de bunu

ispatlar niteliktedir.  Karanın kara karşıtı olarak Ak, kültürümüzde duruluğun, saflığın

temizliğin sembolü olarak kullanılmıştır (Genç, 1999).

Türk insanı, her zaman duygularını elindeki malzemeyle ustalıkla aktarmayı

başarmıştır. Yörelerimizde ilmik ilmik, bin bir meşakkatle dokunulan halılarda, kilim ve

keçe gibi birçok yüzeyde kültürümüzün, inanışlarımızın, duygularımızın ifadesi, kendini

göstermektedir. İnsanımızın, geçmişten günümüze hayatının her döneminde kullandığı

eşyalar ve bu eşyalara tabiattan taşıdığı renkler, kullandığı atasözü ve deyimler yine

insanımızın zengin iç dünyasının birer yansımalarıdır.
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5. BÖLÜM

5. İLKÖĞRETİM 1. BASAMAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN RESİMLERİ

    5.1. Çocuk Gelişimi

Çocuğun gelişim dönemlerini incelemeden önce çocuğun ne olduğunu

tanımlamak gerekmektedir. Çocuk her şeyden önce yetişkinden farklı bir bireydir.

Çocuğun yetişkinden farklı bir birey olarak değerlendirilmesi ancak çok yakın geçmişe

dayanmaktadır. Toplumların gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi de

çocuğa verdikleri farklı değerlerdir. Günümüzde, gelişmiş ülkelerde çocuk eğitimi

büyük önem kazanmıştır. Çocuğun yetişkinden farklı değerlendirilmesini sağlayan en

önemli gelişme; psikoloji, pedagoji alanlarında bilimsel çalışmaların artması ile

olmuştur. Psikologlar, pedagoglar; çocuğun çevresini ve gerçeği değerlendirmek için

yetişkinlerden çok farklı duygusal ve bilişsel yaklaşımlar gösterdiğini belirlemişlerdir.

Çocuk, yetişkinlerin somut dünyası yerine, yalnızca bildiklerinden oluşan ve her

şeyi kendi bildikleriyle açıklayan bir dünyada yaşamaktadır. Çocuğun kendine özgü

özellikleri dünya edebiyatında da birçok yazarın esin kaynağı olmuştur (Can, 1997).

Toplumların, her biri değişik özellikler gösteren çeşitli insanlardan oluşmaktadır.

Bütün insanların en belirgin yanları da fiziksel doğum ve onu izleyen çocukluk evresidir

(Hançerlioğlu, 1977). Kişiliğin oluşum ve yapılanmasında temelin çocukluk evresinde

atıldığı gerçeğinden yola çıkarak, çocuk kavramının, çocuk kişiliğinin açıklanması

gerekmektedir. Çünkü çocuk, insanlığın temeli ve özü olduğu gibi, aynı zamanda

insanlığın sürekliliği, geleceğidir (Güler, 1989). Bu tanım içinde geçen gelişim kavramı,

büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk ve öğrenme kavramlarını içeren geniş kapsamlı

bir kelimedir. Büyüme, bedenin boy ve ağırlık yönünden artışıdır. Olgunlaşma ise

bireyin bir işi yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Hazır bulunuşluk kavramı ise, hem

olgunlaşma, hem de bir iş için gerekli ön yeterlikleri kapsamaktadır (Selçuk, 1991).

Çocuk gelişimi salt bedensel olmayıp ruhsal alanı da içermektedir.

Farklı özelliklere sahip olsalar da çocuklar, içinde yaşadıkları toplumsal,

kültürel, ekonomik ve doğal çevreden etkilenmektedirler.



34

İsveçli psikolog C.I.Sandstrom ise, gelişimde kalıtım ve çevre koşullarının

önemine dikkat çekmektedir. “Hayatın başlangıcından ihtiyarlığa ve ölüme kadar,

insanlar sayısız iç ve dış etkenler altında kalırlar. Bu çerçeve içinde çoğu zaman

kullanılan iki terim, katılım ve çevredir. İnsanın belirli bir durumda faaliyette bulunması

bu iki faktörden gelen etkilerin ürünüdür. Bunları açıklayan kelime gelişmedir (C.I.

Sandstrom, 1971).

Gelişimle ilgili olarak belirtilecek en önemli noktalardan birisi, gelişimin

dinamik bir süreç olmasıdır. Gelişim, canlının birey kimliğinin oluşmasında oldukça

etkili bir süreçtir. Çocuğun hızlı bir biçimde kendi birey kimliğini bulma sürecidir.

Çocuğun gelişim aşamalarını şöyle sıralayabiliriz;

Bedensel Gelişim: İlkokul döneminde çocukların henüz daha bilek ve parmak

kemikleri ince işlere uygun değildir. İlkokul çağında çocukta ağırlık ve boyca uzamadan

fazla bir gelişim görülmez. Bu gelişimler daha çok ergenlik dönemine girildiğinde

görülür. Ergenlik çağının sonuna doğru gencin uzaması iyice artar.

Devimsel Gelişim: Bireyin organlarının işleyişini, denetimi altına almada

gösterdiği becerikliliğin artmasıdır. Öğrencinin devimsel gelişimi, onun tüm gelişiminin

önemli bir yönüdür. Devimsel etkinliklere katılmayan çocuklarda, aşağılık duygusunun

geliştiği ve uyumsuzluğun arttığı görülmektedir.

Zihinsel Gelişim: Çocuk doğduğunda hemen hiçbir zihinsel etkinliğe sahip

değildir. Yaşı ilerledikçe zihinsel gelişim, yaşının gelişimi ile doğuştan gelen çevre

etkisiyle birlikte gelişen yaşantılara dayanır. Burada çevre çok önemlidir. İlkokul

çağında çocuklar somut düşünce basamağındadır. 11 yaşından sonra çocuk soyut

kavramlara yönelir.

Duygusal Gelişim: Öğrencinin duydukları ve okul yaşantısı iç içedir.

Öğrencinin öğrendikleri onda haz bırakmayarak, gereksinimini doyurmuyorsa elem

yaratabilir. Öğretmenlerin bu gelişimi çok iyi takip etmeleri gerekmektedir.

Cinsel Gelişim: Bireyin gelişiminin önemli bir yönüdür. Cinsel gelişimini

sağlıklı yürütemeyen birey, davranışlarında da bozukluklar göstermektedir.
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Toplumsal Gelişim: Çocuk daima toplum içinde yaşar. Özellikle arkadaşlarına

ağırlık verir. Değerlendirmelerini çevre etkilerini dinledikten sonra ortaya çıkarır.

Çocuğun toplumlaşması için, arkadaş, akran ve aile çok önemlidir.

Törel Gelişim: Törel gelişim, bireyin ilk yaşlarında başlar ve yaşamı boyunca

gelişir. Çocuk toplum için iyi ve kötü olana uyduğu sürece, törelere uyar. Törel gelişim,

yoğunlukla aile ve oyun ortamına dayanmaktadır. Ergenlik döneminde çocukta törel

bilinç oldukça gelişmektedir  (San. Plst. San. Eğ. Der. 2004).

