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ÖZET 

 

Sanat eğitiminin, bireyin kişilik oluşturma aşamasında etkin rolü günümüz eğitim 

sisteminde kabul edilebilir bir noktaya gelmiştir. Her bireyin öğrenme kapasitesinin 

farklılığı gerçekliğinin yanında çocukluk yıllarında ortaya çıkan huy ayırımları çocuğun 

plastik uğraşlarına tamamıyla yansımaktadır. Bu ayırımlar belirli gruplar içinde 

sınıflanabilecek kadar ipuçları vermektedir. Bunun yanı sıra sanat eğitimi, resmi çocuğun 

bir anlatım aracı olarak kullanmasını sağlayabilmekte, çocuğun kendisiyle dış dünyası 

arasında bir araç olarak onun iç dünyasını keşfetmek için ideal bir teknik olarak 

değerlendirebilmektedir. 

Çocuğun, gencin, yetişkinin sanatsal eğitimini sağlamak sanat eğitmeninin temel 

amacıdır. Başta okul olmak üzere aile, çevre çocuk için sanat eğitimi anlamında ön 

plandaki eğitim ortamlarıdır. Sanat eğitiminin başarıyla uygulanabilirliği aşamasında 

sadece sanat eğitmenine sorumluluk yüklemek oldukça yanlıştır. Çocuğun her gelişim 

döneminde olduğu gibi resim gelişimde de geçirdiği aşamaları takip etmek ve bu aşamaları 

göz önüne alarak eğitimi sürdürmek gereklidir. 

İletişim aracı olarak resmin önemini vurgularken illüstrasyonun önceliğini göz 

ardı etmemek gereklidir. Duygu, düşünce ve fikirlerin resimle ifade edilmesi illüstrasyonun 

en basit tanımı olarak düşünülebilir. Bu tanım karşılığının da diyebiliriz ki kullandığımız 

gıda maddeleri, reklam, duyuru amaçlı afişler dahil olmak üzere günlük yaşantımızda 

illüstrasyonu görmek mümkündür. 

Sanat eğitiminde yazı ile beraber kullanılan illüstrasyonlar öğrenci için hem ilgi 

çekici hem de motive edicidir. Problem çözme sürecinde tartışmanın odak noktası 

olabilmektedir. İllüstrasyonlar anlatılmak istenen sözel düşüncelerin kavrama düzeyini 

arttırabilirler. 

Gerçekleştirdiğimiz araştırmada öncelikle sanat eğitiminin önemi, gerekliliği 

vurgulanmıştır. İllüstrasyon un tanımına geniş kapsamlı değinilerek düşüncenin ifadesi 

bağlamında sanat eğitimi içinde kullanılabilirliğine değinilmiştir. 

İllüstrasyon çalışması kapsamında kitap kapağı tasarımı hakkında bilgi verilmiş 

çalışmaya katılan ilköğretim 1. ve 2. kademe öğrencilerine kitap kapağı tasarımı 
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uygulaması yapılmıştır. Öğrenciler dönem özellikleri itibariyle sanat eğitmeni tarafından 

sunulan masal örneğini kitap kapağı tasarısı şeklinde uygulamışlardır. 

Çalışmanın uygulandığı öğrenciler sunulan anket sorularını cevaplayarak sanat 

eğitimiyle, sanat eğitimi ortamlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini açıkça ifade etmişlerdir. 

Anket sonucunda yüzdelik dilimlere bakıldığında öğrencilerin sanat ve sanat eğitimine 

pozitif yönde yaklaştıkları, gelecek eğitimlerinde sanat eğitimini göz önünde aldıkları 

görülebilmektedir.  
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ABSTRACT 

The effective role of the art education at the personality formation of the 

individual has reached to an acceptable point in our education system. As well as the realty 

of the variation with the learning capacity of every individual, the temperament 

discriminations which appear during the childhood years completely reflect to the palstic 

endeavors of a child. These discriminations attribute as much hints as to be classified 

within certain groups. Beside all these, the art education can provide the art as a expression 

media of a child and be evaluated as an ideal technique to discover the inner world using a 

media between the child and his outer world.  

Providing the artistic education of a child, a young person and an adult is the basic 

objective of an art instructor. Mainly the school, the family and the environment are the 

most important educational environments in the sense of the art education. It is quite 

wrong to burden the responsibility to the art instruction only at the stage of the 

applicability of the art education successfully. It is necessary to follow the stages 

experienced during the art development just like every growing period of a child as well 

and maintain the education by taking these stages into consideration.  

It is necessary not to undervalue the priority of illustration emphasizing the 

importance of the art as a media of communication. The expression of the emotions, 

opinions and ideas through the art can be thought the simplest description of the 

illustration.   In response to this description, we can say that it is possible to see the 

illustration in our daily life including foodstuff we use, advertisement, posters with the 

notice purpose.  

The illustrations to be used together with the writing in the art education both 

attract attention and motivating. It may be a focusing point of the discussion at the problem 

solving process. The illustrations may increase the comprehension level of the oral 

opinions to be expressed.  

In the study that we have realized, mainly the importance and necessity of the art 

education is emphasized. The usability of the thoughts within the art education in the 

context of its expression is mentioned referring to the description of the illustration 

comprehensively.   



 iv 

The information related to the book cover designing within the scope of the 

illustration works and the book cover design application was performed with the primary 

school 1st and 2nd class students who participated to the work. The students have applied 

the fairy tale example which was presented as of their semester nature by the art instruction 

as the book cover design. 

The students to whom the work was applied have expressed their views and 

opinions related to the art education and the environment of the art education clearly by 

answering the survey questions directed to the students. When looked at the percentage 

pies at the end of the survey, it can be seen that the students approach to the at and art 

education positively and take the art education into consideration in their education in the 

future.  
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ÖNSÖZ 

 

Sanat eğitiminin, yaşantımızın her aşamasında gerek kişilik gerekse sosyokültürel 

gelişimimiz için olması gereken bir zorunluluk olduğunun farkında olan toplumlar 

‘Gelişmiş Toplum ‘olmayı başarabilmiş toplumlardır. Bunun için yeteneklerini sanat 

çalışmalarında başarıyla sergileyebilen, sanat eğitiminde eğitici rolünü üstlenebilen 

bireyler, gelişmiş toplumların temeli oluşturan yapıtaşlarıdır. İletişim ve ifade aracı olan 

illüstrasyon sanat eğitimi içinde kullanılabilirliği en kolay gereçtir. 

Bu çalışmada sanat eğitimi içinde illüstrasyonun kullanılabilirliği kitap kapağı 

tasarımı uygulamasıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma sürecinde danışmanlığıyla, bilgi aktarımıyla beni destekleyen danışmanım 

Yard. Doç. Mehmet Büyükçanga’ya, Güzel sanatlar eğitimi bölümü Resim- iş öğretmenliği 

bölümü başkanı Doç.Dr. Melek Gökay’a uygulama sırasında çabalarını esirgemeyen sanat 

eğitimcisi Meltem Evlan’a teşekkürlerimi sunarım. 

 

KONYA - 2007      Senem AÇIKGÖZ 
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BÖLÜM 1 

 

1. GİRİŞ     

 

En basit tanımıyla sanat, insanın bir biçim yaratma yetisidir. Herbert Read e göre 

“sanat, maddeye biçim verme isteği”, Hegel’e göre ise;”ruhun madde içindeki 

görünümüdür”. 

Sanat eğitimi kavrama ise özellikle yeni yetişen kuşaklar başta olmak üzere, tüm 

kitleye yönelen ve sanatı, sanatsallığı, devingen değişkenliği içinde kavratan, yaşamsal 

değerini belirleyen ve yaratıcılığı sanat ve düşün alanında geliştirme amacını taşıyan bir 

eğitsel programlar bütünüdür(San,1986;Telli,1990). 

Toplumdaki kültürleşme süreci ola eğitim içinde, sanat eğitimin toplum 

insanlarına katkısı kültürleşmenin yanı sıra kişilerin sosyalleşmesi kişilik kazanmaları, 

kendilerini ifade edebilmeleri bakımında da gereklidir ve hatta gelişmekte olan toplumlar 

için zorunludur. 

Sanat eğitimi, insanlarda duyarlılık sınırlarını zorlar, o sınırın daha genişlemesini 

olanaklı kılar. Bu yolla insan kendini bu yönü ile tanıma olanağı bulur ve “kişi” olma, 

olabilme yolunda daha bilinçle ilerler(Erinç,1998). 

Gelişmiş ülkeler okul öncesi dönemlerden itibaren sanat eğitimine ağırlık 

vermekte ve bireyi her türlü yaratıcılığı hazırlamaktadır. Küçük yaşlardan başlayan ve 

örgün eğitimde devam eden sanat eğitimi, yaratıcılığı geliştirirken estetik bir düzey, iyi, 

doğru, güzeli seçebilme, karar verebilme ve kritik yapabilme becerisini beraberinde 

getirecektir (Ersoy,1990).      

Sanatla bağlantılı olarak duygu ve düşüncelerin, yazılı metinlerin görselleşmesi 

aşamasındaki illüstrasyon sanatı beynin yanında ruhunda algılarının açık olabilmesi için en 

gerekli görsel materyaldir. 

İllüstrasyon sanatı, insanoğlunun süsleme gereksiniminden doğmuş, Türk 

tarihinde Uygurların dini kitaplarında yer alan resimleriyle başlangıcını yapmıştır. Yine 12 

ve 13 yüzyıllarda Artukluların minyatür sanatını uygulamaya başlamasıyla ansiklopedik 
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bilgiler kitaplar resmedilmiştir. Osmanlı ve Selçuklu Sultanlarının yaşantılarını, 

savaşlarını, seferlerini, halkın gelenek, görenek ve efsanelerini konu alan minyatürlü 

kitaplar kitap resimciliğinin en önemli evreleri oluşturmuştur. Matbaanın ilk kuruluşundan 

itibaren kitap resimlemeciliği illüstrasyon sanatı olarak varlığını başarıyla kanıtlamıştır.  

En etkili öğrenme görsel bir sürecin ardından gerçekleşebilir. Bu görsel süreç 

İllüstrasyon sanatı,  günlük yaşam ve eğitim öğretim sistemi içersinde ile gerek materyal 

oluşturmada gerekse kişinin görsel algılarını geliştirmede olması zaruri bir ihtiyaç 

halindedir. 

Öğrenci odaklı eğitim sistemi dahilinde sanat eğitimi içersinde illüstrasyonu yani 

resimle ifadeyi en başarılı şekliyle kullanmak hem öğrenci hem de eğitimci açısından 

eğitimin bir parçası olarak değerlendirmek gereklidir. 

 

1.1. Çalışmanın Amacı 

  Bu çalışmanın amacı Eğitim süreci içinde sanat eğitiminin önemini kişi ve 

toplumlar için gerekliliğini vurgulamak, bu çerçevede duygu ve düşüncelerin ifadesi olarak 

illüstrasyonun önemini ortaya koyabilmektir. 

Çalışma yapılırken 

1-Sanatın tanımı yapılarak sanatsal eğitimden bahsedilmiştir 

2-İllüstrasyonu tanımı yapılarak tarih içindeki gelişim süreci ele alınmıştır. 

3-sanat eğitiminde illüstrasyon konusu dahilinde ilk öğretim 1. ve 2. kademe 

öğrencilerine illüstrasyon sanatı kapsamında kitap kapağı tasarlama çalışması 

yaptırılmıştır.  
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1. 2. Sayıltılar 

     Bu çalışma sırasında aşağıdaki kabuller yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve 

yapılan yorumlar bu kabuller çerçevesinde yapılmıştır.  

1-Yapılan literatür araştırmaları gerçeği yansıtmaktadır. 

2-Uygulama çalışması yapılan öğrenciler soruları içtenlikle cevaplamışlardır. 

3-Anket sonuçları uygulanan öğrencileri temsil ettiği kabul edilmiştir. 

 

1.3. Sınırlılıklar 

  Çalışma Konya ili Kovanağzı mahallesinde bulunan Ayşe Sönmez ilk öğretim 

okulu 1.  kademe     4-5,  2. kademe 6-7-8 sınıf öğrencileriyle sınırlıdır. 
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BÖLÜM 2 

 

2. SANATIN TANIMI 

  Sanat, subjektif bir kavram olduğu için dünya üzerinde yaşayan tüm insanlara göre 

farklı şekillerde tanımlanabilir. 

İnsanoğlunun bilinen tarihinin başından beri önemli bir olgu olan sanatı 

düşünürler ve sanatçılar farklı olarak algılamış ve ifade etmişlerdir.(Read,1981).Ona göre 

sanat eserleri gerçekliği yansıtmaz. Sanatçı asıl gerçekliği değil görünen yüzeysel 

gerçekliği yansıtır. Dolayısıyla sançtı gerçekten uzaklaşan kişidir. İnsanın amacı idealara 

yönelmek olmalıdır; oysa sanatçı insanları ters yola götürmektedir (Moran,183)Eflatun un 

sanat kuramı hatırlamaya ve bu hatırlamanın tutuşturduğu sönmez aşka dayanır. Ona göre 

“bozulamaya ve değişmeye eğilimli olan nesne güzel olamaz(Bigalı,1984).Eflatun a göre 

doğada genel bir sanat kavramı yoktur fakat bazı sanatlar vardır. Bu sanatlar, öznel 

deneylerin bir anlatım tarzı değil aksine günlük etkinliklerin narin biçimleridir. 

Gombbrich’ e göre sanat diye bir şey yoktur, yalnızca sanatçılar vardır. Mağara 

resimlerini yapan ilk insanlardan bugün afişleri gerçekleştiren tasarımcılara uzanan 

yüzyıllara ve çeşitliliğe dayanan yelpazede etkilikler vardır. Tüm bu etkinliklere sanat 

denir. Ona göre sanat dünyası bilim ya da felsefe dünyasındakiler kadar insana değerli, 

yararlı ve çevresini anlamasına yardımcı bilgiler sunmaktadır (Read,1981) 

Sanat bir anlatımdır; duygu ve düşünceleri simgeler aracılığı ile aktarmada önemli 

bir görev üslenmektedir. 

Sanat toplumsal bir eleştiridir; sanat çağlar boyunca toplumsal ve siyasal eleştiri 

olarak işlev görmüştür. Bazen resimli öykü ya da karikatürlerde olduğu gibi halkın tepkini 

biçimlendirmiş, kimi zamanda savaş karşıtı tablolar olarak ortaya çıkmıştır (Özsoy,2003) 

En basit tanımıyla sanat, insanın bir biçim yaratma yetisidir. Herbert Read e göre 

“sanat, maddeye biçim verme isteği”, Hegel e göre ise;”ruhun madde içindeki 

görünümüdür”. 
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2.1. Eğitim ve Öğretim 

 

Toplumların çağdaş toplum seviyesi gelmeleri toplumları oluşturan insanların 

eğitilmesine bağlıdır. Eğitim, çağdaş tolumu oluşturan insanların bedensel, ruhsal 

değerlerini geliştirmeyi amaçlar, toplumun geleceğini düşünerek bireyleri araştıran, bulan, 

üreten bir yapıya yöneltir. 

Eğitim insanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci öğrenme ise bu süreç içinde 

kişide oluşan kalıcı davranış değişmeleridir. Tanım içeriğinden de anlaşıldığı gibi her iki 

kavramı birbirinden ayrı tutmak mümkün değildir. 

Eğitim süreci içersinde öğrenme sürekli olduğu kadar her zaman belli bir bilinç 

içinde gerçekleşmez. Birey yaşantısı içinde farkına varmadan öğrenmeyi gerçekleştirebilir. 

Bu sosyal öğrenme frakında olmadan taklit yoluyla bile gerçekleşebilir. Sosyal öğrenmenin 

yanı sıra insanın biyolojik yapısıyla ilgili öğrenmelerde oluşmaktadır. Bunlar içgüdüsel 

olaylar, refleks, uyku, yorgunluk, büyüme ve gelişme gibi insan organizmasında oluşan 

istem dışı olaylardır. 

Eğitim, insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen 

insanın kişiliği farklılaşır. Okullar eğitim sürecinin en önemli bölümünü oluşturur fakat 

eğitim yalnız okullarda yapılmaz. Okul dışında da gençleri, yetişkinleri bir mesleğe 

hazırlamak, onların hayata uyumlarını kolaylaştırmak için kısa süreli eğitim veren 

kurumlar vardır. Yanı sıra Eğitim, ailede iş yerinde, asker ocağında, camide kısaca 

insanların oluşturdukları çeşitli gruplar içinde de yer alır. En geniş anlamı ile eğitim 

toplumdaki “kültürleşme” sürecinin bir parçasıdır(Fidan,1985 ).  
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2.2. Sanatsal Öğrenme 

              Sanatsal öğrenme, kişi ile yapıtı arasında gelişen yaratıcı etkinlikler sürecidir 

(Artut,2001). Bu süreç öğretmen ve öğrenci arasında önceden programlanmış, estetiksel 

etkinlikler çerçevesinde anlamalı amaçlı ilişkilerle gerçekleşir. Sanatsal etkinliklerle 

öğrencide istendik davranışları kazandırılmaya çalışılırken öğrencilerin gelişim ve hazır 

bulunuşluk düzeyleri göz önüne alınarak program içeriklerinin oluşturulması en önemli 

noktadır. Ayrıca etkinlik sürecinde öğrencinin kendisi ve çevresindeki yaşantı arasında bağ 

kurabilme olasılığı sağlanmalıdır. 

Bilimsel araştırmaların eğitim pratiğine çok fazla katkıda bulunduğu inkâr 

edilemez bir gerçektir. Fakat bunun yanı sıra insan, hiçbir öğrenme teorisi ya da öğrenme 

modeli olmadan da öğrenebilmektedir. İnsanın konuşmayı, yürümeyi öğrenmesi gibi 

sanatsal öğrenme de kendi iç dinamiği içinde bağımsız olarak belirli ölçülerde gelişebilir. 

Ancak yine de nitelikli sanatsal öğrenme teori ve etkinlik bağlamında kendi iç disiplini ile 

oluşabilmektedir. 

Günümüzde verimli olmayan geleneksel öğretim tarzı ile mümkün olmayan bazı 

kavram ve becerilerin öğrenilmesi; sanatsal öğrenme olayının iyi kavranması, öğretme 

modellerinin amaç ve anlamına uygun bir şekilde kullanılması sanatsal öğrenmeyi etkili ve 

kalıcı kılar. 

Sanatsal öğrenme büyümenin doğal ve otomatik bir sonucu değildir. Bu anlamda 

gelişme öğrenmenin karmaşık biçimleri ve süreçleri içinde olur. Bu öğrenmenin biçimi 

kadar içeriği de önemlidir. Bir bütün olarak öğrenme çocuğun mevcut gücü ve dağarının 

ötesinde pek çok ussal deneyimi ve becerileri kapsar. Çocuk sanatsal öğrenmede yalnız 

içeriden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye beslenerek gelişir. Ayrıca sanat eğitiminde 

amaç, doğanın gereğini yapmasını beklemek değil öğretimle bunu geliştirmektir. 

 

2.3. Sanat Eğitimi 

 

Dünya üzerindeki büyük küçük tüm toplumların genel amaçları uygarlaşmaya 

yöneliktir. Uygarlaşma aşamasında teknoloji ve özellikle sanat alanında gerçekleşen 

gelişmeleri takip etmek, uygulamak, uygulamak için ortam hazırlamak uyulması gereken 

en baştaki kurallardan biridir. Sanat eğitimi bireylerin uyumlu olma, bilinç, düşünme, 
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yaratıcılık, kendini, duygularını ifade edebilme gibi yetilerini geliştirerek sağlıklı toplumun 

temellerinin atılmasında etkilidir. 

Sanatın öğretiminde öğrenciye en zor ulaşılan alanlardan biri uygulamalı 

çalışmalardır. Okullarımızda genelde birbirinden bağımsız ayrı ayrı etkinlikler biçiminde 

yapılan uygulamalı çalışmalar öğrenciye heyecan verici görünse de öğretici olmaktan 

uzaktır (Kırışoğlu,1991). 

Eğitimi, öğrenimin gerçekleştiği genel bir süreç olarak ele aldığımızda sanat 

eğitimini bu genellemenin bir parçası olarak kabul edebiliriz. Fakat sanat özgünlük ve 

bireysel yaratıcılık olgusu olarak düşünüldüğünde genel eğitimin içinde sanat eğitiminin 

kendine has özel yasalarının ve ilkelerinin varlığının kabul etmek zorundayız. Ezbere, bilgi 

depolamaya dayalı eğitim sürecinde belleği geliştirmeye yönelik programlar yerine 

yaratıcılığı geliştirmeye yönelik program çabaları eğitimin diğer unsurlarına ilişkin 

sorunlara bağlı olarak istenilen amaca ulaşmamaktadır. Başarısızlığın en önemli nedeni de 

tutarlı davranan, değerler üreten, yaratabilen bireylerin yetişmesinde çok etkin olan sanat 

eğitimine genel eğitim sistemi içinde gereken önemim verilmemesidir(Ersoy 1990). 

Doğru bir eğitim yaşantısından geçen, amaçları iyi tespit edilmiş sanat eğitimi 

alan birey dünyayı daha anlamlı yaşar, maddeyi değiştirir ve yeniden biçim verir, yaratıcı 

olmanın özgürlüğünü ve insan olmanın yüceliğini yaşar(Baler,1990) 

Gelişmiş ülkeler okul öncesi dönemlerden itibaren sanat eğitimine ağırlık 

vermekte ve bireyi her türlü yaratıcılığı hazırlamaktadır. Küçük yaşlardan başlayan ve 

örgün eğitimde devam eden sanat eğitimi, yaratıcılığı geliştirirken estetik bir düzey, iyi, 

doğru, güzeli seçebilme, karar verebilme ve kritik yapabilme becerisini beraberinde 

getirecektir(Ersoy,1990).Çocuğa daha küçük yaşlarda yaratıcılık için gerekli olan görmeyi, 

işitmeyi, algılamayı, öğretmek de ilk aşama olarak değerlendirilebilir. 

 

2.3.1. Sanat Eğitiminin Gerekliliği ve İşlevi 

 

Sanat eğitimi tarihi yakından incelendiğinde, ulusallığı vurgulayan birçok 

kavramın sanat eğitimi literatüründe çok önceden yer aldığı görülür. Bunlar; resimsel 

düşünme, görsel düşünme, değerlerle düşünme, düşünen göz, imgesel düşünme gibi 
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kavramlardır. Sanatın hangi türü olursa olsun bir düşünce ürünü olduğu bu kavramlarda 

anlatılmak istenir (Kırışoğlu,1990). 