Çocuk, içinde yaşadığı toplumun ve bu toplumu oluşturan öğelerin bazı

yönlerini, değer yargılarını, alışkanlıklarını kendine mal eder, böylece kimlik gelişimini

tamamlar (Aydın,1991). Çocuktan çocuğa değişmekle beraber, kimlik gelişimi süreci

zor geçebilmektedir. Bu dönemde gençlerle büyükleri arasında kuşak çatışmaları ve

çeşitli konularda anlaşmazlıklar oldukça sık yaşanmaktadır. Özellikle bu dönemlerde

gençlere sevgi ve saygı ile yaklaşmalı, başkalarıyla kıyaslanmamalı ve karşılıklı

güvenin oluşması sağlanmalıdır.

     5.2. Okul Yaşamının Çocuk Resmine Etkileri

Günümüz toplumunda, eğitimin temel amacı, bireylere kendilerini yönetebilme

yeteneğini geliştirebilme yolunda yardımcı olmak böylelikle de gerek toplumun gerekse

bireylerin ödüllendirilmesini sağlamaktır. Çağdaş eğitimde okul, bir takım bilgi

kalıplarıyla beceri ve tutumların öğretilmesi sorumluluğunu üstlenen tek sosyal

kurumdur (Yavuzer, 1995).

Bu kurum, belirli öğrenme kalıplarının gerçekleştirilmesi sorumluluğunu taşır.

Okul, bireylerin toplumla uyum sağlayabilmeleri ve mutlu olabilmeleri yolunda

gereksinme duydukları konuları öğrenmelerini sağladığı oranda başarılı sayılır. Ünlü

düşünür ve eğitimci John Dewey’e göre, okul, karmaşık bilgileri basitleştiren, zararlı

çevresel etkenleri azaltarak, arınmış eylem düzenini sağlayan bireyi yakın çevre

sınırlamalarından kurtararak, daha geniş çevreyle ilişki kurmasına olanak hazırlayan bir

kurumdur.

Aile ve arkadaş çevresi çocuğa, öteki bireylerle çalışma ve oynama alışkanlığı

kazandırırken okul bir toplumsal kurum olarak bu alışkanlığı sürdürür. İyi planlanmış

bir okulun bu düzeydeki faaliyetleri, genellikle sos yo-ekonomik açıdan düşük düzeyde

ve duygusal etkileşim açısından da yetersiz olan aile koşulları telafi etme amacına
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yöneliktir. Bir başka deyişle ailenin parçalanmış olması ya da bütünlüğünü koruduğu

halde çeşitli nedenlerle işlevini gerçekleştirememesi, çocuğun ilgi ve sevgi

gereksinimini karşılayamaması durumunda bu görevi okulun üstlendiği görülmektedir

(Gökaydın,1999 ve Yavuzer,1995).

Okullarımızda uygulanan Resim_iş dersleri çocuklarımızın en sevdiği derslerin

başında gelmektedir. Özellikle ilköğretim programında önemli bir ifade, beceri dersi

olarak görülen bu ders ne yazık ki “mihver dersler” adı verilen matematik ve fen

derslerinin ağırlığı altında ezilmektedir. Aslında sanat dersleri okul öncesi olmak üzere

ilkokul programının temelini oluşturmaktadır (Artut, 1990).

 Öğrencinin fiziksel ve ruhsal gelişimini bilen bir sanat eğitimcisi resim

derslerini ilgi çekici bir hale dönüştürerek amacına uygun bir biçimde verebilir. Bir

insanın aydın olabilmesi için ne gibi niteliklerle donanımlaşmış bulunması

sorgulandığında eğer en genel ifadesiyle üç grup edinim ortaya konuluyorsa bunlardan

biri de sanattır, sanat alanıyla ilgilidir. Bu durumda, önce bir toplum için, sonra da aydın

insan ve sanatçılar yetiştirebilmek için ve nihayet kişilik sahibi olabilmek için “Sanat

Eğitimi”ne öncelik vermek, gerek örgün, gerek yaygın eğitimin her aşamasında öncelik

vermek kaçınılmazdır (Erinç, 1997).

Çocuklar ilköğretimin erken dönemlerinde yön değiştirerek resim yapmak yerine

okulda öğrendiği diğer becerilere yönelebilirler. Bu da çocuğun resim faaliyetlerine

bakış açısını olumsuz yönden etkileyebilir. Eğer çocuk kendisini farklı bir araçla (yazı,

müzik, vs) daha iyi ifade ettiği düşüncesine kapılır ve çevresi de bu davranışını

destekleyecek bir tutumda yaklaşırsa resim çizmekten vazgeçebilir. Bu durum ancak

yetişkinlerin veya okuldaki tutumların derin baskısıyla oluşur ve yön bulur.  Bu

anlamda öğrenciyi, iyi bir atmosfer içine itecek olan öncelikle öğretmendir.

     5.3. İlköğretim 1. Basamak Çağındaki Çocukların Sanatsal Gelişim Özellikleri

Bu bölümde araştırmamıza konu olan İlköğretim 1. Basamağı Öğrencilerinin

içinde bulunduğu gelişim özellikleri ele alınacaktır.

Çocuk resmi, çocuğun duygu düşünce gibi soyut kavramları somut hale

dönüştüreceği yalın bir anlatım aracıdır. Çocuklar yaratılış itibariyle fiziksel olduğu

kadar karakteristik olarak da birbirine benzemez. Her biri büyüme, anlayış ve algı

açısından farklılıklar gösterir ve çevresini farklı olarak yorumlar. Çocuk dünyayı kendi
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algılayışı biçiminde görür. Bu görüşü kendi ifadeleri ile yansıtmaya çalışır (Yavuzer,

1995). Çocuğun bedensel, zihinsel gelişimine paralel olarak sanat faaliyetlerinde de

belirgin bir değişim dikkatimizi çeker. Kâğıda yapılan ilk işaret ve çizgi, değişimini ve

gelişimini ergenlik çağına kadar sürdürmektedir  (B.E.F. 1999).

Çocuğun iç dünyasının anlaşılması, iç çatışmalarının ortaya çıkarılması onun

çok yönlü gelişiminde önemli bir etmendir. Bu yönüyle çocuk resimleri çocuğun

tanınmasında, gelişmesinde ve ruh sağaltımında araçsal bir işleve sahiptir (Kırışoğlu,

2002).

 Her çocuk ayrı bir olgudur ve kendine özeldir. Bu nedenle her çocuğun gelişim

evrelerinde olduğu gibi sanat evreleri de birbirininki ile aynı değildir. Bunda aile, çevre

ve okulun faktörü büyüktür. Farklı aile, çevre ve kültürlerde yetişen çocuğun sanatı

algılayışı ve aktarışı farklı olacaktır.

Çocuğun, gelişimine koşut olarak, sanat etkinliklerinde de değişiklik ve gelişim

görülmektedir. Bu gelişim evreleri çocuktan çocuğa değişebilmektedir. Gözlemlenen bu

değişim evrelerini, çocukların değişik yaşlarda tamamlamalarının pek çok nedenleri

vardır. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz;

a) Çocukların kendi sınırlılıklarından kaynaklanan nedenler,

b) Çocuğun eğitiminden kaynaklanan nedenler,

c) Toplumsal nedenler,

d) Aile ile ilgili nedenler ve diğerleri (And. Üniv. Yay. 2000).

Aşağıda ise yaş gruplarına göre, çocuk resmindeki gelişim evreleri görülmektedir;

I) Karalama Dönemi ( 2–4 )

II) Şema Öncesi Dönem ( 4–7 )

III) Resimde Saydamlık ( Röntgen resim ) Dönemi ( 6–9 )

IV) Şematik Dönem ( 7–9 )

V) Gerçeklik ( Gruplaşma )Dönemi ( 9–12 )

VI) Mantık Dönemi ( Görünürde Doğalcılık Dönemi ) ( 12–14 )
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Bu araştırmada hedef alınan grup ilköğretim 1. basamak çağı, (saydamlık

dönemi, şematik dönem ve gerçeklik dönemi) çocuk resmidir. Bu yaşlardaki çocuklar

artık toplum içinde bir yerleri olduklarının farkında, olaylar hakkında duygu, düşünce

ve görüşünü kavraya bildiği, algılayabildiği şekilde resimlerine yansıtmaktadırlar.

            5.3.1. Resimde Saydamlık  (Röntgen resim) Dönemi (6–9 Yaş)

Bu dönemde çocuk anlatmak istediklerini güçlendirmek ve vurgulamak için aynı

anda görülmesi olanaksız olan görünümlerin resmini yapmaktadır. Örneğin bir arabanın

içini, hamile bir kadının karnındaki bebeği ya da bir evin dış görünüşü ile iç

düzenlemesini, masanın dört ayağını birden aynı anda resimlemektedir.

Yavuzer’ e göre çocuklar yaşça büyüdükçe, genelde, çizimleri de daha gerçekçi

olmaya başlar. Yani bu dönemde çocuk gördüğünü değil, bildiğini yapar.

            5.3.2. Şematik Dönem (7–9 Yaş)

Küçük çocuklar pek çok denemelerden sonra, insan ve çevresi hakkında belli bir

görüşe sahip olmaktadırlar. Bu görüş, çocukların resmine belirli şemalar şeklinde

yansımaktadır. Her ne kadar,  gerçek bir objenin herhangi bir şekilde çizimi, şema yada

sembol olarak nitelendirilse de, biz burada çocuğun ulaştığı, sürekli tekrarladığı ve hiç

kimsenin bu görüşü değiştirmesi için etkileyemediği “şemadan” bahsetmekteyiz

(Yavuzer, 1992).

Bu dönemde çocuklar arkadaşları ve yetişkinler tarafından takdir edilmek ve

beğenilmek isterler. Fiziksel ve zihinsel kapasiteleri açısından yeni şeyler öğrenme ve

üretmeye hazırdırlar. Yetişkinlerin dünyasını merak ederler. Kendisini yeterince başarılı

olarak algılayamayan, yaptığı işler ve yetişkinler ve akranları tarafından beğenilmeyen,

onaylanmayan çocuklar da aşağılık duygusunun çekirdekleri kişilik yapılarına

eklenmektedir (San. ve Plst. San. Eğit. Der, 2004).

 Sınıf içerisinde öğretmenin, “en iyi resim yapan öğrencim şudur” gibi olumsuz

tavırları çocukların kendilerine olan güvenini sarsmaktadır. Bununla beraber, sınıf

içerisinde sürekli saklanan, ürkek, bildiğini söyleme cesaretini gösteremeyen öğrenciler

yanında çok hareketli öğrenciler ve yaşına göre sanatsal davranış geriliği gösteren

öğrenciler sorun olarak görülebilirler. Eğitimciler, öğrencilerine yaklaşırken ve eğitirken

bu ve benzeri farklılıkları gözetmek zorundadırlar.
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 Çocuk resimlerinde dört temel eğilim vardır:

Şematik Eğilim: Gelişmemiş, kalıplaşmış şekillerin hâkim olduğu eğilimdir.

Öğrenci bildik imgeleri sayfa ortasına basitçe yerleştirir. Bu eğilimdeki öğrenciler

gölgelemeler ya da yeni örüntülerle kompozisyon kurgusunun tamamlanması yönünde

rehberliğe gereksinim duymaktadırlar.

Mekanik Eğilim: Bu eğilimdeki öğrenciler, cetvel vb. aletleri kullandıklarında

kendilerini güvende ve başarılı hissetmektedirler.

Zihinsel Eğilim: Bu öğrencilerde çözümsel ya da ayrıntılı yaklaşım kaygıları

ürünün sonuçlanmasını engeller. Bir ağaç çizerken yapraklarla, portre çiziminde

gözlerle, çok uğraşıldığından resim tamamlanmadan süre biter ve bütünselliğe

ulaşılamaz.

Sezgisel Eğilim: Rahat, kendiliğinden ve anlatımsal olan eğilimdir. Öğrenci her

çeşit çizgi ve renkle bütün sayfayı hızlı bir şekilde doldurmaktadır (Ünver, 2002).

Çocuklar yaklaşık 7 yaşlarında insan figürü çizimlerinde belirli, bilinen bazı

sembolleri kullanmaya başlar ve bedenin parçalarını kendi bilgisine dayandırarak

betimlemektedirler.  Resimde sadece baş, gövde, kollar ve bacaklar olamamalı; gözler,

burun, ağız gibi organlar da bulunmalıdır.  Ayrıca bu yaşta gözlerin burundan, burunun

da ağızdan farklı olması, boyun ve saçların çizilmesi beklenmektedir. Genellikle çocuk,

resmine eller hatta parmaklar için ayrı ayrı semboller ekler. Çoğunlukla gövde yerine

elbise çizilir.