Sanat eğitimi, insanlarda duyarlılık sınırlarını zorlar, o sınırın daha genişlemesini 

olanaklı kılar. Bu yolla insan kendini bu yönü ile tanıma olanağı bulur ve “kişi” olma, 

olabilme yolunda daha bilinçle ilerler (Erinç,1998). 

Sanat eğitimine dair literatürlerde sanatın yaratıcılığı arttıracağı, kişisel gelişimi 

genişleteceği, okula devamı düzene sokacağı, okuma becerisini yükselteceği ve beynin sağ 

tarafının uyaracağı ileri sürülmektedir. Ayrıca görsel okuryazarlık ve estetik karar vermede 

de sanat eğitiminin etkisi büyüktür (Özsoy,2003). Bu iddiaların temeli eğitsel araştırmalara 

dayanmaktadır. Sanat eğitiminin gerekliliğine ilişkin görüşlerin temeli yaratıcılık odaklıdır. 

bu nedenle aileden başlayarak okul öncesi ve temel eğitim kurumlarında yaratıcılık eğitimi 

tüm okul sistemine ve programlarına yerleşmiş ve özümsenmiştir. 

Sanat eğitiminin gerekliliğini birkaç başlıkla şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 

2.3.1.1. Bireysel Gereklilik  

 

Kişilik eğitimi kavramından bağımsız karar vermeyi, üretici güçlerin uyarılmasını, 

duyarlı tavır yoluyla ahlaki bilince ulaşmayı anlıyoruz. Sanatı kişiliği geliştirmesinde üç 

yönden kuşatıcı etkisi vardır.1.Yaratma süreciyle bir değer üretmenin gururunu yaşama 

2.Kendisini dışa vurarak var olmanın bilincini duyumsama 3.Kendisiyle dış evrendeki 

nesneler arasındaki ilişkilerin düzeniyle ilgili yasaların gizini keşfederek yaşamanın 

hazzını duyumsama (Gençaydın,1990). 

Her bireyin öğrenme kapasitesinin farklılığının gerçekliğini yanında Çocukluk 

yıllarında ortaya çıkan huy ayırımları çocuğun plastik uğraşlarına tamamıyla 

yansımaktadır. Bu ayırımlar belirli gruplar içinde sınıflanabilecek kadar ipuçları 

vermektedir. Böyle tip ayırımları bunlar üzerinde yapılmış araştırmalar öncelikle fizyolojik 

açıdan yapılmış, sonraları ruhsal çözümleme yöntemleriyle saptanan tiplemelerle 

uzmanlaşmışlardır. 
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 2.3.1.2. Psikolojik Gereklilik  

 

Sınırlı sözcük bilgisine sahip çocuk için resim kolay bir anlatım aracıdır. Resmin, 

çocuğun kendisiyle dış dünyası arasında iletişimi sağlayan bir araç ve çocuğun iç 

dünyasının keşfetmek için ideal bir teknik olması psikolojik yaklaşımları söz konusu 

etmektedir. 

Kırışoğlu’na göre ruhbilimsel ve gelişimsel yaklaşımlar göz önüne alınarak 

yapılan bazı tespitler vardır; 

1-Çocuğun nesnel dünya ile kurduğu ilişkinin ve o çevreyi değiştirme yolundaki 

yaratıcı eylemin bir göstergesidir. 

2-Çocuk büyürken çizgilerinin de gelişeceği varsayılır. 

3-Bu resimler düzenleyici, bütünleyici bir işleve sahiptir. 

4-Resim çalışmaları çocuğun zihinsel gelişimine fırsat tanır. 

5-10 yaşına kadar çocuk resimleri bu yaş çocuklarının zekâ düzeylerini 

belirlemede bir ölçüdür. 

 

2.3.1.3. Ekonomik Gereklilik 

 

Sanat ve sanat değeri eylemler için insan zekâ ve becerisinin önemi çok fazla ise 

de imkânların araç ve gereçlerin gerekliliği sanatın somutlaştırılması için kaçınılmaz 

ihtiyaçtır. Bu sebepledir ki sanatçı, sanat eğitimcisi, sanat izleyicisi içi ekonomik 

doyumdan söz edilebilir. Sanatçı yaptığı çalışmanın ürününü alamıyorsa bundan verimin 

olmadığı anlamlı çıkmaktadır. Üründen kasıt sadece maddi bir ürün olarak 

algılamamalıdır. Eğitimin somut ürünü beklentisi kaçınılmazdır. Sanatçı sunduğu ürünün 

topluma ekonomik ve maddi bir katkısı duyabilmeli görebilmelidir. 
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2.3.1.4. Sosyolojik ve Politik Gereklilik 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Dewey, Stiehler, Frey gibi yabancı eğitim bilimci ve 

sanat eğitimcilerine hazırlattırılan programlar ve uygulamalarda sanat eğitiminin sosyolojik 

bir eksikliği tamamlayacağına inanılarak bu gereksinimin bir devlet politikası haline 

getirdiği görülmüştür. 

1925 - 29 yılları arasında Mustafa Necati bakanlığı sırasında resim heykel işinin 

başlıca uğraşılması gereken konu olduğunu ve bunun topluma mal edilmesi gerektiğini 

düşüncesiyle önemli icraatlarda bulunmuştur. Mektep müzesi, Sanayi nefise encümeni ve 

iş prensiplerine Müstenit Tedrisat kursu, sanatın toplumun her kesimince benimsenmesi 

amacına yönelik çabalarından bir kaçıdır. 

 

2.3.2. Sanat Eğitiminin Amaçları 

 

Sanat eğitiminin temel amaçlarını açıklamadan önce iki temel ilke olan “kişisel ve 

insani değerler ilkesi” ile “Sanatsal ve estetik değerler ilkesini” kısaca tanımlamak 

gerekmektedir. 

Kişisel ve sanatsal değerler ilkesi, sadece yetenekli öğrencilerin sanat eğitiminde 

faydalanması yerine tüm öğrencilere eşit derecede sanat eğitimi hakkı ve uygulaması ile 

yapılan eğitim düşüncesine dayanır. 

Sanatsal ve estetik değerler ilkesi ise çalışma sonucunda elde edilen ürünle 

ilgilidir. Eğitimci, eğitim verdiği bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarını göz 

önünde bulundurarak farklı bir estetik ortam oluşturarak öğrencinin yeni sanatsal ifade 

biçimlerine ulaşmasına sağlamaya çalışmalıdır. Buna göre belirtilen ilkeler doğrultusunda 

plastik sanatlar eğitimin amaçları şunlar olmalıdır. 

1-Çocuğun kendini dışa vurabilmesi için gerekli ortam hazırlamak 

2-Çocuğu yaşamla ilişki halinde tutmak 

3-Temel sanat bilgilerini öğrencinin düzeyine ve yeteneklerine paralel olarak 

kazandırmak 
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4-Öğrencilerin dengeli bir gelişim düzeyine ve yeteneklerine paralel olarak 

kazandırmak 

5-Sanat yapıtına olduğu kadar çevreye ve her türlü görsel nesneye bir başka 

boyutta estetik ölçülerle ulaşmayı sağlamak. 

6-Maddeyi tanıtmak, hangi işte kullanıldığını kavratmak ve ona estetik bir şekil 

vermeyi öğretmek 

7-Yaratıcı süreç olarak kişiyi özgür düşünmeye, özgür çalışmaya ve yaratmaya 

götürmektir(Arısoy,1994).  

Çocuklardaki yaratıcı güç ve estetik gelişimleri onların bedensel ve zihinsel 

gelişimleri ile yakından ilgilidir. Bu nedenle eğitimci, eğitim süreçlerini çocukların gelişim 

evrelerine göre kurgulamalıdır(Ünver,2002). 

Peter Wolters(1994) sanat eğitiminin geleceği konulu seminerde kültürel eğitimin 

ve estetik öğretimin hedeflerini şu şekilde açıklamıştır. 

-Algılama yeteneği 

-Biçimlendirme yeteneği 

-Aktarma yeteneği 

-Düş gücü 

-Yargıya varma yeteneği 

 

Sanat eğitimi sadece yeteneklerin eğitildiği bir sistem değil herkes için gereken 

bir algılama, aktarabilme, düş kurabilme ve yargıya varabilme gibi kişilik eğitimini de 

kapsamaktadır. 

Amerikalı bir sanat eğitimcisinin dediği gibi sanat eğitimi güzelliği hissetme, 

güzelliğe bakma, güzelliği bulma, güzelliği sevme ve koruma konusunda davranış 

geliştirir(Gel,1997). 

Sanata ve sanatçıya duyarlı bir toplum oluşması, sanat eğitiminin işlevini tam 

olarak tam olarak yerine getirmesi ile doğru orantılıdır. Sanat eğitimine yönelmenin 

gerekliliği toplumsal barışın inşasına ve bireylerde sanat kültürünün oluşmasına önemli 

katkıda bulunur. Toplumda düzen ve duygusal birlik sağlayan sanat, bütün insanlığın malı 
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olacak bir güzel sanat eseri, ruhun derinliklerine dönerken insana hazların en güzelini 

yaşatır(Atan,1996 ) 

 

2.3.3. Sanat Eğitimi Yöntemleri 

 

Sanat eğitiminde geçmişten günümüze uygulanan yöntemler ve yaklaşımlar ele 

alındığında eskiden yeniye ilkesine dayanarak bu alanda bilinen belli başlı yöntemleri 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; 

1-Kopya yöntemi 

2-Kolaydan zora gitme yöntemi 

3-Çocuğun sanat eğitiminin gene çocuğun genel eğitimine hizmeti yöntemi 

4-Bellek eğitimi yöntemi 

5-Çocuk sanatı yöntemi 

6-Psikolojik yöntem 

7-Sanat yoluyla eğitim yöntemi 

8-Sanat ve iş eğitimi yöntemi (Türkdoğan 1981). 

 

Yukarıda ifade edilen genel sıralamaya karşılık olarak Erbay sanat eğitiminde 

kullanılan temel yaklaşımlar ile teknik yöntemleri ayrı olarak ele almış ve aşağıdaki 

yaklaşımları da yöntem şeklinde değerlendirmiştir. Bunlar; 

1-Eğitmenin tutumuna göre uygulanan yöntemler 

-Direct yöntem 

-Rehberlik yöntemi 

-Serbest-özgür ifade yöntemi 

 2-teknik özelliklere göre uygulanan yöntemler 

-Kopya yöntemi 
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-Kolaydan zora, yakından uzağa yöntemi 

-Bellek eğitimi yöntemi 

-Psikolojik yöntem 

Müzikli yöntem 

-Çözümleme yöntemi 

-Dramatizasyon yöntemi 

-Gözlem yöntemi 

-Bilgisayar destekli eğitim yöntemi 
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BÖLÜM 3 

 

3. SANATSAL GELİŞİMİN ÖNEMİ 

 

Çocuğun, gencin, yetişkinin sanatsal eğitimini sağlamak sanat eğitiminin temel 

amacıdır. Okullar ve eğitimciler bu amacı yerine getirmekle yükümlüdür. Bu amaca 

ulaşmanın en doğru ve etkin yolu eğiteceğimiz kişinin sanatsal gücünü ve yetilerini 

tanımaktır. Kısaca çocuğun büyüme ve gelişme süreci içinde çok özel bir yeri olan sanatsal 

gelişiminin çizgisini öğrenmektir. Çocukların sanatsal gelişimlerini gelişim dönem 

özelliklerinden ayrı tutmak sanat eğitiminin başarıyla uygulanabilirliği için son derece 

yanlıştır. 

 

3.1. Sanatsal Dönem Özellikleri 

 

Sürekli gelişim halinde olan insanın özellikle çocukluk döneminde kazandığı 

özellikler bir sonraki dönemde gelişerek devam eder. 

Çocuğun her gelişim döneminde olduğu gibi resim gelişiminde de geçirdiği 

aşamalar vardır. Her aşama kendine özgü niteliklere ve özelliklere sahiptir. Bu gelişim 

evreleri her çocukta farklı zaman ve hızda görülebilir (Oğuzkan,1981). 

 

3.1.1. Okul öncesi Dönemi Gelişim Özellikleri 

 

3.1.1.1. Karalama Dönemi 

 

Çocuk birkaç aylıkken gözlerinin önünden geçen nesneleri takip ederken bazı 

geometrik nesneleri ve biçimleri kavram olarak kazanmaya aylar sonra başlar. Çeşitli 
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kitapların gösterilmesi, ellerine değişik nesnelerin tutuşturulması sonucunda ortaya ilk 

çizgiler v etek renkle boyama çıkar. Aslında çocuk çizmek için işe başlamaz ne yaptığının 

farkında değildir. Sadece kaleminin çıkardığı eğri doğru çizgiler onu mutlu eder. Kâğıt 

üzerinde düzlem ya da en boy diye bir kavram gelişmemiştir. Bu çizgiler çoğunlukla 

dikeydir. 

Kâğıt üzerinde gelişigüzel çizgilerin çizildiği dönem “anlamsız basit karalamalar 

dönemi” olarak tanımlanır (Yavuzer,1992). 

2 yaşlarında her iki elerlini kullanarak fırça ya da kalemle bilinçsiz karalamalar 

yapan çocuklarda henüz beyin el koordinasyonları gelişmemiştir Çocukların önce 

bilinçsizce yaptığı karalamalar daha sonraları onların gelişimine paralel olarak kontrollü 

hale gelir (Yalçınkaya,1995).Elinin hareketiyle çizgiler arasındaki bağlantıyı henüz 

keşfetmiş değildir (R.1.). 

3. yaşta hareketlerini kontrol etmeye başladıklarında çizgilerini de istedikleri gibi 

yönlendirmeye başlarlar (Yavuzer,1992). 

Bu dönemde renk seçimi yoktur. Çoğunlukla renkler parlak ve nesnelerin gerçek 

renklerinden uzaktır. Çizilen her şey kâğıt üzerinde boşlukta uçarcasına yer alır. Orantı 

kavramı ise söz konusu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    R. 1. (Yavuzer H. 1992) 
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3.1.1.2. Şema Öncesi Dönem 

 

Bu dönmede çocuklar canlandırmak istedikleri nesne ya da kavramla düşünceleri 

arasında ilişki kurma kaygısını duymaya başladıklarından dolayı kendilerine özgü biçimler 

yaratmaya başlamıştır. Bunlar ilk benzetme çabalarıdır(San,1979).Özellikle ilgi duydukları 

konu ya da figür çizimlerinde ayrıntı kullanmaya başlarlar. Aynı zamanda saydam özelliği 

de belirir. Gerçekleri olduğu gibi değil düşündükleri gibi çizerler. İmge ile gerçeklik 

arasındaki ayırım henüz yerine oturmamıştır (Yavuzer,1992)(R.2.,3.,4.,5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.2(Yavuzer H. 1992)              R.3. (Yavuzer H. 1992) 
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R.4. (Yavuzer H. 1992)    R.5. (Yavuzer H. 1992) 

 

Çizdikleri iç kısımlarını boyayarak yüzeyi kaplarlar. Ayrıca nesnelerin gerçek 

renklerine bağlılık başlamıştır. Çocuklarda bir önceki dönemden farklı olar ak mekân 

kavramı oluşmaya başlamıştır. Daha önce çizdiği nesne ya da figür zemine oturmazken 

çevresinde gördüğü her şeyin havada uçmadığını, bir yere bastığını algılamasıyla mekânı 

keşfeder. Bu mekân genellikle kâğıdın alt kenarıdır. Çocuğun yapmak istediği her şey yer 

çizgisi olarak kabul ettiği alt kenara sıralanır. Daha sonraları ise mekân, kâğıdı yatay 

olarak baştan sona geçen bir çizgi olur. Bu kez de her şey bu çizgi üzerine 

çizilmiştir(Abacı,2000) (R.6). 

Kağıt yüzeyini planlı doldurma girişimleri 5–6 yaş civarında başlar. Nesnelerin 

görünmeyen yanları da gösterilerek yüzeye yapışmış gibi çizilir. Bu dönem çocukların 

mekan algılarında nesneler, üzerinde bulundukları yüzeye dik olarak yer alır.5-7 yaş 

arasındaki çocuklar, yuvarlak bir tepeye ev yada ağaç resmi çizerken evi ve ağacı yer 

çekimine göre değil de tepenin merkezine dikey olarak çizerler(Özer,2000). 
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Önem verdikleri kişiler ya da nesneler gerçekte ne olursa olsun her zaman büyük 

çizilir. Boy hiyerarşisi özelliği çocukların önemsediği sevdiği ve değer verdiği varlıkların 

diğerlerine göre daha büyük ve resim yüzeyinin merkezi bir yerinde etkin bir biçimde ele 

alınması olarak tanımlanabilir(Yolcu,2004). 

 

 

 

 

 

 

 

    R.6. (Yavuzer H. 1992) 

 

3.1.2. İlk Öğretim 1. ve 2. Kademe Dönemi Gelişim Özellikleri 

 

3.1.2.1. Şematik Dönem 

 

Çocukların bilişsel gelişimlerine paralel kavram gelişimlerindeki ilerleme, onların 

çizimlerine de yansır. Kavram biçimleri netlik kazandıkça çizimlerinde kullandıkları 

semboller şemalara dönüşmeye başlar. 

İlköğretime başlanılan yaşlarda çocukların gerçeği aradığı ve gerçekliği yaptıkları 

çalışmalara yansıtmak istedikleri görülür. Ancak yeterli derecede gelişmemiş küçük 

kaslarından dolayı gördüklerini aynı ifade etmekte fazla başarı sağlayamazlar 

(Gürtuna,2003). 

Yaşantısının bir parçasıyken ilkokul döneminde Resim iş dersi olarak karşısına 

çıkan resim ifade etmenin yazıya kaymasıyla çocukların gündeminden uzaklaşır. 
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Bu dönmede çocuk farklı bakış açıları geliştirir. Önemli gördüğü ayrıntıları 

abartır,  önemsizleri yok edebilir. Ayrıca cinsiyetinin ilgi alanlarını ayrıntılarda 

görebiliriz.7 yaşlarında figürler cepheden ve durağan iken 9 yaşına doğru hareketlenir. 

Nesnelerin gerçek renklerine sadık kalınmaya başlanılmıştır. Çocuk bu dönemde 

sevdiği ve coşkusunu ifade edebildiği renkleri kullanmaktan kaçınmaz. 

Bu dönemde mekân olarak kullanılan yer çizgileri çoğalır, gök çizgisi eklenmeye 

başlar. Nesne ve figürler bulundukları uzaklığa göre büyük küçük çizilebilir. Ama hiç birisi 

bir diğerinin önünde gösterilmez (R.7.,8.,9.) 

 

 

 

 

 

 

 

    R.7. (Yavuzer H. 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R.8. (Yavuzer H. 1992)      R.9. (Yavuzer H. 1992) 
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Bu dönem çocuğu nesneler arsındaki ilişkiyi doğru vermeye çabalar. Geometrik 

formlardan yararlanarak oluşturduğu figürlerine gördüğünü görselleştirmenin yanı sıra 

düşündüklerini de ekler. İmge ile gerçekliği bir arada kullanır (R.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    R.10. (Yavuzer H. 1992) 

 

3.1. 2. 2. Gerçeklik Dönemi 

 

9–12 yaş ergenlik önceci dönem çocuklarının bilişsel gelişimleri fiziksel 

gelişimlerinin önündedir. Somut yaklaşımların dönemde oldukları için gördükleri 

nesnelerin ve figürlerin boyutlarına, oranlarına, renklere, perspektife ve cins ayırımına 

dikkat ederek bunları gerçeğe en uygun şekilde yansıtmaya dikkat ederler. 

Çocuğun somut düşünme evresinden soyut düşünme evresine geçtiği 6.sınıfta 

kaybettiği imgelerle düşünme yeteneğini yeniden kazanmaya başlar. Geometrik çizgilerden 

uzaklaşarak çizgilerin özgünleştiği, düşüncenin ifade biçimi olarak geri geldiği döneme 

girmeye başlar. Renkler resimlerde anlam ve amaçlarına uygun şekilde yer alır. Yakında 

olanı büyük uzakta olanı küçük çizme artık perspektifin farkında olduklarının ipuçlarını 
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verir. Mekân artık yer ve gök çizgilerinin değil nesne ve figürlerin içinde bulundukları 

farklı bir boyuttur. 

Bu dönem çocukları figür, nesne, mekân arasındaki orantıları bilir fakat bunu 

küçük kas gelişimlerini tam olarak tamamlayamadıkları için uygulamakta güçlük çekerler 

(R.11.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.11. (Yavuzer H. 1992) 

 

3. 1. 2. 3. Mantık Dönemi 

 

Bu dönem çocuğu figürlerinde hareketi rahatlıkla verebilir. Daha önceden giysiyi 

aksesuar olarak kullanırken artık hareketin bir göstergesi olarak kullanır. Aynı zamanda 

çizgiyi duygularını ifade etmede de kullanmaya başlar. 
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Eleştirel düşüncenin getirdiği bilinçli bir yaratıcılıkla tasarımlarında farklı renk 

düzenlemeleri deneyip uygulayabilir, rengi duygu ve düşüncelerinin ifadesi olarak 

kullanabilir. 

Kâğıt üzerinde mekânın üç boyutlu yönünü uzak yakın ilişkileri, nesnelerin 

boşluk içindeki yerlerini gerçeğe uygun olarak gösterebilmeyi başarır. Işık, gölge ve rengi 

mekanı belirtme aracı olarak kullanma bilinç ve bilgisine sahiptirler.Bilinçli olarak 

orantılar üzerinde oynayarak değişik düzenlemeler tasarlayarak yaratıcı düşüncelerini 

rahatlıkla ortaya koyabilirler, farklı teknik ve yöntemlerden faydalanabilirler. 
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BÖLÜM 4 

 

4. İLLÜSTRASYONUN TANIMI 

 

‘Metinlerin ve fikirlerin tasvir edilmesi ve açıklanması amacıyla uygulanan en 

yaygın resimleme türüdür. Yayın dünyasının bir bölümünde; öğretici, bilimsel, teknik ve 

mesleki resimlerde; ayrıntıları vurgulayan, açılayıcı özellikte illüstrasyonlar yer alır; diğer 

bölümde ise değişik katmanlarda büyük kitlelere seslenen, çeşitli serbest teknik ve stillerde 

yapılmış olan illüstrasyonlar güçlü bir anlatım aracı olarak kullanılırlar. İllüstrasyonlar 

tanıtım ve reklam medyalarında görsel çözümler üreten en önemli etmenlerden biridir. 