 7 yaş çocuğunun genel şeması bu parçaların pek çoğunu kapsar. Bu dönemde

genellikle resimler karma bir planda olur ve dikey çizilirler. Kuşbakışı çizilen

resimlerde rastlanan cephe den ve profilden görünümler de bir başka özellik olarak

ortaya çıkmaktadır. Bu dönemdeki şemasında çocuk artık kendini çevresinin merkezi

olarak görmemektedir. En önemlisi de çocuk artık daha az kendine yöneliktir ve daha

objektif bir biçimde kendisinin farkındadır. Bir çocuğun şeması zengin bir görüşe

sahipken, bir başka çocuğun ki yukarıda belirtildiği gibi, yetersiz, eksik olabilir

(Göktaş, Başaran, 2004).
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 5.3.3. Gerçekçilik, Gruplaşma Dönemi (9–12 Yaş)

Bu dönem çocuğunun resminde artık erken yılların güçsüz fakat özgür havası

kalkmış, içinde yaşadığı kültür ve toplumun bazı zevk ölçülerine uyma kaygısı egemen

olmuştur (Yavuzer, 1992). Çocuk artık daha ayrıntılı ve gerçekçi resimler çizme

eğilimindedir. Çocuklar ne çizeceklerini uzunca düşünür ve renkleri gelişigüzel seçmek

yerine gerçeğe uygun bir biçimde kullanılır. Ancak bütün bu çabalarına rağmen

yaptıkları resimleri beğenmezler ve göstermekten hoşlanmaz.

Bu yaşlardaki çocuk toplum içerisinde kendini bir birey olarak görür ve birey

olmanın farkında lığı resimlerine yansır. Fiziksel, zihinsel ve duygusal büyüme sonucu,

artık daha önceki yıllarda kullandıkları üslup onlara yeterli gelmez. Artık resimlerinde

daha realist çizimler ve renkler görülür. Okuduğu kitaplar, yaptığı araştırmalar ve

merakı sonucu elde ettiği sonuçlar doğrultusunda renk kullanımına dair kararlar alır.

Doğada gördüğü ağacı yeşil ve tonlarıyla boyamak ister. Gökyüzünde gördüğü mavi

rengi kendi resminde de yansıtmak ister. Renkler gelişigüzel seçilmek yerine, gerçeğe

uygun olarak kullanılır. Bu dönem çocuğunun renklerinde içinde yaşadığı kültür ve

toplumun bazı popüler yansımaları da görülür. Örneğin çocuk bir rengi sevme nedeni

olarak;  takımını tuttuğu bir kulübün renklerini göstermiştir.

    5.4. Çocuk Resimlerinde Renk

Çocuk resimlerinde renk, büyüklerin görüş ve anlayışlarından farklıdır. Çocuklar

keskin ve göz alıcı renkleri çok severler (Sarı, kırmızı, mavi). Renklere karşı ilgi,

renkler karşısında duyulan coşku çocuğun başlıca zevklerindendir. Çocukların renk

evrimine ilgi duydukları konusunda kuşku yoktur. Ancak her çocuk her renge aynı ilgiyi

göstermez. Çocukta dış dünyayı algılamak için kullanabileceği en gelişmiş duyu organı

gözüdür ve dış dünyadaki olayları daha çok görme duyusu ile algılamaktadır. Bu

nedenle çocukta öğrenme gördüğünü taklit etmedir (Can,1997).

Çocuklar resimlerini renklendirirken, rengi kullanım amacına göre, iki çeşit

yöntem uygulamaktadırlar; Bunlardan ilki, genellikle dekoratif bir yaklaşımla boyanan

yüzeyler, diğer bir yöntem ise rengi kullanmada realist bir yaklaşım ile boyanan

yüzeylerdir. Çocuklar dekoratif amaçla rengi kullanmada,  resim yüzeyini tamamı ile

süslemeye dayalı olarak rengi kullanmaktadırlar. Örneğin renkler, yapılan nesne güzel

görünsün diye abartılı bir biçimde rengârenk boyanmaktadır. Renklendirme sürecinde
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realist yaklaşım da ise çocuk,  çevresinde gördüğü nesnelerin yapılarına göre uygun

renkleri kullanmaktadır.

Yapılan gözlemler sonucu, çocukların renk konusunda kişisel farklılıklar

gösterdikleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Çocuklar, 4–5 yaşlarına kadar hiçbir ayırım yapmadan ve önceden

kararlaştırmadan renkleri kullanmaktadırlar. Renklerin, özellikle 3 ana rengin tanınması

ve adlarının öğrenilmesi 4–5 yaşlarına rastlamaktadır. Önceki dönemlerde renge önem

vermeyen çocuk 4–5 yaşlarından sonra parlak ve açık renklerden başlayarak yavaş

yavaş bol renk kullanmaya gitmektedir. Yapılan bir araştırma sonucunda “Lawler and

Lawler 1965” dört yaşlarındaki yuva çocuklarının mutlu bir resim yapmada sarı rengi

kullandıklarını, çocuğa hüzünlü bir hikâye anlatıldığında ise resmi kahverengiye

boyadıkları ortaya çıkarılmıştır.

Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre kırmızı rengi sıklıkla kullanan ya da

tüm sayfayı kırmızıyla boyayan çocuklar açıklamak istedikleri duyguları hakkında bize

ipucu vermektedirler. Bu çocuklar zaman zaman saldırgan ve iddiacı davranışlarıyla

karakterize olmaktadırlar. Ancak bu anlamlar alabildiğine bireyselleşeceğinden,

erişkinlerin bu anlamları ortaya çıkarmaları oldukça zordur (Yavuzer, 1992).

Psikolojik anlamda renklerin kullanım amaçlarının tespit edilebilmesi

aşamasında konunun uzmanı bir psikolog ile işbirliği içerisinde olmak izlenecek yolda

doğru olacaktır.

Renk üzerine inceleme yapan uzmanlar, kız çocukların renk seçimine erkek

çocuklardan daha fazla önem verdikleri sonucuna varmışlardır. Gözlemler bazı

çocukların kırmızı, sarı ve portakal rengi gibi sıcak renkleri ısrarla kullanmalarına

karşılık, bazılarının da siyah, mavi, yeşil ya da kahverengi gibi soğuk renkleri

seçtiklerini göstermektedir. Araştırmalarını renk üzerine yoğunlaştıran uzmanlar, sıcak

renkleri seçen çocukların çoğunlukla, sevecen, uyumlu ve işbirliğine önem veren kişiler

oldukları, kırmızı rengi seçen çocukların ise; çekingen, güçlükle kontrol edilebilen ve

uyumsuz davranışlarıyla dikkatleri çeken çocuklar olduklarını belirtmektedirler

(Yavuzer, 1992).
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Çocuk resimlerinde renk kavraması şöyle sıralanabilir;

a) Ana renklerden başka daha bazı renklerin isimlerini bilen ve bu renkleri

kullananlar,

b) Yalnız ana renkleri bilip onları kullananlar,

c) Beyaz, siyah, kırmızı, mavi gibi en sade ve etkili iki renk gurubunun ismini

bilen ve kullananlar,

d) Renklerin isimlerini ve kullanmasını bilmeyenler veyahut birbirine

karıştıranlar (Gökaydın, 1990).