İlintili oldukları metni tanımlayıp, değişik anlam ve boyutlarda yeniden algılanmasına 

yardımcı olurlar. Konu kavram ve eylemlerin kolayca kavranıp benimsenmesinde, 

sevilmesinde etkili olurlar. 

İllüstrasyonlar, içerdikleri resimsel değerlerin birbirinden farklı yorum ve 

stilleriyle, sanatçının özgün karakteriyle kaynaşarak, okuyucu-seyircide estetik bir haz 

uyandırırlar. Bu estetik haz, sanat katına çıkan illüstrasyonların yaşamı yansıtan, sevdiren 

ve dönüşümüne katkı sağlayan gücüyle gerçekleşir. 

İllüstrasyon yapan kişiye ‘illüstratör’ denilmektedir. Bu kişilerin yaratıcı gücünün 

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

durumunu çok iyi bilmesi ve sanat eğitimi almış olması hitap ettiği kitlelerin kültür 

düzeyini yükseltmesi açısından önemlidir. 

 

4.1. İllüstrasyonların İşlevleri Bakımından Gruplandırılması 

4.1.1. Süsleyici resimler 

Bir konun açıklamasına yardımcı olmaktan çok onun sembolik yönünü 

belirlemeye yarar. Bu nedenle bu resimlerin halk hikâyelerinde, şiir kitaplarında 

kullanılması daha uygun olur. Ders kitaplarında da aşırılığa kaçmamak koşuluyla bu tür 
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resimlere yer verilebilir. Süsleyici resimler, hayal gücünün artmasında, estetik duygunun 

gelişmesinde, düşünce şeklinin artmasında, kişiliğin gelişmesinde yararlı olurlar. 

Konunun anlaşılması ve benimsenmesi resimler sayesinde daha da kolaylaştığı 

gibi kişinin okumadan duyacağı zevki de arttırır. Bu da hayal gücünün genişlemesi, bilgi 

dağarcığının artmasını sağlayacaktır. 

 

4.1.2. Metin Tamamlayıcı Resimler 

Metni yorumlayan illüstrasyonlar yaratıcılık yetilerinin ve görsel algılamanın 

zihinsel gelişmeye olan katkısının devamında son derece etkilidir. Bu illüstrasyonlar 

sayesinde konunun zihinde kalıcı olmasını sağlamak, unutulmayacak bilgileri vermek 

mümkündür. Bu tür resimlerden kavram geliştirilmesinde yararlanılabilir. Böylece 

karakteri ya da zekâyı yansıtan, aynı zamanda kişiliği geliştirici, görsel ve duygusal 

deneyimleri arttırıcı özelliğinden de yaralanılmış olunacaktır. 

 

4.1.3. Metni Tamamlayıcı Yorumlayıcı Resimler 

Bu tür resimler yazıyla anlatılması kolay olmayan ayrıntılı ve karmaşık nesnelerin 

ve olayların kolayca kavranması amacıyla tasarlanacağı gibi bazı teknik olayları 

açıklamada da kullanılabilir. Yine bu tasarımda çeşitli varlıklar başlıca özellikleri ile 

anlatılabilir. Örneğin; Bir kartal ya da aslanı çizerek gerçeği göstermekten alınacak hazzı 

da verebiliriz (R.12). 

 

 

 

 

 

 

R.12 www.illüstrasyon.com 
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4.2. İllüstrasyon Ve Sayfa Tasarımı  

İllüstrasyon sözlük olarak izah edici resim anlamına gelmektedir. Daha çok kitap 

içi metinlerin açıklayıcı tanımlamalarını güçlendirmek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak 

amacıyla yapılan konulu resimlerdir. Sanat çalışmalarında bir uzmanlık alanı olarak yerini 

almıştır. İlk illüstrasyon çalışmaları olarak mağara resimleriyle dini konuları açıklayan 

resim ve mozaikler örnek verilebilir. Ancak bugünkü anlamda illüstrasyonlar orta çağ el 

yazması kitaplarında görülmektedir. Bunlar Avrupa da orta çağ Hıristiyan dünyasının dini 

inanışlarını Hz. İsa’nın hayatı ve Hıristiyanlığın dini öğretilerini açıklayan resimlerle 

doludur. Bu açıdan bakıldığında resimli kitapların dönemin sosyal ekonomik ve kültürel 

olaylarını incelemek açısından önemli bir belge niteliği taşımasıdır. Çünkü bazen resimler 

yazılardan değerlidir.Örneğin; Leonardo da Vinci’nin tuttuğu resimli notlarında tıp 

çalışmalarından mühendisliğe kadar her şey tüm ayrıntısıyla ele alınmıştır.  

19.Yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojinin gelişmesi kitlesel üretimin 

başlamasıyla gazeteler ve dergilerin üretim ve ihracat yapan iş dünyasının etkili 

görüntülere ihtiyaç duyması illüstrasyon tekniğinin daha fazla ilgi görmesini sağlamıştır. 

Türklerde de illüstrasyon tekniğinin gelişmiş bir sanat dalı olduğu görülebilir. 

M.S. 8. ve 9. yy da yapılmış olan Uygur minyatürleri bunun en önemli kanıtlarıdır.Daha 

sonra Osmanlı Devleti döneminde kitap resimleme çalışmaları önemli bir aşamaya ulaşmış 

ve sarayda bir okul bile kurulmuştur.Padişahın günlük yaşayışından önemli kesitleri ele 

alan minyatürler, dini konular, savaş sahneleri ve çeşitli mitolojik olaylar illüstrasyon 

olarak çalışılmıştır. 

 

4.3. İllüstrasyon Türleri 

İllüstrasyon günümüz meslek gruplarına göre çeşitlenmektedir. Çünkü fotoğraf ve 

ileri görüntüleme teknikleri, illüstrasyon tekniğiyle hazırlanmış olan görüntülerin bilgi ve 

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

illüstrasyonların kalitesi fotoğraflarla elde edilememektedir. 
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1-Tıp illüstrasyonları  

Tıp ve sağlıkla ilgili konularda canlıların iç ve dış yapılarını organlarını 

detaylandırmak amacıyla resimlenen çalışmalardır.İyi bir tasarın bilgisi ister ve tıpla ilgili 

bir uzmanın denetiminde illüstrasyonu yapmak gerekmektedir. 

2-Teknik  İllüstrasyonlar 

Mühendislik, biyoloji,zooloji,botanik,endüstriyel malzemeler gibi maddelerin ve 

organizmaların ayrıntılı görüntülerini açıklayıcı ve bilgi iletme amaçlı 

resimlemelerdir.Yine bu tür illüstrasyonları yapacak tasarımcının mesleğinde başarılı 

olması resimlenecek obje hakkında teknik bilgilere sahip bir uzmanla çalışması 

gerekmektedir.  

3-Ticari illüstrasyonlar 

Mal ve mamül maddelerin üretim aşamasından pazara sunulmasına kadar geçen 

sürede seyredeceği safhaları konu alan teknik ve ya tanıtım illüstrasyonları tüketiciyi ikna 

edecek biçimde resimleme işlemidir.Bu tarz tasarımlar çeşitli broşür ve kitapların içinde 

kullanılır. 

4-Kültürel illüstrasyonlar 

Toplumun günlük yaşayış ve davranış biçimlerini gelenek ve göreneklerini önemli 

ip uçlarıyla resimleme işi kültürel illüstrasyonlara girer. Örneğin;Kültür Bakanlığı 

tarafından halk oyunlarını yabancı ve yerli turistlere tanıtmak amacıyla kitap içlerinde 

kullandığı resimler kültür illüstrasyonlarına girer. 

5-Bilgi amaçlı illüstrasyonlar 

Çeşitli konularda halkı biçimlendirmek amacıyla yapılan 

tasarımlardır.Örneğin;Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli aşı kampanyaları ve hastalıkların 

anlatılması,küçük kitapçıkların içinde halkı aydınlatmak için çalışılan resimlerdir. 

4.4. İllüstrasyon Teknikleri 

Grafik tasarımda kullanılan tüm teknikler illüstrasyon çalışmalarında 

kullanılabilir.Teknik malzeme olarak kalemler,kağıtlar,boyalar,karışık teknik çalışmalar ve 

bilgisayar destekli tasarım tekniği ile illüstrasyon çalışmaları yapılabilir. 
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a-Karakalem Tekniği 

Sert ve yumuşak kurşun kalem türleriyle yapılabilir.Önemli olan tasarımın anlatım 

gücü ve kompozisyonun kurgusudur. 

b-Renkli kuru boya tekniği 

İllüstrasyon çalışmalarında iyi sonuç veren bir tasarım tekniğidir. Özellikle çocuk 

hikayelerinde bu teknik çok kullanılır. Tasarımcı çocukların renk dünyasını keşfetmelerine 

yardımcı olur, hayal güçlerini genişletir. 

c-Lavı Tekniği 

Çini mürekkebinin sulandırılmasıyla mürekkebin koyu, açık ve gri değerleriyle 

elde edilen bir çalışmadır.Tek renk tonlaması elde edildiği için ilginç sonuçlara ulaşılabilir. 

d-Çini mürekkeple tarama tekniği 

Siyah beyaz ve orta değerdeki tonların farklı bir tarzla çizim biçimidir ve 

illüstrasyon çalışmalarında kullanılır.Sıfır numara uçlu bir divit uç veya değişik 

numaralardan oluşan rapidolarla  çalışılır.Tasarımcının çizgi yönü dokusu ve anlamları 

konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

e-Pastel boya tekniği 

Kuru ve yağlı pastel boyalarla uygulanan teknikle çocuk hikayeleri, roman,masal 

illüstrasyonları tasarlanabilir.Pastel boyalar doğrudan kağıt üzerine uygulanabileceği gibi 

kağıt üzerine sürüldükten sonra tümünün üzeri siyah pastel boyayla kapatılarak kazıma 

işlemi yapılır.Işıklı renklerin ortaya çıktığı ve çocuk masalları için kullanılabilecek 

resimlemeler yapılabilir. 

f-Sulu boya teknikleri 

İllüstrasyon çalışmalarında en çok tercih edilen tekniklerdendir. Sulu boya 

çalışmalarıyla her tür resimleme yapmak mümkündür. Örneğin; tanıtım broşürleri, kültürel 

kitaplar, magazin dergileri ve daha birçok yayın grubu tasarımlarında kullanılır. Renk 

ayırımı ve baskı aşamasında daha iyi sonuç alınabilmesi için kaliteli suluboyalarla 

çalışmak tercih edilmelidir. 
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g-Karışık teknik 

Pastel, suluboya, kuru boya, kolaj gibi tekniklerin bir arada kullanımıyla yapılan 

resimleme tekniğidir. Güçlü bir anlatım aracıdır, her türlü illüstrasyon türünde 

kullanılabilir.  

h-Püskürtme tekniği 

Tıp mühendislik ve makine ekipmanlarının ayrıntılı detaylarını resimlemek 

amacıyla yapılan tercih edilen bir tekniktir. Titizlik ve ustalık ister, dolayısıyla sonuçları 

görüntü ve baskı açısından oldukça başarılıdır. 

j-Bilgisayar destekli illüstrasyon tasarımı 

Çağımızda bilgisayar grafik tasarımının her alnına girdiği gibi illüstrasyon 

tasarımı alanında da mükemmel sonuçlar vermektedir. Teknik ve ustalık aşamasını 

bilgisayar hallettiği için,  tasarımcı iyi bir program kullanıcısı ve yaratıcılık bilgisine sahip 

olduğu takdirde,  hayal edilen her şeyi tasarlayabilmektedir. 

 

4.5. İllüstrasyon Sanatının Tarihsel Gelişimi 

4.5.1. Dünya Tarihinde Gelişimi 

Kitap resimleme öncelikle süsüleme gereksiniminden doğmuştur. Hazırlanan 

eserin güzel gösterilerek seyircinin ilgisinin çekilmesinin yanı sıra metnin anlaşılması ve 

benimsenmesi önemlidir. Bunun en iyi yolu da resimlerle anlatımı kolaylaştırmak, konu, 

içerik ve anlatım açısından duygu ve düşünceleri ortaya çıkarıcı, zekâyı geliştirici 

çalışmalarla desteklemektir. Eserin içeriği, okuma yazma bilmeyenlere bile metin arasına 

serpiştirilen resimlerle anlatılabilir (R.13). 

En eski süslenmiş yazılı eserler, eski Mısır mezarlarında bulunan kitapçıklardır. 

Bu kitapçıklarda, inanışa göre ölümün ebedi yaşayışını anlatan dinsel eserler, masallar, 

efsaneler resimlenmiştir (Saçan, K. 1998) (R.14). 
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R.13 www.illüstrasyon.com 

 

 

 

 

 

 

R.14.illüstratörler Derneği Broşürü 

 

Eski Yunanlılarda resim süs olarak kitapların sadece başlık ve bitişlerinde 

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

konularını işlemiştir (Saçan, K. 1998). 

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

resmi karakterleri görülür. Farklar süslerde, figürlerin ifadelerinde çok belirgindir. 

Resimlerde başlangıçtan itibaren renk özellikle kırmızı renk kullanılmıştır. Kırmızıdan 

başka yeşil, sarı, gümüş rengi ve yaldızda kullanılmıştır(Saçan, K. 1998). 

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

alamayınca resimlemede daha kolay bir teknik seçilmiştir. Resimler tek renkle, uçla 
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çizilmeye başlanmış, içleri sade bir şekilde boyanmıştır. İçeriğinde eğitici ve eğlendirici 

konular ele alınmıştır(Saçan, K. 1998). 

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

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

kullanılmıştır. 

17.yüzyılda bakır gravürün başlamasıyla ağaç oymada her yönde gerileme 

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

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

Taş baskının icadı ile beraber kitap resminde yeni bir anlatım ve çalışma yöntemi 

başlamıştır. Taşın üzerine resmetmek teknik yönden ağaç ve metal oymadan kolay 

olduğundan sanatçı, daha kişisel daha zengin anlatım diline kavuşmuştur. Bu teknikle en 

güzel eserler veren sanatçılar Fransa’da Dacmier, Dore, Gavarni’ dir(Saçan, K. 1998). 

19.yy sonlarında fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla klişe tekniklerinin yayılması 

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

devrim 20. yy başlarına kadar devam etmiştir. 

Klişe teknikleri sanatçıya büyük olanaklar getirmiş, sanatçı renkli ve renksiz her 

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

resimlemeciliğine heveslendirdiği gibi kitap resimlerini tekniğe bağlayarak değil sanatçının 

kişisel gücüne ve diline göre değerlendirebiliriz (Saçan, K. 1998). 

 

4.5.2. İllüstrasyon Sanatının Türk Tarihindeki Gelişimi 

 

Türklerde kitap resimlemeciliği minyatür sanatına paralel olarak Türklerin Orta 

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

yy. dayandırmaktadır. Minyatür sanatının ilk temsilcileri sanatta çok istidatlı olan Uygur 

Türkleridir. M.Ö. 1. yy. dan M.S. XIII. yy a kadar Orta Asya da ayrı ayrı devletler kurarak 

yaşayan ve köklü kültürleri ile tarihte derin bir iz bırakmış olan Uygur Türkleri, güzel 

sanatlar özellikle minyatür sanatı sahasında önemli bir yer işgal etmişlerdir (R15.). 
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R.15. Uygur harfleriyle yazılmış Türkçe bir kitap, VII. Yy Binark, İ. 1978 

Uygurlar zamanından kalan minyatürlerin çoğunluğu Maniheizm dinini anlatan 

kitaplar içersinde yer almıştır. Bu resimler kısmen dini kısmen dünyevi sahneleri 

canlandırırlar. Uygur Türk şehirlerinde bulunmuş minyatür resimli kitaplar, kitap 

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

koymaktadır. 

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

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

çeyreğine kadar Artuklu emirlerinin minyatür sanatına destek verdikleri Türkiye de ve 

Türkiye dışındaki kütüphanelerde bulunan minyatürlü kitaplardan anlaşılmaktadır. Artuklu 

yönetimindeki Diyarbakır’ın Maden işleme merkezi, zengin hareketli bir ticaret şehri 

olduğu 12. yy.’ ın sonlarında, şehirde 140.000cilt kitap bulunduğu bilinmektedir(Saçan, K. 

1998). 

Artuklu döneminin en önemli esri olarak El-Sufi tarafından yazılan ve ressamı 

hakkında bilgi sahibi olamadığımız Suvar el-Kevakib el-Sebita, mühendis Ebul-izz el-

Cezeri’ nin teknik buluşlarını topladığı ve resimlediği el-Hıyel el-Hendesiye ve 

Abdulcabbar b.Ali nin yaptığı Kitap el-Haşaiş adlı eserleri sayabiliriz.Kitap el-Haşaiş 

Anadolulu hekim Dioskorides (m.s. 2.yy.)’in Materia Medica (R.16) adlı botanik ve 

zooloji kitabının 9. y.y. da Süryaniceye ve sonra Arapçaya yapılan çevirilerinin resimli bir 
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kopyasıdır. Bu eserde 600 den fazla bitki, 200 den fazla hayvan tasvirine ayrıca insan 

figürlerine yer verilmiştir. 

 

 

R.16. Materia Medica’ dan Gül Ağacı .Elmas,H. 2000 

 

12. y.y.ın ikinci yarısında Artuklular’ın hizmetine giren mühendis Ebul-izz el 

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

Arşimet ve sonrası bilginlerin buluşlarına dayanan eserinde suyun ve dişlilerin hareketiyle 

çalışan aletleri anlatır ve aletlerin bütününün ve parçalarının ayrıntılı tasarımlarını 

renklendirerek çizmiştir. Eserin içinde otomatik çalışan saatler, otomatik hareket eden 

insan ve hayvanlar, fıskiyeli havuzlar,içki kapları,şifreli kilitler ve Artuklu sarayı kapısının 

süslemelerinin tasarımları vardır(Saçan, K. 1998) (R.17). 
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R.17. El Cezeri, Otomato’ dan suyla çalışan bir mekanizma 

Elmas, H. 2000 

 

Kültürel zenginliğin yoğun olduğu 13.yy Konya’sında,bu yüzyılın ilk yarısında 

resimlendiği düşünülen Varka ve Gülşah mesnevisi Selçuklu dönemi kitap resimleme 

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

aileden Abdülmümin b. Muhammed’ dir. Yoğun olarak simgelerin kullanıldığı resimlerde, 

renkler, bitkiler ve özellikle hayvanlar bu simgelerin başında gelir. 

 

Selçuklu döneminin ardından Osmanlı döneminde de minyatürlü kitap hazırlama 

faaliyetlerinin devam ettiğini ve bu alandaki ilk çalışmaların Fatih Sultan Mehmet 

himayesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu dönemin önemli yapıtları olarak 1455–56 

yılları arasında Edirne de hazırlanan Dilsuzname’ yi, yine Edirne de yapıldıkları sanılan 

Külliyat-ı Katibi ve İskendername’ yi, Amasya da 1466 da hazırlanan cerrahlıkla ilgili 

Cerrahiyetül-haniyye adlı eseri sayabiliriz(Saçan, K. 1998). 
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Fatih Sultan Mehmet in ardından tahta geçen oğlu II.Beyazıd dönemindeki saray 

nakkaşhanesinde Kelile ve Dimme, Hüsrev ve Şirin, Hamsei Hüsrev Dehlevi gibi konusu  

edebiyat olan eserlerin resmedildiği görülür.Dönemin diğer önemli eserleri Derviş 

Muhammed b. Abdullah Nakkaş tarafından kopya edilip,resimlenmiş olan ve II.Beyazıd 

döneminin 1484-85 yılı olaylarını konu alan Şahname-i Meli-i Ümmi ve çizeri hakkında 

bilgi sahibi olamadığımız peygamber Süleyman ın yaşamını anlatan,aynı zamanda 

ansiklopedik bilgileri içeren Süleymanname’ dir. 

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

etmiştir.I.Selim dönemindeki saray nakkaşhanesinde resmedildiği bilinen eser 1515 tarihli 

Mantık el-tayr’ dır. 

Sultan Süleyman‘ın tahtta olduğu dönemlerde Türk minyatür sanatında büyük 

tasarımların başladığı görülür. Matrakçı Nasuh,Sultan Süleyman için tarih kitapları yazmış 

ve birkaç bölümünüde resimlemiştir.’Bu tarihin resimli bölümlerinden biri Sultan 

II:Beyazıd dönemini anlatan ve içinde feth edilen kale ve limanların resimleri olan Tarih-i 

Sultan Beyazıd dır.Bir tür Seliname olan ikinci eserde,Sultan Selim in cülusundan ölümüne 

kadar olan olaylar anlatılır ve Tebriz seferiyle ilgili bölümde salt kent tasvirleri 

yapılır.Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn veya Mecmu-ı Menazil,Sultan Süleyman ın 

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

Tarih-i Feth-i Şikloş ve Estonibelgrad yine Sultan Süleyman döneminde 1543 yılındaki 

Macaristan seferi ile Barboros Hayrettin Paşa’nın Güney Avrupa limanlarına yaptığı 

seferlerle ilgilidir(Saçan, K. 1998) (R.18-19). 
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R.18. Matrakçı Nasuh, Süleymanname 

Elmas, H. 2000 

 

R.19. Matrakçı Nasuh, Süleymanname’ den Nis Limanı 

Elmas, H.2000 

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

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

seferi tarihi Nüzhet el-ahbar der sefer-i Sigetvar 1569 yılında resimli olarak hazırlanır. 

Eserlerin resimleri Nakkaş Osman a aittir. 
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Türk minyatür sanatının verimli ve muhteşem bir diğer dönemi Sultan 

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

arasında Seyyid Lokman yazar,Nakkaş Osman ve yardımcıları resimler. 

Sultan III: Murad’ın oğlu Mehmet’in 1582 de yapılan sünnet düğünü şenlikleri, 

bütün safhalarıyla sünnetin yapıldığı yılda Nakkaş Osman ve yardımcıları tarafından 

karşılıklı iki sayfa olmak üzere 250 resimle bir sinema şeridi gibi resimlendirildi ve esere 

Surname adı verildi (R.20). 

 

R.20. Nakkaş Osman, Surname-i Humayun’ dan, Kumaşçı Esnafın Geçişi 

Elmas, H.2000 

 

1595 yıllarına doğru Müslümanların ilk yıllarını ve H.z. Muhammed in 

biyografisinin resimlendirilmesini isteyen III:Murad Siyer-i Nebi nin hazırlıklarını 

başlattı.Erzurumlu Darir tarafından derlenerek 1388 de Türkçe yazılan eser Nakkaş Osman 

ve Nakkaş Hasan tarafından resimlendirildi.814 tasvirle 6 cilt olarak hazırlanan eser 

III:Murad’ ın oğlu Mehmet tarafından tamamlatılır. 

16.yy. sonlarından başlayarak imparatorluğun ekonomik gücünün azalması saray 

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

Resimli kitap üretimi de zenginliğini, görkemliliğini kaybeder. 
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17.yy. Türk minyatürünün kısmen verimli dönemi Sultan II. Osman ın saltanat 

yıllarına rastlar. Bu dönemdeki resim etkinliği şahnameci Nadiri ile ressam Nakşî’nin 

uyumlu bir sonucudur. 

Kitap resimleme sanatının koruyuculuğunu yapan Osmanlı Sultanlarının 17.yy ın 

ikinci yarısından sonra Edirne sarayında yaşamaya başlamaları, bir gurup sanatçının 

Çalışmalarını Edirne sarayında sürdürmeye başlamalarını sağlamıştır. Ancak Edirne saray 

nakkaş hanesinin bu dönem çalışmalarına ilişkin malzemelerin 19.yy da sarayın yıkılıp yok 

olmasıyla günümüze ulaşamadığı düşünülmektedir. 

17.yy özellikle ikinci yarısında Avrupa ile diplomatik ve ticari ilişkilerin 

hızlanmasından Osmanlı saray çevresi ve Türk kültür yaşamı etkilenmeye başladı.17.yy. 

sonlarında konusu tarih ve edebiyat olan kimi elyazmalarında derinlik etkisi daha fazla 

doğa görünümlerinin, batı resminin gölgeli boyama tekniğine yakın, hacimli insan 

figürlerinin kullanıldığı görülür. Bu yüzyıl sonunda Hüseyin Musavir bu üslupta Adem den 

başlayarak peygamberleri ve Osmanlı Sultanı IV. Mehmet’e kadar önemli İslam 

padişahlarının portrelerini yapmış, bu portreler Silsilename ismini alan bir kitapta 

toplanmıştır. 

Batının Osmanlı toplumunu fazlasıyla etkilemeye başladığı 18.yy. da kitap 

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

desteğinde, eskiyle yeniyi karıştırmak şeklinde hareketlenir. Bunda batılı resim anlayışını 

gelenekselliğe uygulamayı, özellikle doğa biçimlerinde ustaca başaran Nakkaş Levni’nin 

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

boyamada tonlaşmalara yer vermesi, onu batı resmine yaklaşan adımlarıdır. Levni’nin 

başyapıtı sultan III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünü şenliklerini yazan Vehbi’nin 

eseri Surname’ deki resimlerdir. Levni sünnet düğününü 137 resimle betimlemiştir. 

19.yy da resimli el yazma faaliyetlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu yüzyılın 

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

yarısında İbrahim Müteferrika‘nın ilk basımevini kurmasıyla kitap resimlemeciliğinin 

farklılaşıp batılılaşmasıyla minyatür sanatında bir sona eriş yaşanmıştır. Bu gelişmeyle 

beraber matbaayla kitap üretimi ve çoğaltma teknikleri kullanılmaya başlanmıştır.    
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4.5.3. İlk Türk Matbaasını Kuruluşundan Sonra İllüstrasyon Sanatı     

Türk tarihinde ilk basım evini 1727’de Said Çelebi ve İbrahim Müteferrika açtılar. 

Türk basımcılık tarihinin ilk resmi kitabı olan ve Türk illüstrasyon tarihi açısından büyük 

önem taşıyan, içinde dünyayı evrenin merkezi olarak gösteren bir gök haritası ve 13 resim 

bulunan Tarih-i Hind’l Garbi basıldı.Kitapta o çağda yeni bulunmuş olan anakaranın 

hayvanları,bitkileri ve anakarayla ilgili efsaneler gravür olarak çizilmiştir.Bir köşesinde 

titizlikle çizilmiş İbrahim-ül Coğrafi imzası görülmektedir (R.22). 

İbrahim Mütferrika tarafından basılan ve Türk illüstrasyon tarihi bakımından 

önem taşıyan bir diğer eser Cihannüma dır.Kitapta sayısı 40 ı bulan haritaların yanı sıra 

sonradan renklendirilmiş nüshalarda vardır (R.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.22. Tarih-i Hind'l Garbi                                   R.23. Cihannüma 

İllüstratörler derneği Broşürü                              İllüstratörler derneği Broşürü 

 

İbrahim Müteferrika 1729 dan 1743’e dek resimli ve tezhipli 17 kitap 4 harita 

basmıştır.Bu haritalarda özellikle İklim-i Mısır haritası üzerindeki gemi,hayvan ve dağ 

illüstrasyonları ile dikkati çeker. 
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İbrahim Müteferrika’nın 1745’te ölümünden sonra matbaa Sultan I.Mahmud ‘un 

fermanıyla İbrahim efendi ve Ahmat Efendi tarafından yeniden açıldı. Bilinmeyen 

nedenlerle faaliyet gösteremedi. Sultan II. Osman’ın fermanıyla ikinci kez açıldı ve 1757 

Ahmat Efendinin ölümüyle matbaa tekrar duraklama dönemine girdi. 

1745’te Fransız seferi Cholseul-Gouffier’in girişimiyle Beyoğlunda Fransız elçilik 

binasında kurulan matbaada ikisi askerlik biri gramerle ilgili 3 eser basılmıştır. 

1784’te Ahmet Vasıf Efendi ve Beylikçi Raşit Efendi tarafından tekrar açılan 

müteferrika matbaasında 6 eser basıldı. Bu eserlerden; Fenn-i Harb,Fenn-i Lağım,Fenn-i 

Muhasara: Tarih-i Hind’il Garbi,Cihannüma ve Fuyuzad-ı Mıknatıssıyeden sonra 

ülkemizde basılan ilk resimli kitaplardır.Bu eserler savaşta uygulanacak 

mayınlama,kundaklama yöntemlerini gösteririler.Müteferrika matbaasını sırasıyla 

Mühendishane Matbaası ve Üsküdar matbaası izler (R.24-25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.24. Füzuzat-ı Mıknatısıye                                R.25.  Fenn-iLağım 

İllüstratörler derneği Broşürü                              İllüstratörler derneği Broşürü 

 

İlk litografya matbaası, Henry Coyal ve kuzeni tarafından Serasker Hüsrev 

paşanın himayesinde 1831 de kurulur. Bu kitapta askerlik ve talimle ilgili bilgiler basılır. 

İlk Türk litografi matbaasının kurulmasıyla taş basımcılığı resimli halk kitaplarına öncülük 

etmiştir. Litografi alanında en büyük işi kurduğu basım evi ve yayınlarıyla Ebuzziya 
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Tevfik başarmıştır. Çıkardığı takvim ve resimli dergi illüstrasyonları süslemeleriyle dikkati 

çeker. 

1831’de ilk Türk gazetesi Takvim-i Vakayi yayınlanır. Türk tarihinin ilk resimli 

dergisi de 1849 da yayınlanan Vakayi –i Tıbbiye dir. Aynı yıl Mirat,1862 de Mecmua-i 

Ebüzziya,1884’de Mirat-ı Alem ve 1891 de Servet-i Fünun izler. Ahmet İhsan Tokgöz 

Servt-i Fünun da Ebuzziya’dan sonra baskı sanatının en güzel örneklerini sergiler                

(R.26-27). 

1850’lerden sonra ilk posta pulları kullanılmaya başlanır.1860 yılında Tercuman-ı 

Ahval gazetesinin yayına başlamasıyla beraber ilk resimli ilanlar görülmeye başlanır. 

Tercuman-ı Hakikat, ikdam, tarik, sabah, Saadet gibi gazeteler resimli ilan geleneğini 

sürdürürler (R.28). 

19.yy. ‘ın son dönemlerinde Osmanlıca yayımcılığının bir parçası haline gelen 

illüstrasyonlar, posta pulları ve posta kartlarının yanında, ambalaj, antetli kağıt, kartvizit 

gibi ürünleriyle kendilerini gösterirler .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.26. Mecmua-i Ebuzziya                    R.27.  Tarik 

İllüstratörler derneği Broşürü                İllüstratörler derneği Broşürü 
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R.28. Tercüman-ı Ahval 

İllüstratörler derneği Broşürü 

4.5.4. İllüstrasyon Sanatında Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri 

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

gelişir. Baskı tekniğindeki ilerlemeler, kâğıt ve kartondaki kalite artışı basım ürünlerinin 

güzelliğini arttırır. 

Renkli yayıncılığın başlamasıyla Resimli Kitap dergisi çıkar. Kapağı renkli basım 

illüstrasyonlarla süslü dergi dönemin önemli görsel yayınlarındandır. Bu dönem kadın 

dergiciliğiyle gelişir. Mehasın, Demet, Kadın adında dergiler örnektir. Ayrıca çocuk 

dergilerinde de ilgi çekmek amacıyla illüstrasyonlar bolca kullanılmıştır. 

Meşrutiyetin getirdiği basın özgürlüğüyle gazete ve dergilerdeki illüstrasyonlu 

duyuru ve tanıtılar büyük ölçüde artmıştır. 

I. Dünya Savaşının ekonomik hayatı felce uğrattığı yıllarda illüstrasyonla afiş 

üretilir, güzel sanatlar akademisinde Tezyinat bölümünün açılmasıyla grafik tasarım 

konularında eğitim öğretim başlar. Türk tarihinin önemli yayıncılarından Sedat Semavi ilk 

illüstrasyonlu yayınlarını piyasaya sürer. Kadın ve Salon, İnci, Hanım, Güleryüz 

dergilerinin yanı sıra; Hacıyatmaz çocuk dergisi, Dersaadet, Payitaht gazeteleri ve Resimli 
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gazete adında siyasi gazete yayınlar. Bol resimli ve estetik değere sahip bu yayınlar 

Cumhuriyet sonrasına ışık tutmuştur (R.29-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.29. 1912 Kitap Dergisinin Kapağı               R.30. Hanım Dergisinin Kapağı                                   

İllüstratörler derneği Broşürü                            İllüstratörler derneği Broşürü 

 

4.5.5. İllüstrasyon Sanatında Cumhuriyet Sonrası Gelişmeler 

1923 Cumhuriyet’in ilanından sonra faaliyet gösteren az sayıdaki sanatçılardan 

biri Cumhuriyet öncesi yaptığı çalışmalardan da tanıdığımız Münit Fehim’dir. Sanatçı 

çocuk kitaplarından, reklâm illüstrasyonuna kadar geniş bir yelpazede izleyiciye ulaşmıştır. 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte çocuk yayıncılığı da gelişir. Cemal Nadir ve Ramiz Gökçe 

karikatür, Ercüment Kalmık resimleriyle çocuk yayıncılığını ilgi çekici hale getirirler. 

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

başladı. Akbaba dergisinde çizdiği illüstrasyonlar ve reklâm illüstrasyonlarıyla adını 

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

tahta önündeki illüstrasyonu ile tanınmıştır. 

1938’den sonra İhap Hulusi’nin ardından Tekel için çalışan Atıf Tuna, 1940’larda 

kitap kapağı illüstrasyonlarıyla Fariz Erkman düzeyli çalışmalara imza attılar. Suavi, Firuz 
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Aşkın, Ayhan Erer ve Oral Orhan gibi illüstratörler dış etkilere açık ürünleriyle kendilerini 

gösterdiler. 

Kenan Temizan Almanya’da illustratif film afişi yapmıştır. 1947’de Doğan 

Kardeş çocuk dergisinde keşfedilen çizerler Mustafa Ermektar, Cevher Bozkurt, Selma 

Emiroğlu, Altan Erbulak, Güngör Kabakçıoğlu’dur. 

1947 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunun öğretime açılmasıyla 

Güzel Sanatlar alanında eğitim veren grafik tasarımcısı yetiştirmek üzere yeni bir kurum 

devreye girdi. 1960’tan sonra akademi çıkışlı grafikçilerle grafik sanatı her dalda yoğun ve 

sürekli uygulama biçimleriyle topluma açılması gerçekleşti. Tipo baskıdan ofset tekniğine 

geçildi ve renkli basım Türkiye’ye girdi. 

Bu dönemlerde önemli illüstratif çalışmalara imza atan grafik sanatçıları şu 

şekilde sıralayabiliriz: Yurdaer Altıntaş, Mengü Ertel, Sait Maden, Bülent Erkmen, Aydın 

Erkmen, Fahri Karagözoğlu, Sadık Karamustafa. 

Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları   İHAP HULUSİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.31 wwww.ihaphulusi.gen.tr. 
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R.32  wwww.ihaphulusi.gen.tr.                                 R.33  wwww.ihaphulusi.gen.tr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.34. wwww.ihaphulusi.gen.tr.  R.35. wwww.ihaphulusi.gen.tr. 
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Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları   MENGÜ ERTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.36. www.sanat.bilkent.edu.tr                   R.37. www.sanat.bilkent.edu.tr                                             

Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları KENAN TEMİZKAN -                                   

ERKAL YAVİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.38. www.dexigner.com 
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Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları   ATIF TUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.40.www.kultur.gov.tr                                R.41. www.kultur.gov.tr                                                                                    

 

Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları   SAİT MADEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.42 www.kultur.gov.tr                                     R.43   www.kultur.gov.tr                                                                                                                                                                                                                     
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Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları   GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.44 - R.45 www.grafiksanatlar.blogspot.com 

 

Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları   CAN GÖKNİL 

 

 

 

 

 

 

 

R.46    www.cangoknil.com                             R.47 www.cangoknil.com                                                                                 
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Cumhuriyet Sonrası illüstrasyon çalışmaları  YURDAER ALTINTAŞ 

 

 

 

 

 

 

R.48 www.grafist.net 
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Bilgisayarda Oluşturulmuş İllüstrasyonlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.50 www.illüstration.web.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.51 www.illüstration.web.com 

 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.52 www.illüstration.web.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.53 www.illüstration.web.com 
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Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakultesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Ana 

Sanat Dalı Yard.Doç. Mehmet Büyükçanga atolyesinde 2003 yılında öğrencilerden Serpil 

Özbek ve Selma Ceran Nasrettin  Hoca’nın  “Tarifi Bendedir, Kazan Öldü”, “Merdiven 

Benim Değil mi?, Pamuk Ektin”, “Parayı Veren Düdüğü Çalar, Birazda Ben Öleyim”, 

“İyiyki Haksızlık Olmuş, Bir Yol Bulur Giderim”, “Kuyuya Düşen Ay, Ya Tutarsa” olmak 

üzere bir kitapta iki resimlendirilerek beş kitaptan oluşan bir seri hazırlanmıştır. Fıkra 

uyarlamasını Prof. Dr. Mehmet Tekin, resim denetimini Yrd.Doç. Mehmet Büyükçanga 

yapmıştır. Seri Selçuk Üniversitesi Vakfı tarafından basılmıştır. 
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Serigrafi tekniğinde afiş çalışması Mehmet Büyükçanga,1970 
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4.6. SANAT EĞİTİMİ VE İLLÜSTRASYON 

Etkileşimin en etkin ve önemli unsuru kuşkusuz çocuğun sanat eğitimidir Genel 

sanat eğitimi içinde hiçbir sanat resim kadar insanın kendini tamamlamasında doğadaki 

varlıkların algılanmasında ve betimlemesinde etkili olmamıştır(Artut, 2001) 

Çocuklar ne amaçla resim yaparlarsa yapılan resim yapma psikofizyolojik yani 

hem ruh hem beden yapısına has bir davranıştır. Aklı, bilinci daha gelişmemiş çocukların 

ya da aklı bilinci kaybolmuş delilerinde bu psikofizyolojik itişten etkilendiği görülür. 

Resim çocukların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Çizme, boyama, inşa 

etme gibi etkinlikler karmaşık bir süreç olup çocuk bu çabaları sırasında çeşitli öğeleri 

birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturur ve böylelikle deneyim kazanır(Yavuzer,1992) 

Resmin çocuğun eğitiminde etkin hale gelebilmesi için gelişim özelliklerinin çok 

iyi bilinmesi, kitap resimlerinin gelişim özelliklerine uygun şekilde oluşturulması 

gerekmektedir. Bu gereklilik çocuğun toplumun her alanda alt yapısını oluşturuyor olması 

göz önüne alınarak özellikle gelişmiş toplumlarda bir zorunluluk haline gelmiştir. 

İllüstrasyonu duygu ve düşüncelerin resimlenmesi tanımıyla düşündüğümüzde 

illüstrasyonun sadece eğitimde değil sanat eğitiminde ne kadar etkin olduğunu görebiliriz. 

Öğrenilecek konuların anlaşılırlığının yanı sıra bilgi dağarcığının artması ve hayal 

gücünün genişletilmesi illüstrasyonun sanat eğitimi içindeki rolünü ortaya koymaktadır. 

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

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

görselleştirme günlük yaşantımız için olduğu kadar eğitim yaşantımız içinde giderek önem 

kazanmaktadır. 

Winarski” bir resin binlerce kelimeye eş değerdir ”derken bir iletişim aracı olarak 

resimlerin ifade gücünden bahsetmektedir. Bu iletişim aracı özellikle sanat eğitimi içinde 

illüstasyon çalışmalarıyla bir tutulmalıdır. 

İllüstrasyonlar, içerdikleri resimsel değerlerin birbirinden farklı yorum ve 

stilleriyle, sanatçının özgün karakteriyle kaynaşarak, okuyucu-seyircide estetik bir haz 

uyandırırlar. Bu estetik haz, sanat katına çıkan illüstrasyonların yaşamı yansıtan, sevdiren 

ve dönüşümüne katkı sağlayan gücüyle gerçekleşir.’ 
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Read, resimleri duygu ve düşüncelerin “sembolik kristalleşmesi” olarak 

tanımlamıştır. Resimli çocuk kitaplarından gıda ambalajına ya da bir tiyatro afişine kadar 

birçok konuda çoğunlukla yazı tek başına yeterli olmamakta etkili bir iletişim için sürekli 

resim, şema diyagramlarla desteklenmektedir. Çünkü bazen hem yazı hem de resim tek 

başına yeterli olmamakla birlikte ancak her ikisi birlikte kullanıldığında etkili bir etkileşim 

ya da iletişim gerçekleşebilmektedir. Fakat eğitim söz konusu olduğunda bir öğrenme şekli 

olarak bu yöntem dil ile öğretime göre daha az kullanılmakta ve daha az kabul görmekte 

olduğu söylenebilir. Bu durumu dil ile değil de resimle ifade edilenlerin irrasyonel olduğu 

şeklinde yanlış düşüncelere bağlayabiliriz(Langer,1971) 

Sanat eğitiminde yazı ile beraber kullanılan illüstrasyonlar öğrenci için hem ilgi 

çekici hem de motive edicidir. Problem çözme sürecinde tartışmanın odak noktası 

olabilmektedir. İllüstrasyonlar anlatılmak istenen sözel düşüncelerin kavrama düzeyini 

arttırabilirler. 

Arnheim”in, beynin farklı alanlarına depolanan bilgilerin tekrar çağırıldığını ve 

bilgi ile beraber depolanan duygu ve hislerin daha önce geldiğini ifadesine dayanarak renk, 

biçim, çizgi, doku gibi tasarı elemanlarından oluşan illüstrasyonların duygu ve hisleri 

harekete geçirmede yazıya göre daha etkili olabileceği sonucuna varabilir bunun sanat 

eğitimi başta olmak üzere eğitimde ne derece etkili olduğunu açıkça görebiliriz. 

Metni destekler nitelikteki, duygu ve düşünceleri anlaşılır şekilde ifade edebilen 

illüstrasyonlar özellikle eğitim materyali biçiminde kullanıldığında sanat eğitiminde görsel 

hatırlama için bir köprü işlevi görebileceğini söyleyebiliriz.  



 55 

BÖLÜM 5 

YÖNTEM  

Bu tezde konu ile ilgili geniş kapsamlı bir literatür araştırması yapılmıştır. Tezin 

II. bölümünde sanat ve eğitimin tanımı yapılarak sanat eğitimi kavramından bahsedilmiştir. 

Sanat eğitiminin gerekliliği bireysel, psikolojik, ekonomik ve sosyopolitik anlamda ele 

alınmıştır. 

III. bölümde, çocuğun sanatsal gelişim dönem özellikleri ayrı başlıklar altında 

açıklanmıştır. 

IV. bölümde İllüstrasyon sanatının tarihi gelişimi ele alınarak günümüz 

sanatçılarından örnekler verilerek Kitap kapağı tasarımını hakkında bilgi verilmiştir. 

V. Bölümde Konya ili Ayşe Sönmez ilk öğretim okulunda İlk öğretim 1. kademe 

4-5, . Kademe 6-7-8- sınıf öğrencilerine sanatla ilgili 14 sorudan oluşan anket uygulanarak 

sonuç analizi yapılmıştır. Müfredat içinde illüstrasyonla ilgili uygulama olarak ‘Kitap 

kapağı hazırlama’ sürecine uygun olarak öğrencilere keloğlan masalının kitap kapağı 

tasarımı hazırlatılmıştır. 

Uygulama yapılan sınıflara 1 ders saati içersinde gözlem kaydı yapılarak diğer 

ders saatinde uygulama yapılmıştır. Sanat eğitimcisinin konuyla ilgili temel bilgi aktarımı 

gözlenmiş, öğrencilerin illüstrasyonla ilgili ön bilgileri yoklanarak illüstrasyon uygulaması 

yaptırılmıştır.  

 

5. İLLÜSTRASYONLA İLE İLGİLİ KİTAP KAPAĞI TASARLAMA 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

5.1. Uygulamanın Yapıldığı Ortam 

İllüstrasyonla ilgili kitap kapağı hazırlama üzerine yapılan çalışma 2006-2007 

öğretim yılı II.yarı yılında Konya ili Ayşe Sönmez İlköğretim okulu I.kademe 4 ve 5. Ve 

II.kademe 6-7-8.sınıf şubelerine uygulanmıştır. 
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5. 1. 2. Uygulama Okulunun Tanımı 

 

Hayırsever vatandaş Sıddıka Pirbudak’ ın kayınvalidesi Ayşe Sönmez adına 

bağışladığı 3757 metrekare arsa üzerine 1996 yılında yapımına başlanmıştır.1998-1999 

eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir. 

4 katlı olan binada 20 derslik,1 fen bilgisi laboratuarı,1 kütüphane,1 anasınıfı,1 

çok amaçlı salon,1 kantin,1 arşiv odası,1 spor odası ve bir harita odası vardır. 