Çocuk resminde renk sorunu ile ilgili olarak aile üyelerinin, gerek çocuğun

eğitimine gerekse duyusal ve toplumsal gelişimine olan katkısını da göz ardı etmemek

gerekmektedir. Her çocuk özgünlüğünü kendi oluşturur ve kısıtlayıcı olmayan aile

çevresi içinde başarısını açığa vuracaktır (Yavuzer, 1992).
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6. BÖLÜM

6. İLKÖĞRETİM 1. BASAMAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARININ RESİM
    DERSLERİ

Günümüzde ilköğretim programlarında uygulanan resim dersleri 1, 2 ve 3.

sınıflar için haftada iki saat, 4 ve 5. sınıflar için ise 1 saatle sınırlıdır.  Çocuğun kendini

ifade edebileceği bir ders olan resim ders saatlerinin az olması, çocukların resimlerini

yetiştirememelerine dolayısı ile resimlerini evde tamamlamalarına, verilen konu üzerine

gereken yoğunlaşmayı becerememe veya yetiştirememe korkusuyla acele etme gibi

davranışlara yönelmeleri uygulamalarımız sırasında gözlenmiştir. Çalışmalarımızın

sağlamlığı açısından öğretmenlerimizden ek ders zamanı talep edilmiştir,

6.1. Resim Dersini Uygulayan Öğretmenler

Araştırmanın uygulandığı okullarda, resim derslerini uygulayan öğretmenler

“sınıf öğretmenliği” dalından mezun olmuş kişilerdir. Uygulamalar sırasında, karşılıklı

görüşmeler sonucunda dört öğretmenin de resim derslerinin işlenişine ve problemlerine

yönelik olarak ortak görüşleri tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi; resim derslerine

“resim öğretmenliği” dalından mezun olmuş öğretmenlerin girmesi gerekliliğidir.

 Öğretmenler, resim dersinde izlenecek yöntem açısından kararsızlık

yaşadıklarını “her konuda yetkin olamayacaklarını”  dile getirmişlerdir.  Çocukların

yeteneklerinin keşfi açısından 1. sınıf itibariyle, branş öğretmeni gözetiminde dersin

işlenmesinin doğru bir yöntem olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca sabah okula gelen

öğrenciler açısından ders saatlerinin çok erken başladığı, çocukların yeteri kadar

uykularını alamadıkları ve dolayısı ile derslerde ifade güçlükleri yaşadıkları da

belirtilmiştir. Bununla beraber malzeme sıkıntısı yaşayan çocuklara kendi imkânları

elverdiğince yardımcı olduklarını belirtmişlerdir. Çocukların genel olarak resim

derslerine özel bir ilgileri olduğunu dile getiren öğretmenler, öğrencilerin her resim

dersini sabırsızlıkla beklediklerini ve dersi çığlıklarla karşıladıklarını belirtmişlerdir.

Yapılan uygulamalar sırasında buna örnek davranışlar tespit edilmiştir.



44

6.2. Resim Dersinin Fiziki Ortamları

Araştırmanın yapıldığı Büyük Sinan İlköğretim Okulu ve Kurtuluş İlköğretim

Okulu, şehrin varoşlar semti denilebilecek bir ortam içerisinde eğitime devam

etmektedir. Ekonomik ve eğitim seviyelerinin düşük olduğu bu çevrelerde, okullar da

geneli itibariyle bakımsız ve fakirdir. Öğretmen ve öğrenci tuvaletleri okulların

bahçesindedir. Tuvalet ihtiyacı olan öğrenci yanında refakatçi öğrenci ile bahçeye

gönderilmekte ve bu durumun çocuğun derse olan motivasyonu açısından da

olumsuzlukları tespit edilmiştir. Resim dersinin beraber yürütüldüğü 1A, 3B, 5A ve 5C

sınıfı öğrenci nüfusu ve buna bağlı olarak mekân açısından uygun değildir. Her üç

sınıfta da duvarın iki bölümünde panolar mevcuttur. Sınıf öğretmenleri başarılı

gördükleri resimleri çocuğa teşvik olsun diye panolara asmaktadırlar. Öğrencilerin

maddi olanaksızlıklar yaşadığı ve bu yüzden resim derslerinde çoğunlukla malzeme

sıkıntısı çektikleri tespit edilmiştir.

Araştırmanın yapıldığı diğer okul olan Hazım Ulu Şahin İlköğretim Okulu, diğer

okulların şartları göz önüne alındığında Konya İlinin merkezi bir bölgesindedir. Semt

itibariyle de olanakların daha iyi olduğu bu okulda, dersliklerin dar olması, resim dersi

gibi uygulamaya dayalı olan faaliyetlerin yapılması aşamasında sıkıntılar yaratmaktadır.

Öğrencilerde,  dar bir ortamda dersi izlemelerinin sıkıntıları tespit edilmiş,  ders

öğretmeni ile yapılan görüşmelerde, okulda ayrı bir atölyenin bulunmaması sonucu,

öğrencilerin resim uygulamaları konusunda geri kaldıkları belirtilmiştir.
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7. BÖLÜM

7. ARAŞTIRMA

    7.1. Amaç

Çocuk; sevinçlerini, üzüntülerini ve hayallerini resim yoluyla ortaya koyarken

birçok şeyden faydalanır. Bunları doğal çevre, aile, öğretmen ve arkadaş çevresi olarak

değerlendirmek mümkündür. Bunların içine gelenekler ve inançlar da katılabilir. Genel

anlamda resim yaparken faydalanılacağı düşünülen çocuğun bu çevresi, çocuğa

faydadan ziyade etki etmektedir. Bu etki çocuğu çoğu zaman kendi duygularından

koparmaktadır. Bu araştırma da aile, okul ve kültürel etkenlerin çocuğun renk tercihine

yönelik olarak etkileri araştırılacak ve sonuçları ortaya konulacaktır.

    7.2. Problem

Büyük kentlerin kenar semtleri çoğunlukla kırsal kesim ve küçük kasabalardan

aldığı göçleri içinde barındırır. Yaşam standartları merkezlere göre oldukça düşüktür.

Bu bölgelerde çoğu zaman maddi yetersizlikten ziyade teknolojik yetersizlikler daha

büyük önem taşır. Buna merkezi yönetimin ve çevresinin duyarsız kalması başlıca

sebeptir. Bu tür yerlerdeki okullar da bu olumsuz durumdan fazlasıyla nasiplenir.

Okulda bu olumsuzluklardan etkilenenlerin başında resim dersi gelmektedir. Bu ders

için atölye sıkıntısı en baştaki sorunu teşkil eder. Ders uygulamaya yönelik olduğu için

sınıf ortamı çoğu kez yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle renkle ilgili araştırma ve

uygulama alanları yok denecek kadar azdır. Buna aile ve çevresel etkiler ilave

edildiğinde öğrenciler dayatmalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Böyle bir ortam

içerisinde, çocukların kendisini bir ifade ediş yöntemi olarak tercih ettikleri renklerin

nedenlerine yönelik yaptığımız bu araştırmada,  İlköğretim Okulları 1. Basamağı sanat

eğitimi uygulamalarındaki öğrencilerin resimlerinde okul, aile ve kültürel faktörlerin

renk yönünden etkileri problem olarak ele alınmıştır.