2003-2004 eğitim öğretim yılında özel eğitim sınıfı açılmıştır. Okul sıvı yakıtlı 

kalorifer sistemi ile ısınmaktadır. 

 

 

R.56. Okulun Genel Görünüşü 
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R.57. Okulun Genel Görünüşü 

 

 

R.58. Okulun Genel Görünüşü 
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5.1.3. Çevrenin Kültürel Özellikleri 

 

Okulun bulunduğu Kovanağzı Mahallesinde tarihi çeşmeler ve camiler 

bulunmaktadır. En önemli çeşmeleri; Kovanağzı çeşmesi, Sarı çeşme, Harmancık çeşmesi, 

Kömürcüler çevresi, Çakılharman çeşmesi, Kalkancı çeşmesi ve Hüseyin çeşmesidir. 

Kovanağzı nın en eski çeşmesi Şerafeddin sarnıcıdır. Sarnıç, taş ve tuğladan yapılmıştır, 

gümüş ırmağı önündedir. Tarihi camileri, Kovanağzı camii, Hacı İsa Efendi Camii, Tahta 

minerali camii, Sinan Çelebi camiidir. Yakın çevrede bulunan höyükler; Karahöyük, Hasan 

köyü höyüğü, Pamuklu Höyüğü, Resil höyüğü ve Çatal höyüktür. 

 

Okulun bulunduğu çevre 1950’ lerden sonra gelişmeye başlamıştır.1960lı yılların 

sonlarına doğru mahalli özellikler kazanmıştır. Bu oluşum içinde bir takım tezatlıkla bir 

araya gelmiştir. Hızlı kentleşme özellikleri gösteren bütün yerleşim sorunları burada da 

yaşanmıştır. Bunlar; ulaşım, alt yapı, eğitim, sağlık gibi sorunlardır.  

 

Köylerin belirli temel gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yaşayan aileler içinde 

şehre inenler bazı yapı terslikleriyle karşılaşınca birçok uyumsuzluklar yaşamışlardır. Bu 

sorunlar hala da büyüyerek çoğalmaktadır. Hala bu yöre halkının köy yaşamı sürdürmesi, 

şehir yaşamına uyamamaları birçok değişik soruda beraberinde getirmektedir. Okuma 

yazma oranı düşüktür. Gelir az, geçim sıkıntısı, işsizlik çok fazladır. Eğitim sıkıntısı 

çocuklara da yansımakta aileler çocuklarına gereken ilgiyi göstermemekte ve çocuklar 

diğer öğrencilerle uyumsuzluk yaşamaktadır. Birçok öğrenci az ücretli, kısıtlı zamanlı 

işlerde aileye katkı için çalışmaktadırlar. Sonuçta başarısız olup kişilik bozuklukları 

sergilenmektedir. 

Bölgede gelişigüzel parsellemeler yapılmış, çoğu tapusuz yerleşim alanıyla mahalle 

oluşturulmuştur. Tarım ili olan Konya da bu yörede de getirisi fazla olmasa da tarım 

yapılmaktadır. Meyve, sebze ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, tavukçuluk ve ormancılıkta 

halk geçimi sağlamaktadır. Halıcılık ve küçük el sanatları da yaygındır. 

Sanayisi gelişmekte olan bölgede türlü sanayi yatırımları da vardır ve kent mahalle 

halkının çoğu buralarda işçi olarak çalışmaktadır. 
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Mobilya, dekorasyon, kundura atölyeleri de vardır. Bu gelişmeler işsizliğe çözüm 

getirmesine rağmen işsizlik sorunu devam etmektedir. 

Sosyal yönden zayıf, dindar bir çevredir. Genellikle kadınlar çalışmaktadır. 

Tüketim üretimden daha fazladır. 

 

5. 1. 4. Uygulama Sınıfının Tanımı 

 

İlköğretim I. Ve II. Kademe öğrencileriyle yapılan kitap kapağı hazırlama 

uygulaması bina içinde oluşturulmuş bir resim atölye bulunmadığından şubelerin 

kendilerine ait sınıfları içinde, sınıf düzeninde yapılmıştır. 

Sınıf mevcutları ortalama 35 ile 45 arasında değişmekte öğrenciler sıralara 

çoğunlukla 3 erli sıra halinde oturmaktadırlar. Sınıf içinde öğrenci sıralarının yan sıra 

öğretmen kürsüsü, özellikli resim iş eğitim dersleri çalışmalarının asıldığı panolar, tarih 

şeridi bulunmaktadır. 

 

R.59. Uygulama Sınıfının Genel Görünüşü 
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R.60. Uygulama Sınıfının Genel Görünüşü 

 

5.2. Uygulama Sırasında Yapılan İşlemler 

 

Uygulama 2 haftalık ders sürecinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde 

ilköğretim I.kademe ve II. kademe belirlenen şubelere illüstrasyonla ve kitap kapağı 

hazırlama konusu anlatılmıştır. Kitap kapağı tasarımında aranılan özellikler ve kullanılan 

teknikler maddelendirilerek anlatılmıştır. Konuyla ilgili yerli ve yabancı sanatçılara ait 

örnek çalışmalar sunulmuştur. 

Bir keloğlan masalı uygulama yapılacak sınıflara metin halinde dağıtılarak 

öğrencilerden okumaları ve istedikleri teknikte masal içeriğine uygun olarak kitap kapağı 

hazırlamaları istenmiştir. 

Keloğlan masalı kitap kapağı tasarımı; 

İlköğretim 1. kademe 4. sınıf 47 mevcut sayılı öğrencilere, 

İlköğretim 1.kademe 5.sınıf 43 mevcut sayılı öğrencilere, 

İlköğretim 2.kademe 6.sınıf 40 mevcut sayılı öğrencilere, 

İlköğretim 2. kademe 7.sınıf 35 mevcut sayılı öğrencilere, 
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İlköğretim 2. kademe 8.sınıf 34 mevcut sayılı öğrencilere uygulanmıştır. 

Ve yine uygulama öncesinde belirlenen tüm şubelere toplam 14 sorudan oluşan 

“Sanat Öğretimi” başlıklı anket uygulanmıştır.  

Anket sonuçları çalışmanın sonucunda değerlendirilmiştir. 

5.2.1. Uygulamada Kullanılan Masal  

5.2.1.1. Keloğlanın Dalgınlığı  

Keloğlan küçükken çok dalgınmış. Çoğu zaman arkadaşlarının isimlerini bile 

karıştırırmış. Bu dalgınlığı yüzünden başına gelmedik kalmamış. Keloğlan bir gün 

arkadaşlarıyla oynarken evden anası  onu çağırmış. Keloğlan koşarak anasının yanına 

gitmiş. Anası yemek pişiriyormuş bakmış ki evde tuz yok, keloğlana 2 yumurta vermiş. 

“Al bu yumurtaları bakkal Hüsam dayıdan 1 kilo tuz al çabuk gel, sakın yolda oyalanma” 

demiş. Köyün tek bakkalı Hüsam Dayı köyün alt başındaymış. Keloğlan yumurtalardan 

birini bir cebine diğerini öteki cebine koyarak yola çıkmış.  

Evvel zamanlarda alışveriş yumurta ile yapılırmış. Keloğlan ansının sözünü 

unutmamak için içinden sürekli ‘tuz tuz’ diyerek yürüyormuş. Biraz gittikten sonra yolda 

oynayan çocukları görmüş. Onların oyunları pek hoşuna gitmiş, onları seyre dalmış. Canı 

oyun oynamak istemiş ama cebindeki yumurtalar yüzünden oyuna katılamamış. Uzun 

zaman çocukların oyununu seyreden keloğlan hiç durmadan söylediği ‘tuz, tuz’ demeyi 

unutmuş. Yalnız onumu? Bakkala gideceğini bile unutmuş. Ellerini cebine sokup 

yumurtalara deyince dalgınlığından uyanmış. Uyanmış ama neye yarar…’Bu yumurtaların 

cebimde ne işi var’ diye düşünmeye başlamış. Düşünmüş düşünmüş ama bakkala gideceği 

bir türlü aklına gelmemiş.Olsa olsa bunları benden anama istemiştir diyerek evin yolunu 

tutmuş.Eve girince cebindeki yumurtaları çıkarmış. Anasına ‘ana ana bak, istediğin 

yumurtalar, kırmadan getirdim’ demiş. Anası bu duruma çok şaşırmış. ‘oğlum sen ne 

diyorsun? Hani tuz ‘ demiş. ‘ne tuzu ana ?’ ‘Hani oğlum yumurta verip bakkaldan tuz 

alacaktın ya?’ deyince keloğlan ın aklı başına gelmiş. Anası keloğlana çok kızmış. ‘Çabuk 

git yemek pişinceye kadar yetiş, yumurtaları ver 1 kilo tuz al gel, yollarda oyalanma 

’demiş. Keloğlan yumurtaları cebine koyup yola koyulmuş.  

Yolda giderken unutmamak için yine tuz tuz demeye başlamış. Biraz yürüdükten 

sonra tam meydana gelmiş ki orada ne görsün ortalık toz duman olmuş göz gözü 

görmüyor. Tozların arasında iki öküzün dövüştüğünü zorlukla seçebilmiş. Dövüş öyle 

kızışmış ki köy meydanı insanlarla dolmuş. Zavallı keloğlan heyecandan tuz tuz derken toz 
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toz demeye başlamış. Uzun zaman öküzlerin dövüşünü seyrettikten sonra kalabalık 

dağılmış. Keloğlan toz toz diye diye bakkala gelmiş. Cebinden yumurtaları çıkarıp Hüsam 

Dayıya uzatmış ‘toz toz toz’ demiş. Bakkal biraz düşünmüş ‘ ne tozu oğlum’ diye sormuş. 

Keloğlan yine ‘toz toz toz’ demiş. Bakkal biraz daha düşünmüş. Herhalde toz şeker istiyor 

diyerek bir külah içinde keloğlana toz şeker vermiş sıkı sıkı tembih etmiş “dökmeden 

götür, karışmam” demiş. Keloğlan toz şekeri alıp eve gitmiş. Kapıya gelince anasına 

bağırmış. “ana işte getirdim al, yumurtaları da kırmadan  götürdüm” demiş. Anası aceleyle 

külahı keloğlanın elinden almış. Doğruca yemek tenceresinin içine yeterince atmış. 

Sofraya oturmuşlar yemeye başlamışlar. Yemekten bir kaşık alan keloğlanın anası yemeğin 

tuzu olmadığını anlamış. “Oğlum oğlum dalgın oğlum, git getir bakayım o külahı ne 

almışsın bakalım bakkaldan” demiş. Keloğlan ise yemeğin çok tatlı olduğunu 

söylüyormuş. Anası “tat bakalım ondan biraz” demiş. Keloğlan biraz tatmış bakmış ki tatlı. 

“Ana ana bu şeker” demiş şaşkınlıkla. Sonrada hiç düşünmeden “tuzun yerine şeker olsun 

varsın ne olacak sanki, tuz da beyaz şeker de” deyince anası gülmüş “evet ama şekerin 

yaptığını tuz, tuzun yaptığını şeker yapmaz” demiş.’tamam anacağım bu  sefer esas tuz 

gibi tuz alırım demiş.  

Ertesi sabah erkenden tavukların kümesine girip 2 yumurta alıp bakkala 

gidecekmiş. Folluğa bakmış tek yumurta var. Keloğlan tek yumurtayı almış fakat 1 

yumurta daha bulamayınca anasına seslenmiş ‘ana ana 1 yumurta var başka yok’ deyince 

anası keloğlana şaka olarak takılmış ‘ oğlum söyle beyaz horoza beyaz tavuğun yerine 1 

tane yumurta yapsın’ demiş. Keloğlan anasının doğrumu yoksa şaka mı dediğini birden 

anlayamamış. Düşünmeye dalmış kendi kendine acaba horoz yumurtlar mı yumurtlamaz 

mı, fakat bir türlü doğruyu bulamayınca anasına seslenmiş’ ana ana sen eskiden derdin ki 

horoz yumurtlamaz o kümese bekçilik yapar, şimdi diyorsun ki beyaz tavuğun yerine 

beyaz horoz yumurtlasın’ .Anası, neden yapmasın oğlum ikisi de beyaz değil mi? Ne 

olacak sanki?’deyince keloğlan ‘anladım, tuzun yaptığını şeker yapmaz, tavuğun yaptığını 

horoz yapmaz, işte şimdi anladım doğruyu yanlışı’ demiş. Tek yumurtayı cebine koyarak 

anasına demiş ki ’gidiyorum anacığım hem de bu sefere esas tuz alacağım Keloğlan bu 

defa yeni bir laf dolamış diline’ tavuğun yaptığını horoz yağmaz,  tuzun yaptığını şeker 

yapmaz.’bu lafı diye diye keloğlan koyulmuş yola. Keloğlan bu kez yolda gördüğü şeylere 

dalıp gitmemiş.  
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5.2.2. Gözlem Kaydı Dökümü 

5.2.2.1. İlköğretim I. Kademe 4. Sınıf Gözlem Kaydı Dökümü 

Okul: Ayşe Sönmez İlköğretim Okulu 

Ders: Görsel Sanatlar 

Sınıf:4C 

Süre:40+40 

Ders Başlangıcı:12 :10 

Ders Bitişi:12: 50 

Kayıt Biçimi :Teyp 

Ö: Öğretmen 

X: Öğrenciler 

Saat:13:10 

Ö: Herkes otursun lütfen 

X: Öğretmenim oturduk 

Ö: Hayır herkes oturmadı, bekliyorum evettt 

X: Öğretmenim misafir mi var? 

Ö: Evet .O yüzden bugün her zamankinden daha uslu olmanızı istiyorum. 

X: Evetttttt 

Ö: Bugün size çok güzel bir keloğlan masalı okuyacağım, beni çok dikkatli 

dinlemenizi istiyorum. 

X: Bildiğimiz bir masal mı öğretmenim? 

Ö: Olabilir. Okurken dikkat edin bakalım. Belkide bildiğiniz bir masal. Masalı 

okuduktan sonra herkes resim kağıdına suluboya ile masalın istediğiniz bölümünü 

düşünerek kapağını yapacaksınız. 
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X: Nasıl kapak öğretmenim? 

Ö: Masalını okuduğum kitabın kapağı nasıl olabilir bunu düşünmenizi istiyorum. 

Ama önce masalı dinleyeceksiniz. 

X: Öğretmenim kaç defa okuyacaksınız? 

Ö: Bir defa okuyacağım o yüzden dikkatli dinlemenizi istiyorum. Okuduktan 

sonra hep beraber özetleyebiliriz isterseniz. 

X: Özetleyelim öğretmenim. 

13:25 Öğretmen masalı okur. 

Ö: Özetleyelim mi? 

X: Evetttt 

Öğretmen öğrencilerin  gürültülü katılımıyla masalı özetler. 

Ö: Öncelikle ‘illüstrasyon nedir’ tanımını yapalım. 

Öğretmen illüstrasyonun tanımlar, kitap kapağı yapılırken neler düşünülmesi 

gerektiğini anlatır ve kitap kapağı örnekleri gösterir.  

Ö: Evet şimdi herkes resim kağıdını sırasının üstünde hazırlasın. 

X: Biz sığamadık sıraya ama. 

Ö: Tamam tek kişi oturanların yanına geçebilirsiniz. 

X: Tamam ben geçeyim öğretmenim. 

Ö: Evet kağıtlar hazırlandı mı? Hemen iki kişi biri boş biri dolu kovayı getirsin. 

Hani ben sınıfa gelmeden gelecekti bu kovalar.  

X: Nöbetçiler getirmedi öğretmenim. 

Ö: Bir daha ben gelmeden kovaları getirmenizi istiyorum. 

X: Tamam öğretmenim. 
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Ö: Şimdi herkes masalda en çok hoşlandığı bölümü düşünsün. Ya da aklınızda 

kalan yeri neresi? Düşünün bakalım… 

X: Ben keloğlanı yürürken çizeceğim öğretmenim bide elleri cebinde. 

Ö: Tamam herkes düşünsün bakalım. 

X: Tavukları da kümesi de çizsem olur mu öğretmenim? 

Ö: Evet istediğiniz bölümü çizebilirsiniz. 

13:30 

Çizim başlar,öğretmen oturma sırasını takip ederek çizimleri kontrol eder. 

Ö: Evet çizimi biten boyamaya başlayabilir. 

X: Pastel boya kullansam olur mu? 

Ö: Suluboya demiştim ama ben 

X: Getirmemişim öğretmenim, koydum sanmıştım. 

Ö: Tamam pastel boya kullan o zaman 

X: Öğretmenim ben kümesi kapının önüne yaptım.(sınıfta uğultu oluşur) 

Ö: Tamam yapabilirsin. Evet herkes dikkatini resmine versin. Misafirimiz var 

demiştim sessiz olun, sizi hep böyle yaramaz zannedecek. 

X: Değiliz ama. 

Ö: Değilsiniz de şimdi böyle görünüyorsunuz ama. Anlattığım gibi masalın adını 

yazabilirsiniz. 

X: Yazımı yazalım. 

Ö: Anlattım ya, çocuklar unuttunuz mu? Masal kitabının kapağını çiziyorsunuz. 

Kitapların kapağında ne vardır? 

X: Ne vardır? 

Ö: Kitabın adı, yazarı, yayın evi, yazar demiştim ya. Ne çabuk unuttunuz. 
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X: Unutmadık öğretmenim ben yazdım hem. 

Ö: Aferin bakayım boyamaya geçtin mi? 

X:  Evet dağları yeşil yaptım. 

Ö: Aferin. Fırçalar renk değiştirirken yıkanıyor değimli? 

X: Evetttt 

Ö: Boyayı alıp sürüyorsunuz, sulandırarak demiştim ama ben size. (uğultuyu 

kesmek için ellerini çırparak ) suluboya çocuklar adı üstünde sulu. 

X: Benim ki nasıl öğretmenim? 

Ö: Tamam yanıma gelme, ben geliyorum, lütfen üzüyorsunuz beni (saatine 

bakarak ) evet 10 dakikamız kaldı herkes neler yaptı, tek tek bakacağım, yerinden kalkmak 

yok lütfen. 

X: Öğretmenim benimkilere de bakın keloğlanın annesini de çizdim ben. 

Ö: Tamam geliyorum 

13:45 

Ö: Suluboya sulu olur demiştim. 

X: Evet su da sürdüm öğretmenim. 

Ö: Hayır sulandırmamışsın böyle dememiştim. (boş bir kağıda boyayı fırçaya sulu 

bir şekilde alarak örnek gösterir)  Anlaşıldı mı? 

X: Evet öğretmenim. 

Ö: Evet birkaç dakikamız kaldı. Malzemelerimizi topluyoruz. 

X: Kirli suları dökelim mi? 

Ö: Evet, sırayla ama birbirimizin üstüne değil, kovanın içine. 

X: Öğretmenim olmuş mu? 
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Ö: Bir dahaki derse resim defterlerimiz gelecek, suluboyalarda tabiki. Bu 

çalışmalarınızı da istiyorum. 

X: Tamam öğretmenim. Zil çaldı, zil çaldı. 

Saat 1350 

 

R.61 4-C sınıfı Büşra Yılmaz 

 

 

R.62 4-C sınıfı Ahmet Çalışkan 
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5.2.2.2. İlköğretim I. Kademe 5. Sınıf Gözlem Kaydı Dökümü 

Okul: Ayşe Sönmez İlköğretim Okulu 

Ders: Görsel Sanatlar 

Sınıf:5C 

Süre:40+40 

Ders Başlangıcı:11: 10 

Ders Bitişi:11: 50 

Kayıt Biçimi :Teyp 

Ö: Öğretmen 

X:  Öğrenciler 

11:10  

Ö: Günaydın 

X: Günaydın (hep bir ağızdan)  

Ö: Tamam bağırma öyle, misafirimiz var. 

X: Kim, Kim misafir? 

Ö: Resim öğretmeni arkadaşım. Bugün en uslu halinizle ders işlemek istiyorum. 

X: Tamam öğretmenim 

Ö: Şimdi herkes otursun bakalım. Bugün yeni bir konu anlatacağım.  

Öğretmen tahtaya illüstrasyon yazar ve tanımını yapar 

X: Çok zor bunu söylemek 

Ö: Evet ama hepiniz biliyorsunuz aslında, resim yaparken biz ne yapmış oluyoruz. 

X: Resim yapmış oluyoruz 

Ö: Tamamda neyin resmini yapıyoruz? 
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X: Gördüklerimizin 

X: Evlerin, ağaçların 

Ö: Evet başka, asıl duymak istediğim bir şey var. 

X: Okulun öğretmenim 

Ö: Tamam söylüyorum. Gördüklerimizin resmini yaparız ama daha çok 

düşündüklerimizin resmini değil mi? 

X: Evetttt 

X: Kafamızdan geçenleri mi? 

Ö: Evet düşündüklerimizi yani. 

Sınıfta uğultu oluşur 

Ö: Tamam konuşmuyoruz. Şimdi size bir keloğlan masalı okuyacağım 

X: Çizecek miyiz? 

Ö: Sabrederseniz anlatacağım. Okuduğum masalın resmini yapacağız ama resim 

masal kitabının kapağı olacak. 

X: Kitap kapağı gibimi?  

Ö: Gibimi ne demek kitap kapağı diyorum çocuklar. 

Öğretmen kitap kapağı tasarımı hakkında bilgi vererek kitap kapağı örnekleri 

gösterir. 

Ö: Okuma dersindeki kitapları yanında olanlar çıkarsın çantasından. 

X: Yanımda yok ki. 

Ö:tamam arkadaşınınkine bak o zaman. Herkes sussun lütfen. Masalı okuyacağım 

şimdi1 kere okuyacağım o yüzden dikkatli dinleyin masalı istediğiniz bölümünü kapakta 

çizmenizi istiyorum. Tamam mı? Kitabın yazarını, yayınevini, tahtaya yazdım, örnek 

gösterdiğim kitaplardaki gibi yazılması gereken yerlere onları yazacağız, unutmayın. 

X: En üstte mi öğretmenim. 
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Ö: Henüz masalı okumadım bile, sabret biraz. 

11:25 

Öğretmen masalı okur. 

X: Biliyorum ben bu masalı. 

X: Bende 

Ö: Tamam o zaman çizmek daha kolay olacak sizin için. 

Ö: Malzemeler tamam mı? Herkes resim kağıdını sırasının üstüne 

koysun.Suluboyalar hazır  mı? 