    7.3. Yöntem

Yapılan araştırmada nitel araştırma yönteminin temel ilkeleri göz önünde

bulundurularak literatür tarama modelinin yanı sıra, İlköğretim birinci kademede
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Resim-iş eğitimi derslerinde gözlem, görüşme, uygulama ve anket yöntemi

kullanılmıştır.

    7.4. Varsayımlar

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrencilerin doğru cevaplar verdikleri

varsayılmıştır.

      7.5. Kapsam ve Sınırlılıklar

 Konya Karatay İlçesi,  Büyük Sinan İlköğretim Okulu birinci kademe 1/A,  5/A,

sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni,  Hazım Ulu şahin İlköğretim Okulu birinci kademe

3/B sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmeni, Kurtuluş İlköğretim Okulu 2/A sınıfı

öğrencileri (toplam 125 öğrenci)  ve sınıf öğretmenleri ile gözlem, görüşme, eser

incelemesi ve anket yöntemleri ile sınırlıdır.

     7.6. Bulgu ve Yorumlar

Araştırmada uygulanan anket sorularının tamamı Ek’tedir. Çocuklara yöneltilen

bu anket ile, okul aile ve kültürün çocuğun renk tercihine olan etkileri saptanmaya

çalışılmıştır. Ankette;

Soru 1, 3 ve 4 ekonomik yetersizliklerin çocuğun resmine ve renk uygulayış

biçimine olumsuz yansımalarının tespiti için hazırlanmıştır.

Soru 7 ailelerin okul öncesi eğitime bakış açısının tespiti için hazırlanmıştır.

Soru 8, 9 ve 11 çocukların, aile ile geçirilen zamanlar içerisinde kültür, eğlence

ve sanat gibi aktivitelere ne şekilde yönlendirildiğinin tespiti için hazırlanmıştır.

Soru 14 ve 15 renklerin çocuğun iç dünyasındaki farklı anlamlarını ortaya

çıkarmak için hazırlanmıştır.

Soru 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 çocuğun renkleri tercih etme nedenlerinin tespitine

yönelik olarak hazırlanmıştır.

Çocukların anket sorularına verdikleri cevapların grafiksel gösterim ve

yorumları ise aşağıda sunulmuştur.



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92

8. BÖLÜM

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

    8.1. Sonuç

Bu araştırma ile çocuk resimlerinde aile, okul ve kültürel etkilerin çocuğun renk

tercihine etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada ders öğretmenleri ile

görüşmeler yapılmış ancak araştırmaya esas öğrencilere yapılan anket yöntemiyle sonuç

alınmaya çalışılmıştır. Bu verilerin doğrultusunda aşağıdaki tespit ve sonuçlara

ulaşılmıştır.

1) Ders öğretmenlerince diğer derslerin resim dersinden daha önemli olduğu

düşünülmektedir. Buna sebep olarak ta çocukları Anadolu, fen ve diğer liselerin

sınavlarına hazırlama kaygısı içinde bulunmalarıdır. Ancak öğretmen sadece bir dersin

değil bütün derslerin öğretmenidir.

Buna dayalı olarak resim derslerinin geçiştirildiği ya da daha önceden farklı

zamanlarda yapılmış plan ve programları aynen uyguladıkları görülmüştür. İlköğretim

programlarında ders sürelerinin yetersizliği nedeni ile, çalışmalarını yetiştirememe

kaygıları öğrencileri mutsuzluğa itmektedir. Zihinlerinde oluşmuş görüntüyü zaman

kısıtlılığından dolayı yeteri kadar aktaramama gibi olumsuzluklar tespit edilmiştir.

2) Öğretmenlerin branş öğretmeni olmadığı ve resim derslerinde öğrenciyi

yönlendirme konusunda yetersiz oldukları, bunun da çocuğun kendini ifade ediş

yöntemi olarak kullandığı renk tercihlerini kısıtlayarak,  hayal gücünü kullanma

sürecinde, büyük ölçüde sınırlılıklar yarattığı tespit edilmiştir. İlköğretim Birinci

Basamağında görev alan öğretmenlerin resim derslerinde bilgi ve beceri yetersizliği

tespit edilmiştir.

3) Çocuğun, çevresindeki olayları ve varlıkları kavrama ve bunu yansıtış biçimi

olarak rengi kullanmada, yetişkinlerin müdahalesi olmaksızın, kullanacağı rengi kendisi

istediği, keşfettiği ve uyguladığı zaman daha da mutlu olduğu ve doyuma ulaştığı

görülmüştür.
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4) Okulun ve öğretmenlerin materyal ve malzeme yönünden eksik olduklar ı

tespit edilmiş, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin bu eksikliklerin giderilebilme

konusunda, kişisel çabalarının dışında, her hangi bir yöntem izlemedikleri görülmüştür.

5)  Dersliklerin dar olması, resim dersi gibi uygulamaya dayalı olan faaliyetlerin

yapılması aşamasında sıkıntılar yaratmaktadır. Öğrencilerde,  dar bir ortamda dersi

izlemelerinin sıkıntıları tespit edilmiş,  buna bağlı olarak öğrencilerin resim

uygulamaları konusunda geri kaldıkları görülmüştür.

6)  Kullanılan boya ve diğer materyallerin uzun bir zaman kullanılması ve

hemen bitirilmemesine yönelik tavsiye ve tutumların çocukta resim yapma şevkini

kırdığı tespit edilmiştir.

7) Kalitesiz, kağıdı boyamayan ve içerisinde az renk bulunan malzemelerle

resim yapan çocuklarda, uygulamalar sonucunda o rengi sevmeme, kullanmama gibi

davranışların geliştiği saptanmıştır

8) Psikolojik anlamda çocuğun bir anlatım biçimi olarak,  renklerle kendisini

ifadesinin, aile ve okul açısından, öneminin pek de farkında olunmadığı tespit

edilmiştir.

9) Araştırmamıza konu olan ailelerin, eğitim durumları genel olarak iyi

görünmektedir.  Fakat eğitimin diğer kollarında olduğu gibi sanat eğitiminin de önem ve

bilincinin, çocuklar üzerine yansıtılmadığı tespit edilmiştir.

10) Çocukların %80’ in Okul öncesi anasınıfına gitmediği ve ailelerin çocukların

zekâlarını geliştirici materyalleri (oyuncak, kitap vb) sağlayamadıkları tespit edilmiştir.

11) Genel olarak ailelerin bulundukları ortamın çocuğa sağlayamadığı bazı

olanak ve koşulların düzeltilmesine, iyileştirilmesine yönelik olarak her hangi bir

girişimde bulunmadıkları, bırakın anasınıfı eğitimini, çocuklarının okullarda öğrenim

görmelerine bile olumsuz baktıkları yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir.