X: Suluboyamı? 

Ö: Evet, geçen hafta söylemiştim. 

X: Unuttum ben. 

Ö: Tamam bu derslik dolaptaki suluboyayı kullan. Bir daha eksik malzemeyle 

gelmek yok, tamam mı? (Kızarak) 

X: Tamam öğretmenim. 

Ö: Önce düşünün masalı aklınızdan geçirin, en çok hangi bölümünden 

hoşlandınız? Ne kaldı aklınızda? 

X: Öküzlerin dövüşmesi öğretmenim 

              Ö: Tamam onu çizebilirsin işte. 

X: Bende beyaz horozla beyaz tavuğu çizsem ? 

Ö: Tamam hersek istediği bölümü çizebilir. Suluboyalar çıktımı? 

X: Evettt 

Ö: Bakalım sırayla dolaşmayın ben geliyorum, tek tek bakacağım. 

11:35 

Öğretmen tüm sınıfı gezerek tek tek çizimlerle ilgilenir. 
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Ö:evet çizimini bitiren boyamaya geçebilir, Fırçalar temizleniyor önce… 

X: Evetttt 

Ö: Öndekiler niye daha küçük  

X: Küçük çizdim. 

Ö: Küçük mü olmalı peki? Karşıya baktığında en önde gördüğün onun 

arkasındakinden küçük yani? 

X: Hayır değil. 

Ö: O zaman,  tamam tekrar düşünerek çiz bakalım. 

Ö: Çocuklar resmini bu derste bitirmeyen haftaya devam edecek 

X:Evde bitirmeyelim mi? 

Ö: Bitirebilirsiniz ama haftaya mutlaka istiyorum. 

X: Tamam (hep bir ağızdan) 

Ö: Fırçayı sulandırmadan sürmüşsün 

X: Yıkadım ama 

Ö: Yıkamak olarak demiyorum fırçayı sulandırarak boyaya sür. Çok bastırma 

kağıt aşınır. 

X: Tamam öğretmenim. 

Ö:Bak sende aynısını yapmışsın. Suluboya sulu olur çocuklar, önce fırçayı 

sulandırıyoruz sonra boyayı alıyoruz tekrar ediyorum dinler misiniz,zaten biliyorsunuz 

ama….. 

X: Evetttt 

X: Not verecek misiniz bunlara? 

Ö: Tabiki her çalışmanıza not veriyorum ya ama nottan önce önemli olan ne? 

Ödevinizi yapmanız, çaba göstermeniz, beni dinlemeniz, anlattıklarımı yapmanız…. 
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X: Evetttt…. 

Ö: Aferin, devam ediyorum, evet sessizlik lütfen. 

X: Öğretmenim benimkine bakın. 

Ö: Tamam geliyorum bakacağım hepinize. 

X: Ben tavukla horozu çizdim. 

Ö: Nerde tavukla horoz? 

X: Kümesin içinde bu da keloğlan… 

Ö: Keloğlan ın başındaki ne? 

X: Şapkası, kel ya ondan takmış (sınıfta   gülüşmeler) 

X: Bende bakkalı çizdim öğretmenim. 

Ö: Tamam, sessizlik ama arkadaşlarınızı engelliyorsunuz. 

X: 15 dakika var öğretmenim. 

Ö: Tamam 15 dakikada çok şey yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Dersin yarısı sizi 

susturmakla geçiyor zaten, tek tek bakalım. 

X: Öğretmenim olmuş mu? 

Ö: Evet ama daha kağıtta çok boş alan var. Hem yaptığınız çizim kapak resmi. 

Masalın adı yazıldı mı? 

X: Olmuş mu? 

Ö: Evet ama bitmemiş dedim ya. 

X: Öğretmenim bu bakkalı çizmiş, bide bakkal yazmış. Tamam yazabilir., den ne 

yaptın bakalım. Seninki bitmemiş ama hadi kendine dön bakalım. 

X:Öğretmenim ev de başka da yapalım mı? 

Ö: Yapabilirsiniz ama bu çalışmalar haftaya gelecek. 

X: Not mu vereceksiniz? 

Ö: Evet ama nottan önce önemli olan neler vardı söylemiştim ben size. 
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X: Evettt. 

X: Dağı kahverengi yapsam olur mu? 

Ö: Olur tabi ki, İstediğiniz rengi kulanın çocuklar. 

X: Bulut mavi olsun. 

Ö: Olabilir, beyaz da olabilir. 

X: Zil çaldı.Çıkalım mı?(hep bir ağızdan) 

Ö: Tamam gürültü yok. Çalışmalar haftaya gelecek.Nöbetçiler su kovalarını 

dökmeden götürsün.Haftaya malzemeler gelecek…. 

 

R.63 5-C sınıfı Ahmet Çalışkan 

 

R.64 5-C sınıfı Ayşe Bilir 
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5.2.2.3. İlköğretim II. Kademe 6. Sınıf Gözlem Kaydı Dökümü 

Okul: Ayşe Sönmez İlköğretim Okulu 

Ders: Görsel Sanatlar 

Sınıf: 6E 

Süre:40+40 

Ders Başlangıcı:14:10  

Ders Bitişi:14:50 

Kayıt Biçimi :Teyp 

Ö: Öğretmen 

X: Öğrenciler 

14:10 

Ö: Bu kapı niye açık? Öğretmen zili çalmış siz hala dışarıdasınız (kızarak) herkes 

yerine 

Ö: Tünaydın. Tamam oturun. 

X: Tamam oturun dedim. 4ler 5 ler bile sizden daha uslu. 

Ö: Bugün misafirimiz var, yaramazlık yok, ortalarda dolaşmak yok, nöbetçiler su 

kovalarını getirdi mi? 

X: Öğretmenim getir dedim getirmedi. 

Ö: Hemen, nöbetçiler hemen getirin bakalım. Sınıf tamı? 

X: Tahtadaki numaralar yok öğretmenim. 

Ö: Tamam oturun . Bu ders illüstrasyondan bahsedeceğiz. 

X: Neyden? 

Ö: Tamam yazıyorum tahtaya, Düşündüklerimizin resmini resmini yapmak yani. 

X: Bu derstemi yapacağız. 
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Ö: Evet sabrederseniz bu derste neler yapacağımızı anlatacağım. Herkes 

tahtadakini resim kağıdının arkasını yazsın. Açıklamasını da yazsın. Bugün kitap kapağı 

tasarlıyoruz. Size bir keloğlan masalı okuyacağım.  

X: Masal mı? 

Ö: Evet, Bir keloğlan masalı okuyacağım siz aklınızda kalan hoşlandığınızı 

bölümün resmini yapacaksınız ama masal kitabının kapağı olacak bu resim. Elimdeki 

kitapları tek tek inceleyelim beraber neler var kapağın üzerinde. 

X: Resim. 

Ö: Herhangi bir resim mi? 

X: Resim. 

Ö: Herhangi resim değil. Kitapta geçen konuyla ilgili resim. Konuyla ilgili 

olmazsa kapağın özelliği kalmaz zaten. 

X: Evettt 

Ö: Sessizlik, dinleyin ama. Sadece resim yapmıyoruz , kapakta başka neler var? 

X: Yazılar 

Ö: Evet, kitabın adı  mesela başka. 

X: Yazarı. 

Ö.evet yazarı, yayınevi. Bunları tahtaya yazıyorum. Ve hemen maslı okumaya 

başlayacağım. Dikkatli dinliyorsunuz. Bir kere okuyacağım Masalın adı ‘Keloğlan ın 

Dalgınlığı’.Bunu da resim kağıdınızın arkasına not edin önce (öğretmen masalı okur) 

14:20 

Ö: Malzemeler geldi mi peki? 

X: Evettt. 

Ö: Suluboya kullanacağız.  

X: Pastel de var öğretmenim. 
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Ö: Tamam isteyen pastel de kullanabilir. Resim kağıtları çıktı mı? 

X: Evettt 

Ö: Tamam şimdi herkes öncelikle düşünsün masalın en çok aklınızda kalan yeri 

neresiydi? 

X: Keloğlan ve annesi. 

Ö: Başka, kişi olarak düşünmeyin sadece. Keloğlan ın başından geçenleri 

düşünün. 

X: Tuz tuz tuz diyordu hep. 

Ö: Evet başka. 

X: Bakkal da vardı öğretmenim. 

Ö: Evet, işte önce düşünüyoruz. 

X: Başladım öğretmenim. 

Ö: Evet başlayın, ben dolaşacağım, tek tek bakacağım 

X: Öğretmenim bu kalemle çizsem olur mu? 

Ö: Evet olur, çok bastırarak çizme o koy8u yazan bir kalem çünkü. Masalın adını 

yazmak için kağıtta boş alan bırakmayı unutmayın. 

X: Böyle mi? Öğretmenim böyle mi? 

Ö: Bakayım. Evet. En üstte olabilir. Herkes tahtaya baksın. Örnek çizdim ben. Ne 

nereye yazılacak gösterdim çocuklar. Ezbere yapmayın. Ayrıca kağıtlarınızın arkasına 

tahtaya yazdığım illüstrasyonun tanımını yazın. Masalın adını mutlaka yazın. 

X: Arkasına mı? 

Ö: Evet resim kağıdınızın arkasına. 

X: Çizimini bitiren suluboya ya geçebilir. Suluboya tekniğini tekrar tekrar 

anlatacağım bu arada. 

Ö: Öğretmenim sulu sulu. 
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X: Evet fırçayı iyice sulandırıyorum. Boyaya öylece sürüyorum. Fırçayı çok 

bastırmayın kağıt aşınmasın. 

14:35 

X: Öğretmenim bakar mısınız 

Ö: Geliyorum, sırayla bakacağım, neymiş illüstrasyon? 

X: Masalı çizmek. 

Ö: Hayır bizim şuan yaptığımız masalla ilgili resim ama tanım o değildi. Neydi 

yok mu söyleyecek? 

X: Kafamızdan geçenleri çizmek. 

Ö: Düşündüklerimizi çizmek. Kağıtların arkasına yazın demiştim. Yazmayanlar 

not alsın hemen. Okuma dersindeki kitaplarınız yanınızda mı? 

X: Evetttt 

Ö: Tamam çıkarın onları, kitapların kapaklarını inceleyin. 

X: Öğretmenim suluboyam kırıldı. 

Ö: Bir saniye evet kırılan parçaları toplayalım kabın içine. Tamam bu yeşili sarı 

ve maviyi karıştırarak da elde edebiliriz. Hangi renkleri dedim? 

X: Sarı ve mavi öğretmenim. 

Ö: Aferin, devam edebilirsin. Dağlarımı boyuyorsun kahverengiyle? 

X: Evet öğretmenim. 

Ö: Kahverengide yapabilirsin yeşillerin arasına 

X: Öğretmenim keloğlan nasıl olmuş? 

Ö: Keloğlan büyük olmuş, oyun oynayan çocuklar çok küçük ama. 

X: Büyük mü yapayım? 
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Ö: İki kişi aynı düzlemde dururken aynı büyüklükte olurlar. Aynı düzlemde 

değillerse. Mesela biri önde diğeri arkadaysa nasıl olur? evet söyleyin nasıl olur? 

X: Öndeki büyük mü? 

Ö: Evet öndeki büyük arkadaki küçük. 

X: Buda keloğlan ın annesi 

Ö: Elindeki ne? 

X: Tencere öğretmenim, yemek yapıyor. 

Öğretmen tek tek dolaşarak çalışmaları kontrol etti. Öğrenciler çoğunlukla ‘olmuş 

mu’diyerek resimlerini gösterdiler. 

14:48 

Ö: Çalışmalar haftaya gelecek, isteyen evde tamamlayabilir. 

X: Başka da yapalım mı? 

Ö: İsteyen yapabilir ama bu derste başladıklarınız mutlaka haftaya gelecek 

X: Kovaları nöbetçiler zil çalmadan taşıyabilir. Evet malzemeleri toparlayın. 

Haftaya da malzemeler gelecek. 

14:50 zil çaldı. 
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R.65 6-E sınıfı Mustafa Ulaş 

 

R.66 6-E sınıfı Yavuz Bilici 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

5.2.2.4. İlköğretim II. Kademe 7. Sınıf Gözlem Kaydı Dökümü 

Okul: Ayşe Sönmez İlköğretim Okulu 

Ders: Görsel Sanatlar 

Sınıf:7C 

Süre:40+40  

Ders Başlangıcı:15: 10 

Ders Bitişi:15: 50 

Kayıt Biçimi :Teyp 

Ö:Öğretmen 

X. Öğrenciler 

15:10 

Ö: Tünaydın 

X: Tünaydın 

Ö: Oturun çocuklar yerleşin artık yerinize, öğretmen girdi sınıfa hala bir 

koşturmaca halindesiniz. 

X: Öğretmenim kardeşiniz mi? 

Ö: Hayır arkadaşım benziyor muyuz? 

X: Evettt 

Ö: Peki, arkadaşım o da öğretmen bir ödevi için burada, lütfen en uslu halinizle bu 

ersi geçirelim evet mi? 

X: Evetttt 

Ö: Evet, bugün illüstrasyondan bahsedeceğiz ve bununla ilgili bir çalışma 

yapacağız. Tahtaya yazıyorum sizde resim kâğıtlarınızın arkasına yazın. Tanımını 

yapacağız beraber, daha önce duydunuz mu bu kelimeyi hiç? 
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X: Hayır. 

Ö:  Peki. Anlatacaklarımdan önce birkaç sorum var. Biz neyin yaparız mesela? 

X: Sokağımızın. 

Ö: Başka? 

X: 23 nisan, 19 mayıs 

Ö: Evet başka 

X: Evi okulu öğretmenim 

Ö: Evet söyledikleriniz doğru, yanlış değil ama asıl resmini yaptığımız şeyler 

düşündüklerimiz değimlidir? 

X: Evettttt 

Ö:İşte illüstrasyon düşündüklerimizi resmetmek demek. 

X: Pastelle mi? 

Ö: İstediğiniz teknikle tabiki? Ama bugün suluboya kullanacağız, pasteli olan onu 

da kullanabilir. 

X: Kovaları getirelim mi? 

Ö: Daha gelmedi mi?(kızarak) nöbetçi tenefüste getirmeliydi…Tamam derse 

dönüyoruz.Bu derste bir masal okuyacağım, keloğlan maslı. 

X: Bizde okuyacak mıyız? 

Ö: Hayır ben okuyacağım, dikkatli dinleyin. Masalın aklınızda kalan bölümünün 

resmini yapacaksınız. 

X: 19 Mayıs gibimi öğretmenim? 

Ö:Hayır değil. Masal kitabının kapak resmi olarak düşüneceksiniz resminizi. 

Kitap kapağı nasıl olur önce onu önce onu konuşalım, nasıl olur? 

X: Renkli olur. 



 82 

Ö: Evet başka önemli kurallarda var. 

X: Yazıları olur. 

X: Tarihler olur. 

Ö: Tarih değil de yayınevinin adı mesela, kitabın adı yazılı olur. Bakın bir tanesi 

bu mesela(elindeki kitabı göstererek) 

X: Aynısını mı yapalım? 

Ö: Hayır, masalın kapağını resimleyeceğiz. Aynısı olmayacak ama kurallar 

uygulayacağız.. 

Ö: Fazla zaman kaybettik, masalı okuyacağım lütfen sessiz dinliyoruz 

arkadaşlar.1 kere okuyacağım sessiz lütfen. 

15:30 

Ö: Evet kâğıtları sıranın üstünde görelim. Bu kâğıt niye küçük. 

X: Öğretmenim defterimi unutmuşumda. 

Ö: Malzemeler gelecek, suluboyalar nerde? 

X: O burada. 

Ö: Bir daha deftersiz malzemesiz görmeyeceğim kimseyi arkadaşından al 

şimdilik.Evet şimdi herkes masalı düşünsün. 

X: Şeker vardı,  tuz vardı, bakkal vardı.. 

X: Çocuklar ip oynuyordu. 

X: Öküz dövüşü vardı, toz olmuştu her yer. 

Ö: Evet,bunlar gibi aklınızda kalanları çizmenizi istiyorum. 

Öğretmen çizimleri kontrol eder. 

Ö: Arkadaşlar kompozisyonunuzu kurun figürler ağaçlarla aynı boyda olmasın 

lütfen, her defasında söylemek zorunda kalıyorum. 
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X: Öğretmenim olmuş mu? 

Ö: Oluyor ama devam. Çizim bitikten sonra suluboyaya geçebilirsiniz. Fırçayı 

nasıl tutuyoruz? 

X: Dik mi? 

X: Yok yamuk. 

Ö: Dalga geçmeyin dik tabi ki. Boyanın üstüne yayarak, bastırarak değil. 

X: Sulu mu? 

Ö: Evet fırçayı önce yıkıyoruz, sulandırıyoruz. Kâğıda çok bastırmayın. Kâğıdı 

çok aşındırmayın. 

X: Böylemi? 

Ö: Evet öyle. Aferin nasıl kâğıdı kirletmiş arkadaşlar bakın işte böyle 

yapmıyoruz. Hemen başka kâğıt çıkar bakalım. 

Ö: Kimse yerinden kalkmasın ben tek tek  dolaşacağım 

X: Öğretmenim bakar mısınız olmuş mu? 

Ö: Olmamış sen de kirletmişsin kâğıdı. Kâğıtta kitabın adı yazılacak, yayınevinin 

ve yazarın adı yazılacak 

X: Ben yazdım öğretmenim. 

Ö: Tamam bu çalışmalar haftaya gelecek. İsterseniz masalın başka bölümlerini 

resimleyebilirsiniz evde serbest çalışma olarak. 

X: Onları da getirelim mi haftaya? 

Ö: Evet getirin ama bu derste yaptıklarımız mutlaka gelecek 

Ö: İllüstrasyon anlaşıldı mı çocuklar? 

X: Evetttt 

Ö: Kim söyleyecek tanımını? Evet bekliyorum…  
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X: Düşündüklerimizin resmini yapmak mı? 

Ö: Evet aferin. Bu derste yaptığımız neydi? 

X: Kapak. 

Ö: Kısaca değil uzunca anlatmanızı istiyorum. 

X: .Masalın kapağını yaptık. 

Ö: Evet keloğlan masalını okudum size. Sizde maslın bir bölümünü masal 

kitabının kapağı olarak düşündünüz ve yaptınız. İsterseniz evde okuma dersinde 

okuduğunuz kitabınızın da kitap kapağını yapabilirsiniz çocuklar. 

X: Var ama onların kapağı. 

Ö: Elbette var ama ben sizin okuduklarınıza göre yeniden kapak 

hazırlayabileceğinizi söylemek istiyorum. Evet bakın bu ödeviniz olsun sizin. Haftaya o 

resimlerinizi de getirin. 

X: Toplanalım mı? 

Ö: Kaç dakika var. 

X: 5 öğretmenim. 

Ö: Tamam toparlanın bakalım. Herkes önce su kabını boşaltsın kovaya sonra 

nöbetçiler kovaları götürsün. 

X:Öğretmenim fırçamın tüyleri kopmuş. 

Ö: Boyanın üstüne dik bastırmışsın ondan. Dersin başında söylemiştim değil mi? 

Kargaşa yapmayın bakalım. 

15:50  zil çaldı. 
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R.67 7-C sınıfı Hüseyin Yılmaz 

 

R.68 , 7-C sınıfı Bekir Direkçi 
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5.2.2.5. İlköğretim II. Kademe 8. Sınıf Gözlem Kaydı Dökümü 

Okul: Ayşe Sönmez İlköğretim Okulu 

Ders: Görsel Sanatlar 

Sınıf:8C 

Süre:40440 

Ders Başlangıcı:11: 10 

Ders Bitişi:11: 50 

Kayıt Biçimi :Teyp 

Ö: Öğretmen 

X: Öğrenciler 

11:10 

Ö: Herkes otursun lütfen. 

X: Öğretmenim günaydın. 

X: Öğretmenim kovaları getirelim mi? 

Ö: Gelmedi mi daha, nöbetçiler kim onlar getirsin.. 

X: Tamam biz ikimiz. 

Ö: Hemen geliyorsunuz, koşamayın ama. 

X: Tamam 

Ö: Evet, herkes tamamı 

X: Evetttt 

Ö: Malzemeler geldi mi? 

X: Evetttt 
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Ö: Evet diyorsunuz ama ders başlayınca malzemeler yok oluveriyor birden. 4-5- 

ler bile sizden daha uslu daha disiplinli. Evet tamam susuyoruz. Sıranızın üstünde resim 

kağıdınız ve suluboyanız olsun sadece. Onun dışında her şey sıranın altına ya da çantaya. 

X: Öğretmenim geçen haftakine bakacak mısınız? 

Ö: Evet dersin sonunda bakacağım onlara. 

X: Not verecek misiniz? 

Ö: Notlar sonra önemli olan öncelikle ödevi yapmış olmanız nottan daha önemli 

biliyorsunuz bu konuda uzun uzun konuşmuştuk sizle. 

X: Evetttt 

Ö: Tamam zaman kaybetmeyelim. İllüstrasyondan bahsedeceğiz bugün.Tahtaya 

yazıyorum herkes baksın ve resim kağıdının arkasına yazsın ne demek olabilir duyan var 

mı bu kelimeyi. 

X: Yokkkk 

Ö: Yok mu düşünün bakalım. 

X: Dergilerdeki gibi öğretmenim. 

Ö: Hayır onlar karikatür. Tamam hiç duyan olmamış demek ki. Neyin resmini 

yapıyoruz mesela. 

X:Her şeyin. 

Ö: Nasıl her şeyin? 

X: Ağaçların 

X: Okulun 

X: Okulun bahçesinin. 

Ö: Evet başka 

X: Evin mesela 
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Ö: Tamam gördüklerimizi çizeriz ama gördüklerimizin dışında düşündüklerimizi 

de çizmez miyiz? 

X: Çizeriz. 

Ö: Düşündüklerimizi resmetmeye İllüstrasyon diyoruz. Yani illüstre etmek. Bunu 

bilgisayarda da yapabiliyoruz artık. 

X: Biz oyun oynuyoruz. 

Ö: Evet siz bilgisayarı oyun oynamak için kullanıyorsunuz maalesef ama isteseniz 

resim bile yapabilirsiniz.Ama siz her zamanki gibi oyunu tercih ediyorsunuz. 

Ö: (gülüşmeler) Tamam kaynatmak için her fırsatı değerlendiriyorsunuz. Bu ders 

sizden istediğim kitap kapağı resmetmek. Kitap kapağı resimleme illüstrasyon içinde yer 

alır. Neden olabilir bir düşünün bakalım.  

X: Kitabın içindekiler yüzünden mi? 

Ö: Evet aferin. Ne resmi vardır kitapta? Kitapta anlatılanlar vardır. Yada kitabın 

adını çağrıştıran çizimler. Başka neler var? Evet şuana elimdeki örneklere bir bakın. 

X: Yazılar var. 

X: Kitabın adı var, yazarının adı var. 

Ö: Aferin nasıl yazılmış bu yazılar. 

X: Yazılmışşşş 

Ö: Sadece yazılmış diyemeyiz. Belli bir düzen içinde yazılmış. 

11:25 

Ö: Tamam sessiz olun. Size şimdi bir keloğlan masalı okuyacağım ve masaldan 

aklınızda kalan ya da masalda anlatılan bir bölümünü masal kitabının kapağı olarak 

resimleyeceksiniz. 

X: Boyayacak mıyız? 

Ö: Tabi ki boyayacağız. Suluboya malzemelerimiz sıramızın üstünde ya zaten. 
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X: Panoya asacak mıyız? 

Ö: Her zamanki gibi. Şimdi sessizlik lütfen masal biraz uzun dikkatli dinleyin.1 

kere okuyacağım. 

Öğretmen sınıfta dolaşarak ve konuşanları uyararak bazı bölümleri tekrar ederek 

masalı okudu. 

Ö: Önce düşünün ve çizime başlayın. 

X: Bakkalı çizeyim mi öğretmenim. 

Ö: Çizebilirsiniz. Masalda konusu geçen her şeyi çizebilirsiniz. Herkesin ki 

birbirinin aynısı olmasın ama. 20 dakikanız var. Bu sürede kurşun kalemle çizim bittikten 

sonra suluboya ile renklendirmeye geçilecek. Tamamlaya masanızda en azından başlamış 

olun. Hadi herkes önündeki işiyle ilgilensin.  

X: Öğretmenim  bakar mısınız. 

Ö: Geliyorum, dolaşmayın ayakta,  geliyorum. 

X: Olmuş mu? 

Ö: Evet ama sadece keloğlan ı çizmişsin. Masal içinde bir sürü olay yaşandı 

başkaları da vardı. 

X: Bakkal vardı oyun oynayanlar vardı. 

X: Öküzler dövüştü her yer toz oldu. 

X: Beyaz tavuk vardı 

Ö: Başka 

X: Keloğlan ın annesi vardı. 

X: Öğretmenim benimkine bakın. 

Ö: Boyamaya geçmişsin. Aferin bu annesi mi? 

X: Evet 

Ö: Bu da evleri ve kümes. 
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X: Suluboya çok koyu burda   ama. 

Ö: Olur tabi. Fırçayı sulandırmadan sulandırmadan koyu koyu sürmüşsünde 

ondan  

X: Yırtayım mı? 

Ö: Hayır, kompozisyon iyi olmuş. Koyu boyanın olduğu yere fırçaya boya 

almadan sadece su alarak sür. Bastırma ama kağıt incelmesin, yırtılmasın.  

X: Öğretmenim gösteri rmisiniz? 

Ö: Tamam ver bakalım fırçanı 

X: Bastırmış öğretmenim 

Ö: Hem de nasıl bastırmış..Tamam iyice yıkayalım önce fırçayı. Nasıl diyorum 

boyayı herkes baksın.Gürültü yok. 

X:Öğretmenim benimkine de bakın. 

Ö: Perspektif yok senin kompozisyonunda. Oyun oynayan çocuklar evden daha 

büyük. Düşünün bakalım siz sokakta oynarken evden daha mı büyüksünüz? 

X: Hayır. 

Ö: O zaman evleri küçült bakalım. Bakkalı da küçült. B u çocuklar ne yapıyor? 

X: Top oynuyor öğretmenim 

Ö: Peki herkes boyamaya geçti mi? 10 dakikanız var. 

X: Evettt… 

11:50  Ders sonu. 
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R.69 8-C Ayşegül Sönmez 

 

R.70 8-C sınıfı Tuğçe Atik 

 

 

 



 92 

5.2.2.3. Dersin Genel Yorumu 

Öğrencilerin sanat eğitimi uygulamaları şubelerin sabit ders işledikleri sınıflarında 

yapılmaktadır. Okul içinde ayrıca uygulama sınıfı olarak ayrılmış resim atölye alanı 

bulunmamaktadır. Şubeler içinde duvarlarda hazırlanmış panolarda ağırlıklı olarak resim iş 

eğitimi derslerinde uygulanmış resimler sergilenmekte, kullanılan tekniklerin ve ünlü 

ressamların çalışmaları asılı bulunmaktadır. 

4C Sınıfı öğrencileri 47 mevcutlu bir şubedir. Ders sürecinde sanat eğitimcisi 

illüstrasyonla ilgili olarak kitap kapağı tasarımı hakkında bilgi aktarımında bulundu. 

Öğrenciler yapılan tanımlamaları yazılı olarak not aldılar. Uygulamayla ilgili olarak 

özellikle öğretmenleri masal okurken gayet dikkatli bir şekilde dersi dilmediler. 

İllüstrasyonla ilgili yapılan tanımlamaları anlamaya çalışıp konuyla ilgili gösterilen 

örnekleri ilgiyle inceleyerek ve kompozisyonlarıyla ilgili çok fazla soru yönelterek 

çalışmalarını yaptılar. 

Sanat eğitimcisi, İllüstrasyonu tanımlarken öğrencilerin anlayabileceği cümleler 

seçmeye gayret gösterdi. Günlük hayattan,  televizyondan, görsel basından örnekler verdi. 

Fazla sayıda kitap kapağı örneği gösterdi. Yapılan çalışmaları tek tek inceleyerek 

değerlendirdi. Kitap kapağı kurallarını örnekler üzerinde göstererek anlattı. 

5C sınıfı öğrencileri 43 mevcutlu bir şubedir. Sanat eğitimcisi illüstrasyonu 

tanımlarken öncelikle öğrencilerin resim yaparken neleri düşündüklerini hayal ettiklerini 

sorguladı. Bu konuda öğrencilere sorular yöneltti. Kitap kapağı tasarımında kullanılan 

kuralları öğrencilerin okudukları kitaplardan da örnekler göstererek açıkladı. 

İllüstrasyonla ilgili özellikle renkli örnekler gösterdi. Öğrencilerin illüstrasyonla 

ilgili kendilerinden örnekler sunmasını istedi. Sanat eğitimcisi süre içinde iletişimsel ve 

yönetsel davranışlarıyla konu aktarımını sağladı. 

6E sınıfı öğrencileri 40 kişilik mevcutlu bir şubedir. Sanat eğitimcisi, 

illüstrasyonun tanımını yaparken öğrencilere örnek sundular. Kitap kapağı tasarımıyla ilgili 

okunan masalı dikkatlice dinleyerek uygulaya çalıştılar. İllüstrasyonla ilgili tanımlamalarla 

yönelttikleri sorularla konuyla ilgilerini ortaya koyabildiler. İllüstrasyon çalışmasını 

uygularken suluboya tekniğini ve özellikle perspektif ile ilgili konuların tekrarı yapıldı. 

Öğrenciler bu konularla ilgili olarak kompozisyonlarını uyguladılar. 



 93 

7C Sınıfı öğrencileri 35 mevcutlu bir şubedir. Resim iş eğitimi dersinde 

illüstrasyonla ilgili tanımlamaları yazarak not aldılar. Özellikle bilgisayar destekli 

illüstrasyon örneklerine ilgi gösterdiler. Kitap kapağı hazırlama kurallarını 

kompozisyonlarına uygularken öğretmenlerinin sık sık onayını aldılar. Sanat eğitimcisi 

öğrencilerden gelen sorularla ve fazla örnek sunduğu örneklerle illüstrasyonu tanımladı. 

8C sınıfı öğrencileri görsel sanatlar dersinde illüstrasyon ile ilgili olarak kısmen ön 

bilgiye sahip olarak öğretmenlerini dinlediler. Sanat eğitimcisi sanatı tanımlarken fazlaca 

örnek sundu. Öğrenciler yine özellikle bilgisayar destekli  illüstrasyonlara ilgi gösterdiler. 

Kitap kapağı uygulamasında masala ve kitap kapağı tasarımı kurallarına uygun olarak 

çalışmalarını hazırladılar. 
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5.2.3. Öğrencilere Uygulanan Sanat Öğretimi Araştırma Anketi 

 

1-Bu yıl boyunca resim derslerinde öğrendikleriniz konusunda neler 

düşünüyorsunuz? 

• Birçok yeni şey öğrendim. 

• Biraz bir şeyler öğrendim. 

• Hiçbir şey öğrenmedim. 

 

2-Sınıf ortamını tanımlayınız? 

• Gürültülü 

• Arkadaşların bir kısmı çaba harcamıyor. 

• Arkadaşların çoğu ilgili. 

• Rahat ve Özgür bir ortam. 

• Neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiği kesin kurallarla belirlenmiş bir 

ortam. 

• Yapılacak sanatsal çalışmaya bağlı olarak Özgür veya kurallı bir ortam. 

 

3-Derslerdeki etkinlikleri nasıl tanımlarsınız? 

• Olması gerekenin altında olduğunu düşünüyorum. 

• Olması gerekenin çok altında olduğunu düşünüyorum. 

• Olması gerekenin var olduğunu düşünüyorum. 

• Sanatsal çalışmamı gerçekleştirmem için her şeyin var olduğunu düşünüyorum. 

• Sanırım şunlara ihtiyacımız var 
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4-Aşağıdakilerden sizce hangi kelimeler sanatı tanımlar? 

• Sanat yaratıcılıktır. 

• Sanat anlatımdır. 

• Sanat tekniktir. 

• Sanat bir şeyleri gerçekçi olarak göstermektir. 

• Diğer 

 

5-Bu derste bugüne kadar yaptığınız sanatsal çalışmalardan en çok hangisini 

sevdiniz? 

• Desen çalışması  

• Yağlı boya    

• Özgün baskı   

• Seramik  

• Grafik 

 

6-Evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdiniz? 

• Desen   

• Yağlı boya  

• Özgün baskı   

• Seramik   

• Grafik 

• Diğer; 
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7-En son severek yaptığınız sanatsal çalışma? 

• Desen  

• Yağlı boya  

• Seramik    

• Özgün baskı    

• Grafik 

• Diğer; 

 

8-Gelecekte yine resim derslerine devam etmek ister misiniz? 

• Evet lisede sanat eğitimine devam etmek isterim. 

• Evet yüksek öğrenimimde sanatla da ilgilenmek isterim. 

• Hayır, sanat eğitimi almaya yönelik bir planım yok. 

 

9-İdeal bir resim öğretmeni; 

• Bizim öğretmenimiz gibi. 

• Açık görüşlü ve sabırlı. 

• Hazırlıklı ve bilgili 

• Samimi ve yardımsever 

• Farklı uygulamalara açık olan 

• Başka bir yorumunuz varsa lütfen yazınız; 
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10-Evinizde ne tür sanatsal eserler bulunmaktadır? 

• Yağlı boya tablo  

• Desen   

• Seramik   

• Heykel    

• Ağaç/metal kabartma 

• Sanatsal fotoğraf 

 

11-Ailenizde sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan var mı? 

.Var 

.Yok 

 

12-Mezuniyetten sonra yüksek öğrenime devam etmek istiyor musunuz? 

Cevabınız ‘evet’se hangi alanda öğrenim görmek istersiniz? 

• Güzel sanatlar 

• Emin değilim 

• Diğer; 

 

13-Bugüne kadar aşağıdaki kurumlardan ve yerlerden hangilerini gezdiniz? 

• Resim heykel müzesi 

• Sanat galerisi  

• Açık hava müzesi ve ören yeri 
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14-Gelecekte aşağıdaki sanat türlerinden hangisiyle ilgili bir şeyler öğrenmek 

istersiniz? 

• Yağlı boya    

• Seramik   

• Heykel        

• Takı ve mücevher           

• Sanat tarihi         

• Desen 

• Tekstil ve dokuma 

• Özgün baskı 

• Ağaç/metal kabartma 

• Diğer; 
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5.2.3.1. İlköğretim I. Kademe 4.sınıf Öğrencilerine Uygulanan Anket Sonuç 

Tablosu ve Değerlendirmesi 

1. Bu yıl boyunca resim derslerinde öğrendikleriniz konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

  

 Total Yüzde 
Birçok yeni şey öğrendim 43 %92 
Biraz bir şeyler öğrendim 4 %8 
Hiçbir şey öğrenmedim - - 
Genel Toplam 47 %100 
 
2. Sınıf ortamını tanımlayınız?   
 Total Yüzde 
Gürültülü  9 %19 
Arkadaşların bir kısmı çaba harcamıyor 20 %42 
Arkadaşların çoğu ilgili 7 %14 
Rahat ve özgür bir ortam 5 %10 
Neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiği kesin kurallarla belirlenmiş bir 
ortam 

4 %9 

Yapılacak sanatsal çalışmaya bağlı olarak özgü veya kurallı bir ortam 2 %5 
Genel Toplam 47 %100 
 
3. Derslerdeki etkinlikleri nasıl tanımlarsınız?   
 Total Yüzde 
Olması gerekenin altında olduğunu düşünüyorum 7 %14 
Olması gerekenin çok altında olduğunu düşünüyorum 6 %13 
Olması gerekenin var olduğunu düşünüyorum 10 %22 
Sanatsal çalışmamı gerçekleştirmem için her şeyin var olduğunu 
düşünüyorum 

14 %30 

Sanırım şunlara ihtiyacımız var 9 %19 
Genel Toplam 47 %100 
 
4. Aşağıdakilerden sizce hangi kelimeler sanatı tanımlar?   
 Total Yüzde 
Sanat yaratıcılıktır 15 %32 
Sanat anlatımdır 1 %2 
Sanat tekniktir 10 %22 
Sanat bir şeyleri gerçekçi olarak göstermektir 21 %45 
Diğer - - 
Genel Toplam 47 %100 
 
5. Bu derste bugüne kadar yaptığınız sanatsal çalışmalardan en çok 
hangisini sevdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Desen çalışması 33 %70 
Yağlı boya 5 %10 
Özgün baskı 2 %4 
Seramik 4 %9 
Grafik 3 %6 
Genel Toplam 47 %100 
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6. Evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdiniz?   
 Total Yüzde 
Desen 24 %51 
Yağlıboya 11 %23 
Özgün baskı 3 %7 
Seramik 2 %4 
Grafik 1 %2 
Diğer 6 %13 
Genel Toplam 47 %100 
 
7. En son severek yaptığınız sanatsal çalışma?   
 Total Yüzde 
Desen 17 %36 
Yağlı boya 11 %23 
Seramik 3 %7 
Özgün baskı 6 %13 
Grafik 3 %7 
Diğer 7 %14 
Genel Toplam 47 %100 
 
8. Gelecekte yine resim derslerine devam etmek ister misiniz?   
 Total Yüzde 
Evet, lisede sanat eğitimine devam etmek isterim 1 %2 
Evet, yüksek öğrenimimde sanatla da ilgilenmek isterim 22 %47 
Hayır, sanat eğitimi almaya yönelik bir planım yok 24 %51 
Genel Toplam 47 %100 
 
9. İdeal bir resim öğretmeni;   
 Total Yüzde 
Bizim öğretmenimiz gibi 17 %36 
Açık görüşlü ve sabırlı 11 %23 
Hazırlıklı ve bilgili 15 %32 
Samimi ve yardımsever 4 %9 
Farklı uygulamalara açık olan - - 
Genel Toplam 47 %100 
 
 
10. Evinizde ne tür sanatsal eserler bulunmaktadır?   
 Total Yüzde 
Yağlı boya tablo 6 %13 
Desen 13 %27 
Seramik 4 %9 
Heykel 9 %19 
Ağaç/metal kabartma 4 %9 
Sanatsal fotoğraf 11 %23 
Genel Toplam 47 %100 
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11. Ailenizde sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan var mı?   
 Total Yüzde 
Var 7 %15 
Yok 40 %85 
Genel Toplam 47 %100 
 
12. Mezuniyetten sonra yüksek öğrenime devam etmek istiyor musunuz? 
Cevabınız ”evet” ise hangi alanda öğrenim görmek istersiniz? 

  

 Total Yüzde 
Güzel sanatlar 24 %51 
Emin değilim 16 %34 
Diğer 7 %15 
Genel Toplam 47 %100 
 
13. Bugüne kadar aşağıdaki kurumlardan ve yerlerden hangilerini 
gezdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Resim heykel müzesi 34 %72 
Sanat galerisi 10 %22 
Açık hava müzesi ve ören yeri 3 %6 
Genel Toplam 47 %100 
 
14. Gelecekte aşağıdaki sanat türlerinden hangisiyle ilgili bir şeyler 
öğrenmek istersiniz 

  

 Total Yüzde 
Yağlı boya 4 %9 
Seramik 5 %10 
Heykel 14 %30 
Takı ve mücevher 10 %22 
Sanat tarihi 6 %12 
Desen 6 %12 
Özgün baskı 2 %4 
Ağaç/metal kabartma - - 
Diğer - - 
Genel Toplam 47 %100 
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5.2.3.1.1. İlköğretim I. kademe 4.sınıf öğrencilerine uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 

47 öğrenciye sanat düzeylerine ilişkin bilgi edinmek üzere uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi anketin yüzde sonuçlarına göre; 

Soru 1: Resim dersleri ile ilgili olarak; öğrencilerin %92 si ‘Birçok yani şey 

öğrendim’ diyerek. Öğrencilere uygulanan kitap kapağı tasarımı çalışmasına ve sanat 

eğitimcisinin yıl içi genel değerlendirilmesine bakıldığında çalışmalardan yüzdelik dilimde 

bulunan rakam doğrulanmaktadır. 

Soru 2: Öğrencilerin,%42 lik gibi büyük çoğunluğu Arkadaşlarının büyük çaba 

harcamadığından şikayet etmekte,%19 u da sınıf ortamının gürültülülüğünden rahatsız 

olduklarının dile getirmişlerdir. Sadece %5 lik dilimde öğrenciler sınıf ortamının yapılacak 

sanatsal çalışmaya bağlı olarak özgür ve kurallı ortam ağırlıkta olarak değerlendirme 

yapmışlardır. Uygulama çalışması sırasında da görüldüğü üzere ortam mevcudun 

fazlalığıyla bağlantılı olarak gürültülü ve ortamı rahatsız edicidir. 

Soru 3: Öğrencilerin %30 u derslerdeki etkinlikleri tanımlarken sanatsal 

çalışmayı gerçekleştirmek için her şeyin var olduğunu düşünmekte buna karşın %13 gibi 

oldukça fazla sayıda öğrenci etkinliklerin olması gerekenin altında olduğunu 

düşünmektedir. 

Soru 4: Sanatın tanımlanması sorusunda mevcudun %45 lik öğrenci dilimi sanatı 

gerçekliğin ifadesi olarak düşünmüş %32 si sanat yaratıcılıktır,%2 si sanat tekniktir,%2 

gibi küçük bir dilimi ise sanatı anlatım olarak değerlendirmiştir. Sanatı gerçekçiliği 

yansıtma olarak değerlendiren öğrenci sayısına bakarak dönem çocuklarının resmi, çizgiyi, 

rengi gerçeği ifade olarak kullandığı açıkça görülmektedir. 

Soru 5: Yaptıkları sanatsal çalışmalardan hangisini en çok sevdikleri 

sorulduğunda öğrencilerin %70 gibi büyük çoğunluğu desen, %4 ü hamur şekillendirme 

derslerindeki performanslarına bağlı olarak seramik, %6 sı grafik,%4 ü tanımını tam 

anlamıyla kavramamalarına rağmen özgün baskı, %10 u ise teknik anlamda uygulama 

yapmamalarına rağmen yağlı boya olarak cevaplamışlardır. Yüzdelik dilim rakamlarından 

görülüyor ki öğrenciler derste yaptıkları sanatsal çalışmaları uygulama yapmış olmalarına 

rağmen tam olarak kavrayamamışlardır. 
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Soru  6: Öğrenciler evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdikleri sorusuna 

%51 desen cevabıyla karakalem çalışmalarını ders haricinde tercih ettiklerini ortaya 

koymuşlardır. Diğer yüzdelik dilimdeki öğrencilerin sayısal değerlerine baktığımızda 

öğrencilerin ders etkinliklerini evde tamamladıkları sonucuna varabiliriz. 

Soru  7:  Öğrenciler en son hangi sanatsal çalışmayı yaptınız sorusuna %36 lık 

dilimle desen olarak cevaplamışlardır. Ve yine teknik olarak müfredat içeriğinde uygulama 

imkânı olmayan yağlı boya %23 lük dilimi oluşturmaktadır.%14 lük dilimdeki ‘öğrenciler 

de diğer’ yanıtını vermişlerdir. 

Soru 8: Sınıf mevcudunun %51 gibi büyük çoğunluğu gelecekte sanat eğitimi 

almayı düşünmediği, %47 lik öğrenci grubu yüksek öğrenimde sanatla ilgilenmek istediği 

cevabını vererek dönem çocuklarının resim ve sanata bakışlarını açıkça belirtmektedir. 

Sadece %2lik bir dilimde lisede sanat eğitimine devam etmek istediği cevabını vermiştir. 

Soru 9: İdeal bir resim öğretmenin tanımı sorusuna mevcudun %36 lik dilimi 

kendi resim öğretmenleri gibi olması gerektiğini belirtmiş, % 32 lik dilim ise sanat 

eğitimcisinden bilgili ve derse hazırlıklı olması gerektiği, %35 i açık görüşlü ve anlayışlı, 

% 9 u samimi ve yardımsever cevabını vererek eğitim sistemi içinde sanat eğitimcisinin 

hangi niteliklerde olması gerektiği konusunda somut fikir vermektedir. 

Soru 10: Öğrenciler evlerinde bulunan özgün sanat eserlerinin neler olduğu 

sorusuna % 23 sanatsal fotoğraf cevabını vererek evlerindeki aile fotoğraf ve albümlerini 

kastettiklerini anlayabiliriz. %27 lik dilim ise desen cevabıyla yine evlerindeki özellikle 

takvim resimlerini düşündüklerini anlamak mümkün. Öğrencilerin %9 u seramik %19 u 

heykel diyerek yaşadıkları çevrenin gelişememişliği içinde yine evlerindeki vazo ve 

benzeri objelerden bahsettikleri düşünülebilir. 