12) Elde edilen grafik bilgilerine göre genel olarak aile içerisinde gerek kültürel,

gerek toplumsal faaliyetlerden uzak bir yaşamın göstergeleri ortaya çıkmıştır; Bunun

sonucunda çevresini gözlemleme, inceleme, keşfetme şansı tanınmayan çocukların

kendilerini ifade etmeleri açısından büyük zorluklar yaşadığı tespit edilmiştir.
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13) Yapılan  anket  ve  uygulamalar  sonucu,   %  91  oran  ile,  öğrencilerin  resim

yapmayı sevdiği, ancak evde yapılan resim faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğunun ödev

tamamlama anlayışı niteliğinde geliştiği tespit edilmiştir;

14) Resim dersi uygulama süresinin yetersizliği, dolayısı ile ders süresi içinde

tamamlanamayan resim faaliyetinin evde bitirilmesine yönelik tutum sonucunda, bu

dersin evde tamamlanacak ödev niteliği kazandığı tespit edilmiştir.

15) Ortaya  çıkan anket  sonuçlarına  göre  çocuklar  renkleri  genellikle,  önce  aile

içinden ve daha sonra da okulda öğretmenlerinden öğrenmektedirler. Araştırmalarımız

sonucunda renklerin okulda öğretmen yoluyla öğrenilmesi ağırlıklı olarak ortaya

çıkmıştır.

16) Yapılan araştırmalar sonucu çocukların, renk tercihlerini kullanırken okul

dışında aileden, okul saatleri içerisinde de öğretmen ve arkadaş kaynaklı yardımlar

edindiği tespit edilmiştir.

17) Çocukların, hayal gücünü gerektiren, konulu resim çalışmaları yaparken

zorlandıkları, konu ve renk seçimlerinde kısıtlı oldukları,  büyük oranda realist eğilimler

gösterdikleri tespit edilmiştir.

18) Çocukların konu seçimlerinde, çevreye daha duyarlı oldukları ortaya

çıkmıştır. Gördükleri şeylerin resimlerini yapmanın, hayal gücünü zorlayacak

çalışmalardan daha kolay ifade edilebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

19) Öğrencilerin güncel olaylardan etkilendikleri, birçok yayın organından (tv.

Gazete vb) edinilen fotoğraf, görüntü veya materyallerin (özellikle savaş, ölüm, şiddet,

kan içeren görüntülerin) çocukların dünyasında olumsuz yansımaları tespit edilmiştir.

Bu konuda ailelerin seçici davranmadıkları ve çocuklarına yönlendirmelerde

bulunmadıkları tespit edilmiştir.

20) Çocuğun içinde yaşadığı mutlu ve mutsuz olaylar ile içinde bulunduğu çevre

koşulları renk tercihini etkilemektedir.

21)Yapılan gözlemler sonucu çocukların renk konusunda büyük kişisel

farklılıklar gösterdikleri tespit edilmiştir.

22) Öğrencilerin boş zamanlarını aileleri ile daha çok TV izleyerek ve sohbet

ederek geçirdikleri tespit edilmiştir.
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23)  Çocukların %91 oranında resim yapmayı sevdiği tespit edilmiştir.

24)  Çocukların evde resim yaparken %62 oranında ailesinden yardım aldığı

tespit edilmiştir.

25) Derslerde renk seçiminde %77 oranında özgür olmak istedikleri tespit

edilmiştir.

26) Öğretmenleri resim çalışması esnasında renk seçiminde çocuklara %50

oranında müdahale ettiği tespit edilmiştir.

27) Sınıf içerisinde öğretmenin, “en iyi resim yapan öğrencim şudur” gibi

davranış ve tutumlarının, çocuğun kendine olan özgüvenini sarstığı tespit edilmiştir.

           28)  Çocukların renk  seçimlerinde  daha  çok  sıcak  renkleri  tercih  ettikleri  tespit

edilmiştir.

29) Çocukların rengi sevme nedenlerini aile içinde anlatılanlara dayanarak

inançlarını da kattıkları görülmüştür.

30) Çocukların rengi sevme ve kullanma nedenlerini, günümüzün popüler

anlayışı içerisinde kabul edilen tutumlara dayandırdığı ( örneğin bir rengi sevme nedeni

olarak;  takımını tuttuğu bir kulübün renklerinin tercih edilmesi ) tespit edilmiştir.

           31) Çocukların sevmedikleri renk sorusuna  %45 oranında siyaha yakın renklerin

olduğu tespit edilmiştir. Buna sebep olarak da korkuyu temsil ettiği için cevabı

çıkmıştır.

Hemen her çocuk, kendini ifade ediş yöntemi olarak resim yapmaktadır. Kendi

yeteneğince ve istediği doğrultuda bir ifade ediş biçimi olarak özgürce renklerini

kullanmalı ve ortaya çıkan çalışma tamamı ile kendisine ait olmalıdır. Belirli kurallara

zorlanan çocukların hayal güçlerinde büyük sınırlamalar meydana gelecek,

yaratıcılıkları engellenecektir. Bu anlamda, içsel, (mutluluk, kaygı, hüzün, nefret gibi)

duygularını kendine özgü renklerle ifade edebilecekleri resim dersine sanat eğitimi

uzmanlarının girmesi doğru olacaktır. Ayrıca ders esnasında sevgi, ilgi gören ve

özgürlüğünü kullanabilen öğrenci resim derslerine karşı daha çok ilgi duyacaktır.



96

    8.2. Öneriler

Bütün bunlardan sonra aşağıdaki önerilerde bulunmak mümkündür;

1) Anne-baba ve öğretmenler olarak, çocuğu kendi düşüncelerimiz

doğrultusunda yönlendirmemeli, onun kendine has anlatım biçimini desteklemeli ve bu

yolda cesaretlendirmeliyiz.

2) Ailelerin, çocukların kullandıkları boya ve diğer materyallerin uzun bir

zaman kullanılması ve hemen bitirilmemesine yönelik tavsiye ve tutumlardan uzak

durmaları gerekmektedir.  Böylece çocuğun konu ve rengi kullanış biçiminde hayal

gücünü geliştirmesine ve bunu yansıtışına fırsat tanınmış olacaktır.

3) Çocuğun kendini ifade edebilmesi için cesaretlendirilmesi ve resim

etkinliğinde ihtiyacı olan malzeme ve ortamın hazırlanması gerekmektedir.

4)  Okul, kültürel çevre, aile ve bilgi kopukluğuna engel olucu tedbirlerin

alınması çocuğun donanımını olumlu yönde etkileyecektir.

5)  Ailelerin kendilerini geliştirmeleri için okulun daha etkin olması

sağlanmalıdır. Eğitim öncelikle aileleri kapsamalıdır. Ailelerin gelişimi ile birlikte

eğitimin önemine bakış açıları değişecek ve çocuklarını bu yolda destekleyeceklerdir.