Soru 11: Öğrencilerin %85 i ailelerinde sanatla uğraşan kimse olmadığı cevabını 

vermişlerdir.%15 lik dilim ise evde özellikle kardeşlerinin yaptıkları okul uygulamalarını 

düşünerek olumlu cevap vermişlerdir. 

Soru 12: Öğrencilere Mezuniyetlerinden sonra yüksek öğrenime devam edip 

etmek istemedikleri sorulduğunda %51 sı güzel sanatlar alanında devam etmek istediğini 

söylemiş, % 34 ü bu konuda emin olmadıklarını, %7 ‘si ise diğer’ cevabını vererek dönem 

özellikleri bakımından meslek seçimi konusunda erken bir dönemde olduklarını açıkça 

göstermişlerdir. 
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Soru  13: Öğrencilerin sanat eğitimcilerinin yıl içindeki sanat etkinlikleri 

itibariyle ‘hangi kurum ve yerleri gezdiniz’ sorusuna % 72 si resim heykel müzesi, %22 si 

sanat galerisi, %6 sı açık hava müzesi ve ören yeri cevabını vermişlerdir. 

Soru 14: Öğrenciler, gelecekte hangi sanat türerinden hangisiyle ilgili bir şeyler 

öğrenmek istedikleri sorusuna %30 luk dilimle heykel, %22 lik dilimle takı  ve mücevher, 

%12 lik dilimle desen ve sanat tarihi, %9 luk dilimle yağlı boya cevabını vererek sanat 

türleri hakkında henüz tam anlamıyla bilgi sahibi olmadıklarını göstermişlerdir. 
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5.2.3.2. İlköğretim I. Kademe 5.sınıf Öğrencilerine Uygulanan Anket Sonuç 

Tablosu ve Değerlendirmesi 

1. Bu yıl boyunca resim derslerinde öğrendikleriniz konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

  

 Total Yüzde 
Birçok yeni şey öğrendim 42 %98 
Biraz bir şeyler öğrendim 1 %2 
Hiçbir şey öğrenmedim - - 
Genel Toplam 43 %100 
 
2. Sınıf ortamını tanımlayınız?   
 Total Yüzde 
Gürültülü  11 %25 
Arkadaşların bir kısmı çaba harcamıyor 10 %23 
Arkadaşların çoğu ilgili 7 %17 
Rahat ve özgür bir ortam 3 %7 
Neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiği kesin kurallarla belirlenmiş bir 
ortam 

1 %2 

Yapılacak sanatsal çalışmaya bağlı olarak özgü veya kurallı bir ortam 11 %25 
Genel Toplam 43 %100 
 
3. Derslerdeki etkinlikleri nasıl tanımlarsınız?   
 Total Yüzde 
Olması gerekenin altında olduğunu düşünüyorum 10 %23 
Olması gerekenin çok altında olduğunu düşünüyorum 3 %7 
Olması gerekenin var olduğunu düşünüyorum 14 %33 
Sanatsal çalışmamı gerçekleştirmem için her şeyin var olduğunu 
düşünüyorum 

12 %28 

Sanırım şunlara ihtiyacımız var  4 %9 
Genel Toplam 43 %100 
 
4. Aşağıdakilerden sizce hangi kelimeler sanatı tanımlar?   
 Total Yüzde 
Sanat yaratıcılıktır 16 %37 
Sanat anlatımdır 4 %9 
Sanat tekniktir 10 %23 
Sanat bir şeyleri gerçekçi olarak göstermektir 12 %28 
Diğer - - 
Genel Toplam 43 %100 
 
5. Bu derste bugüne kadar yaptığınız sanatsal çalışmalardan en çok 
hangisini sevdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Desen çalışması 22 %51 
Yağlı boya 8 %19 
Özgün baskı 12 %29 
Seramik - - 
Grafik 1 %2 
Genel Toplam 43 %100 
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6. Evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdiniz?   
 Total Yüzde 
Desen 11 %25 
Yağlıboya  10 %23 
Özgün baskı 14 %33 
Seramik  1 %2 
Grafik - %16 
Diğer  7  
Genel Toplam 43 %100 
  
7. En son severek yaptığınız sanatsal çalışma?   
 Total Yüzde 
Desen 13 %30 
Yağlı boya 10 %2 
Seramik 2 %5 
Özgün baskı 4 %9 
Grafik 1 %2 
Diğer 13 %30 
Genel Toplam 43 %100 
 
8. Gelecekte yine resim derslerine devam etmek ister misiniz?   
 Total Yüzde 
Evet, lisede sanat eğitimine devam etmek isterim 18 %42 
Evet, yüksek öğrenimimde sanatla da ilgilenmek isterim 16 %37 
Hayır, sanat eğitimi almaya yönelik bir planım yok 9 %21 
Genel Toplam 43 %100 
 
9. İdeal bir resim öğretmeni;   

 Tota
l 

Yüz
de 

Bizim öğretmenimiz gibi 21 %48 

Açık görüşlü ve sabırlı 9 %21 

Hazırlıklı ve bilgili 8 %19 

Samimi ve yardımsever 5 %12 

Farklı uygulamalara açık olan - - 
Genel Toplam 43 %10

0 
 
10. Evinizde ne tür sanatsal eserler bulunmaktadır?   
 Total Yüzde 
Yağlı boya tablo 12 %28 
Desen  13 %30 
Seramik - - 
Heykel  5 %12 
Ağaç/metal kabartma  2 %5 
Sanatsal fotoğraf 15 %35 
Genel Toplam 43 %100 
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11. Ailenizde sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan var mı?   
 Total Yüzde 
Var  11 %26 
Yok 32 %74 
Genel Toplam 43 %100 
 
12. Mezuniyetten sonra yüksek öğrenime devam etmek istiyor musunuz? 
Cevabınız ”evet” ise hangi alanda öğrenim görmek istersiniz? 

  

 Total Yüzde 
Güzel sanatlar 20 %46 
Emin değilim 16 %38 
Diğer  7 %16 
Genel Toplam 43 %100 
 
13. Bugüne kadar aşağıdaki kurumlardan ve yerlerden hangilerini 
gezdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Resim heykel müzesi 34 %79 
Sanat galerisi 8 %19 
Açık hava müzesi ve ören yeri 1 %2 
Genel Toplam 43 %100 
 
14. Gelecekte aşağıdaki sanat türlerinden hangisiyle ilgili bir şeyler 
öğrenmek istersiniz 

  

 Total Yüzde 
Yağlı boya 3 %7 
Seramik - - 
Heykel 10 %21 
Takı ve mücevher 10 %21 
Sanat tarihi 2 %5 
Desen  7 %16 
Özgün baskı 3 %7 
Ağaç/metal kabartma 2 %5 
Diğer  5 %11 
Genel Toplam 43 %100 
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5.2.3.2.1. İlköğretim I. kademe 5.sınıf öğrencilerine uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 

43 öğrenciye sanat düzeylerine ilişkin bilgi edinmek üzere uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi anketin yüzde sonuçlarına göre; 

Soru 1: Sınıf mevcudunun%98 i yıl boyunca resim derslerinden birçok yeni şey 

öğrendiğini, geri kalan %2 si ise az sayıda şeyler öğrendiğini söylemişleridir. Öğrencilerin 

yıl içindeki sanatsal etkinlik uygularlındaki performanslarını düşünerek sonucun doğru 

olduğu kanısına varabiliriz. 

Soru 2: Öğrencilerin %25 i sınıf ortamını gürültülü olarak tanımlarken yine %25 i 

yapılacak sanatsal çalışmaya bağlı olarak özgür ve kurallı ortam ağırlıkta olduğu şeklinde 

cevaplamıştır.%25 lik dilim arkadaşlarının bir kısmının çaba harcamadığını düşünürken 

%7 si sınıf ortamının rahat ve özgür olduğu cevabını vermişlerdir. Bu yüzdelik oranlar 

öğrencilerin sanatsal etkinlikleri gerçekleştirirken ortamla ilgili düşüncelerini açıkça ortaya 

koymaktadır. 

Soru 3: Mevcudun %28 i sanatsal çalışmaları Gerçekleştirirken her şeyin var 

olduğunu düşünürken % 23 ü etkinliklerin olması gerekenin altında olduğunu söylemiştir. 

%9 luk dilim ise materyal ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Soru 4: Öğrencilerin %37 si sanatı yaratıcılık,%9 u anlatım, %23 ü teknik, olarak 

tanımlarken %28 gibi büyük çoğunluğu sanatı gerçeklerin ifadesi olarak tanımlamıştır. 

Soru 5: Sınıf mevcudu yapılan sanatsal çalışmalardan en çok hangisini sevdikleri 

sorusuna %51 gibi büyük bir oranla desen çalışması olarak cevaplamışlardır. Kuru 

boyalarla yapılan çalışmaların öğrenciler tarafından tercih edilmesi, %29 luk özgün baskı 

cevabı ile de dersteki patates baskı gibi tekniklere olan ilgiyi göstermektedir. 

Soru 6: Öğrenciler evde hangi çalışmaları yaptıkları sorusuna %25 desen, %33 

özgün baskı, %2 seramik, %16 grafik oranlarıyla sınıfta başladıkları çalışmaları evde 

tamamladıklarını ifade etmiş bulundular. 

Soru 7: Öğrenciler en son severek yaptıkları sanatsal çalışma sorusuna en fazla 

oranda %30 desen cevabını vererek yine kuru kalem çalışmalarından daha çok 
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hoşlandıklarını göstermişlerdir. Diğer sanatsal çalışmalar %2 yağlı boya, %5 seramik, %9 

özgün baskı olarak cevaplanmıştır. 

Soru 8: Gelecekte resim derslerine devam konusunda sorulan soruya öğrenciler 

%42 lik yüzde ile lisede sanat eğitimine devam etmek istediklerini söylemişlerdir.%37 lik 

dilim yüksek öğrenimde sanatla ilgilenmek istediğini belirtmiştir.%21 lik 

azımsanamayacak bir dilim ise gelecekte sanat eğitimiyle ilgili planı Olmadığını ifade 

etmiştir. 

Soru 9:  Sınıf mevcudunun %48 i ideal öğretmenin kendi öğretmeleri gibi 

olduğunu,%21 i açık görüşlü ve sabırlı, %21 i hazırlıklı ve bilgili, %12 samimi ve 

yardımsever olması gerektiğini söylemişlerdir. Ve yine bu soruya verilen cevaplardaki 

yüzdelik dilimlerden sanat eğitimcisinden beklenen nitelikler görülebilmektedir. 

Soru 10: Öğrencilerin %30 luk kısmı evlerindeki sanatsal eserler olarak sanatsal 

fotoğraf olarak değerlendirdikleri aile fotoğraflarını düşünerek cevap vermişlerdir.%12 li 

dilim heykel cevabıyla evlerindeki seramik bibloları, vazoalrı kastetmişlerdir. %30 lık 

dilim ise desen cevabıyla kendisinin ve kardeşlerinin derste yaptıkları çalışmaları ifade 

etmişlerdir. 

Soru 11: Öğrenciler %74 lük oranla ailelerinde sanatla ilgilenen kimselerin 

olmadığını ifade etmişlerdir.%26 lık dilimi ise yine kendisinin ve kardeşlerinin yaptığı ders 

etkinliklerini düşünerek soruyu cevaplayan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Soru 12: Öğrencilerin %46 sı mezuniyetten sonra eğitime güzel sanatlar alanında 

devam edeceklerini ifade etmiş, %38 i mezuniyet sonrası eğitime devam ile ilgili konuda 

emin olmadıklarını söylerken %16lik dilim bu konudaki kararsızlıklarını ortaya koymuştur. 

5.sınıf öğrencilerinin yüksek öğrenime devam sürecini henüz düşünmemiş olmaları onların 

bu konu ile ilgili yeterli bilgiye dolayısıyla fikre sahip olmadıklarını göstermektedir. 

Soru 13: Öğrencilerin %79 luk dilimi resim ve heykel müzelerini, %19 u sanat 

galerilerini, %2 si açık hava müzelerini gezdiklerini, söyleyerek okulun yetkililerinin ve 

sanat eğitimcilerinin bu konuya alakalarını sunmaktadır. 

Soru 14: Öğrenciler gelecekte hangi sanat türleriyle ilgili bir şeyler öğrenmek 

istedikleri sorulduğunda %21 i heykel, takı ve mücevher, % 16 sı desen, %7 si yağlı boya, 

% 5 i ağaç ve metal kabartma cevabı vererek öğrencilerin tüm sanat türlerine karşı ilgi 

duyduklarını ortaya koymuşlardır. 



 110 

5.2.3.3. İlköğretim II. Kademe 6.sınıf Öğrencilerine Uygulanan Anket Sonuç 

Tablosu ve Değerlendirmesi 

1. Bu yıl boyunca resim derslerinde öğrendikleriniz konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

  

 Total Yüzde 
Birçok yeni şey öğrendim 34 %85 
Biraz bir şeyler öğrendim 6 %15 
Hiçbir şey öğrenmedim -  
Genel Toplam 40 %100 
 
2. Sınıf ortamını tanımlayınız?   
 Total Yüzde 
Gürültülü  8 %20 
Arkadaşların bir kısmı çaba harcamıyor 20 %50 
Arkadaşların çoğu ilgili 5 %12 
Rahat ve özgür bir ortam 1 %3 
Neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiği kesin kurallarla belirlenmiş bir 
ortam 

1 %3 

Yapılacak sanatsal çalışmaya bağlı olarak özgü veya kurallı bir ortam 5 %12 
Genel Toplam 40 %100 
 
3. Derslerdeki etkinlikleri nasıl tanımlarsınız?   
 Total Yüzde 
Olması gerekenin altında olduğunu düşünüyorum 6 %15 
Olması gerekenin çok altında olduğunu düşünüyorum 5 %12 
Olması gerekenin var olduğunu düşünüyorum 16 %40 
Sanatsal çalışmamı gerçekleştirmem için her şeyin var olduğunu 
düşünüyorum 

12 %30 

Sanırım şunlara ihtiyacımız var  1 %3 
Genel Toplam 40 %100 
 
4. Aşağıdakilerden sizce hangi kelimeler sanatı tanımlar?   
 Total Yüzde 
Sanat yaratıcılıktır 1 %3 
Sanat anlatımdır 1 %3 
Sanat tekniktir 7 %18 
Sanat bir şeyleri gerçekçi olarak göstermektir 11 %28 
Diğer 12 %30 
Genel Toplam 40 %100 
 
5. Bu derste bugüne kadar yaptığınız sanatsal çalışmalardan en çok 
hangisini sevdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Desen çalışması 34 %85 
Yağlı boya 2 %5 
Özgün baskı 2 %5 
Seramik 2 %5 
Grafik - - 
Genel Toplam 40 %100 
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6. Evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdiniz?   
 Total Yüzde 
Desen 22 %55 
Yağlıboya  4 %10 
Özgün baskı 2 %5 
Seramik  23 %58 
Grafik 7 %18 
Diğer  - - 
Genel Toplam 40 %100 
 
7. En son severek yaptığınız sanatsal çalışma?   
 Total Yüzde 
Desen 15 %38 
Yağlı boya 7 %18 
Seramik 4 %10 
Özgün baskı 6 %15 
Grafik 8 %20 
Diğer - - 
Genel Toplam 40 %100 
 
8. Gelecekte yine resim derslerine devam etmek ister misiniz?   
 Total Yüzde 
Evet, lisede sanat eğitimine devam etmek isterim 24 %60 
Evet, yüksek öğrenimimde sanatla da ilgilenmek isterim 11 %28 
Hayır, sanat eğitimi almaya yönelik bir planım yok 5 %12 
Genel Toplam 40 %100 
 
9. İdeal bir resim öğretmeni;   
 Total Yüzde 
Bizim öğretmenimiz gibi 19 %48 
Açık görüşlü ve sabırlı 3 %8 
Hazırlıklı ve bilgili 9 %23 
Samimi ve yardımsever 7 %18 
Farklı uygulamalara açık olan 1 %3 
Genel Toplam 40 %100 
 
10. Evinizde ne tür sanatsal eserler bulunmaktadır?   
 Total Yüzde 
Yağlı boya tablo 10 %25 
Desen  5 %12 
Seramik 3 %8 
Heykel  2 %5 
Ağaç/metal kabartma  3 %8 
Sanatsal fotoğraf 17 %43 
Genel Toplam 40 %100 
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11. Ailenizde sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan var mı?   
 Total Yüzde 
Var  4 %10 
Yok 36 %90 
Genel Toplam 40 %100 
 
12. Mezuniyetten sonra yüksek öğrenime devam etmek istiyor musunuz? 
Cevabınız ”evet” ise hangi alanda öğrenim görmek istersiniz? 

  

 Total Yüzde 

Güzel sanatlar 17 %43 
Emin değilim 17 %43 
Diğer  6 %15 
Genel Toplam 40 %100 
 
13. Bugüne kadar aşağıdaki kurumlardan ve yerlerden hangilerini 
gezdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Resim heykel müzesi 34 %85 
Sanat galerisi 1 %3 
Açık hava müzesi ve ören yeri 5 %12 
Genel Toplam 40 %100 
 
14. Gelecekte aşağıdaki sanat türlerinden hangisiyle ilgili bir şeyler 
öğrenmek istersiniz 

  

 Total Yüzde 
Yağlı boya 4 %10 
Seramik 3 %8 
Heykel 8 %20 
Takı ve mücevher 12 %30 
Sanat tarihi 2 %5 
Desen  5 %12 
Özgün baskı 3 %8 
Ağaç/metal kabartma 3 %8 
Diğer  - - 
Genel Toplam 40 %100 
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5.2.3.3.1. İlköğretim II. kademe 6.sınıf öğrencilerine uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 

40 öğrenciye sanat düzeylerine ilişkin bilgi edinmek üzere uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi anketin yüzde sonuçlarına göre; 

Soru 1: Öğrencilerin %85 lik kısmı yıl boyunca resim derslerinden birçok şey 

öğrendiklerini, %15 i az sayıda şeyler öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 4. ve 5. sınıf 

öğrencilerine oranla 6. sınıf öğrencileri bu soruyu %10 luk bir oranla olumsuz anlamda 

cevaplandırmıştır. Bu çocukların gelişim dönem özellikleri dolayısıyla resim dersine olan 

ilgi ve alakalarına bağlamak mümkündür. 

Soru 2: Sınıf mevcudunun %50 si sınıf ortamını tanımlarken arkadaşlarının çaba 

harcamadığını vurgulamış, %20 si gürültüden şikâyet etmiş, %12 si yapılan sanatsal 

çalışmaya bağlı olarak özgür ve kurallı bir ortam olduğunu belirtmiştir. Ve yine %12 si 

arkadaşlarının çoğunun ilgili olduğunu söylemiş, %3 ü ise rahat ve özgür bir ortam olarak 

değerlendirmişlerdir. 

Soru 3: Ders etkiliklerinin tanımı sorulduğunda öğrencilerin %40 ı olması 

gerekenin var olduğu düşüncesinde, %30 u sanat çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için her 

şeyin var olduğunu düşünmekteler. Bu oranların büyüklüğü sanat eğitimcisinin sanat 

etkiliklerinde gerekli materyalleri kullandığını, bilgi aktarımında bulunduğunu 

göstermektedir. 

Soru 4: Sanatın tanımlanması sorusuna öğrencilerin %28 i bir şeyleri gerçekçi 

olarak göstermektir cevabını verirken, %30 gibi daha büyük bir çoğunluk diğer seçeneğini 

tercih ederek sanatı resim, tablo, heykel olarak tanımlamışlardır. 

Soru 5: Öğrenciler yaptıkları sanatsal çalışmalardan en çok %85 lik dilimle desen 

çalışmalarını tercih etmişlerdir. Bu da öğrencilerin serbest teknikle serbest konulu 

kompozisyonlardan hoşlandığını göstermektedir. 

Soru 6: Öğrenciler evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdikleri sorusuna 

%58 lik oranla seramik, %55 ile desen, %10 ile yağlı boya, %18 ile grafik, %5 ile özgün 

baskı cevabı ile ders etkinlikleri dışında sanatla ilgilendiklerini göstermektedir 
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Soru 7: Öğrenciler %38 lik dilim ile desen çalışmalarını en son severek yaptıkları 

sanatsal çalışma sorusunda cevaplamışlardır. %20 ile grafik cevabı veren öğrenciler %15 

ile özgün baskı gibi sanat eğitimcilerinin teknik olarak ders etkinliğinde sunduğu 

çalışmaları tercih etmişlerdir. 

Soru 8: Öğrencilerden %60 ı gelecekte resim dersine devam etmek istediklerini 

belirtmişlerdir.%28 i yüksek öğrenimde de sanat eğitimini tercih edeceklerini 

söylemişlerdir.%12 lik dilimde sanat eğitimi almaya yönelik planları olmadığını söylediler. 

Bu oranın yüksekliğine bakarak sanat eğitimine verilmesi gereken önemi görebiliriz. 

Soru 9: İdeal bir öğretmen nasıl olmalıdır sorusuna %48 kendi öğretmenlerini 

göstermişler, Geri kalan oran yine olması gereken sanat eğitimcisi tarifini yapmaktadır. 

Soru 10: Evlerinde ne tür sanatsal eserlerin olduğu sorusuna öğrenciler %43 lük 

oranla yine sanatsal fotoğraflar olarak cevaplanmıştır. Ve bu oranın yüksekliğini yine 

evdeki aile fotoğraflarına bağlayabiliriz.  

Soru 11: Öğrencilerin % 90 gibi büyük bir oranı evlerinde sanatla ilgilenen 

kişilerin olmadığını ortaya koymuşlardır. 

Soru 12: %43 lük oranla öğrenciler mezuniyetten sonra yüksek öğrenime güzel 

sanatlar ile devam etmek istediklerini söylediler. Ve yine %43 lük oranla öğrenciler yüksek 

öğrenime devam konusunda emin olmadıklarını ifade ederken %15 lik dilim bu konuda 

kararsızlığını ortaya koymuştur. 

Soru 13: Öğrencilerin %85 i resim heykel müzelerini,% 3 sanat galerilerini %12 

si açık hava müzesi ve ören yerlerini ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. 

Soru 14: Öğrenciler gelecekte sanat türlerinden hangisiyle ilgilenmek istedikleri 

sorusuna %30 ile takı ve mücevher,  %20 lik dilimle heykel, %12 lik dilimle desen, %8 lik 

oranla özgün baskı, ağaç ve metal kabartma, %8 lik oranla seramik cevabını vermişlerdir. 
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5.2.3.4. İlköğretim II. Kademe 7.sınıf