6) Çocuklar zararlı olduğu uzmanlarca da tespit edilmiş TV programlarından

uzak tutulmalıdır. Çocuğun hayal dünyasında, izleyeceği olumsuz görüntülerin sarsıcı

izlerine engel olacaktır.

7) Günümüzde çocukların gelişimleri için önemli olan, TV programlarının yok

denecek kadar az olması dikkat çekicidir. TV, Gazete, Dergi gibi diğer basın

kuruluşlarının, çocukları destekleyici program yapmaları konusunda uzmanlarla beraber

çalışmaları sağlanmalıdır. Çocukların kendilerini geliştirebilmeleri, eğlenerek

öğrenebilmeleri açısından özel içerikleri programlara öncelik verilmesi gerekmektedir.

8) Öğretmenlerinin resim dersi ve renklerin önemi konusunda yeterli donanıma

sahip olmadıkları görülmektedir. İlköğretimin bütün kademelerinde resim derslerine

sanat eğitimi uzmanları girmelidir.

9) Resim dersi uygulama süresinin arttırılması gerekmektedir.

10) Resim dersi esnasında öğrenciye yakın ilgi ve sevgi gösterilmelidir.
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11) Renk konusunda herhangi bir sınırlama yapılmamalı, çocuklar renk

kullanımında serbest bırakılmalıdır

12) Ders müfredatları çocukların her açıdan sağlıklı gelişmelerine yönelik olarak

gerçekçi verilerle hazırlanmalıdır.

13) Kültürel veriler taşıyan el sanatları ürünleri ders müfredatında

değerlendirilmelidir.
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ANKET SORULARI

Araştırmamızda uygulanan anket soruları aşağıda belirtilmiştir. Çocuklara yöneltilen bu

sorulara alınan cevaplarla okul, aile ve kültürlerin çocuğun renk tercihine olan etkileri

saptanmaya çalışılmıştır.

SORU 1:  Ailede kimler çalışıyor?

     A) Anne

B) Baba

     C) Anne- Baba

D) Diğer (Belirtiniz)________

SORU 2:  Kaç kardeşsiniz?

A) Tek çocuk

B) İki kardeş

C) Üçkardeş

D) Dört ve daha fazla

SORU 3:  Otomobiliniz var mı?

     A) Evet B) Hayır

SORU 4:  Eviniz kendi eviniz mi?  Kira mı?

     A) Kira             B)  Kendi evimiz       C) Bilmiyorum

SORU 5:  Annenizin eğitim durumu nedir?

      A) Okuma yazma bilmiyor

      B) Okuma yazma biliyor diploma sahibi değil

      C) İlkokul mezunu

D) Ortaokul mezunu

  E) Lise mezunu

F) Üniversite mezunu
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SORU 6:  Babanızın eğitim durumu nedir?

A) Okuma yazma bilmiyor

B) Okuma yazma biliyor diploma sahibi değil

C) İlkokul mezunu

D) Ortaokul mezunu

E) Lise mezunu

            F) Üniversite mezunu

SORU: 7 Okul öncesi ana sınıfına gittiniz mi?

A) Evet B) Hayır

SORU: 8 Boş zamanlarınızda ailenizle beraber daha çok ne yaparsınız?

A) TV izleriz

            B) Oyun oynarız

C) Gezmeye gideriz

D) Sohbet ederiz

E) Diğer (belirtiniz)_________

SORU: 9 Sinemaya gider misiniz?

           A) Her hafta gideriz

           B) Ayda bir gideriz

            C) İki ayda bir gideriz

D) Hiç gitmedim

SORU: 10 Resim yapmayı sever misiniz?

                  A) Evet B) Hayır

SORU: 11 Evde resim yapar mısınız?

A) Evet B) Hayır
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SORU: 12 Neyin resimlerini yapmayı seversiniz?

SORU: 13 Evde resim yaparken yardım alır mısınız?

                  A) Evet B) Hayır C) Bazen

SORU: 14 Aşağıda yazılı olan kelimeleri hangi renkle anlatırsınız?

                  Bulut:…………………..

                  Güneş:………………….

                  Karanlık:……………….

                   Aile:…………………….

Anne:……………………

                  Baba:…………………….

                  Kardeş:…………………..

                  Öğretmen:……………….

                  Mutluluk:………………..

                  Ölüm:……………………

SORU:15 Aşağıdaki renkler size neyi hatırlatıyor?

                 Siyah:…………………….

                 Beyaz:……………………

                 Gri:……………………….

                 Kahverengi:………………

                 Mavi:……………………..

                 Yeşil:……………………..

                  Mor:………………………

                  Turuncu:………………….

                  Sarı:………………………

                  Pembe:……………………
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                  Kırmızı:…………………..

SORU: 16 Resimlerinde renkleri kullanırken size kim yardım eder?

A) Öğretmenim

            B) Ailem

C) Arkadaşlarım

D) Kendim seçerim

            E) Rasgele seçerim

SORU: 17 Ailen yaptığın resimlerin renklerine yardımcı olur mu?

A) Evet B) Hayır

SORU:18 Öğretmenin, yaptığın resimlerin renklerine yardımcı olur mu?

                  A) Evet B) Hayır

SORU: 19 Kendi resimlerimin renklerini,

      A) Kendim seçmeyi isterim

                  B) Kendim seçmeyi istemem

SORU:20 Resim yaparken,

                  A) Yardım almayı isterim

                  B) Yardım almayı istemem

                  C) Bazen yardım almayı isterim

SORU:21 Resimlerinde en çok kullandığı renk hangisidir?

SORU: 22 Resimlerinde en çok sevdiğin renk hangisidir?

SORU: 23 Bu rengi neden çok seviyorsun?

SORU: 24 Sevmediğin renk var mı? Hangisi?

SORU: 25 Bu rengi neden sevmiyorsun?
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SORU: 26 Renkleri sana kim öğretti?

A) Ailem

B) Öğretmenim

C) Televizyon

D) Kitap

E) Diğer (belirtiniz)___________



Resimler-1: Malzeme Yetersizliğine Örnek Resimler



Resimler-2: Aile ve Sosyal Yaşamın Aktarıldığı Resimler



Resimler–3: Gerçeklik Dönemini Yansıtan Resimler



Resimler–4: Saydamlık Dönemini Yansıtan Resimler



Resimler–5: Kompozisyonu Kurgulanmış Resimler



Resimler–6: Renklerin Doğadakine Uygun Olarak Kullanıldığı Resimler



Resimler–7: Renklerin İçten Geldiği Gibi Kullanıldığı Resimler



Resimler–8: Yazı ile Desteklenen Resimler



Resimler–9: Çocukların Örnek Resimleri (I)



Resimler–10: Çocukların Örnek Resimleri (II)



Resimler–11: Çocukların Örnek Resimleri (III)



Resimler–12: Çocukların Örnek Resimleri (IV)



Resimler–13: Çocukların Örnek Resimleri (V)



Resimler–14: Çocukların Örnek Resimleri (VI)


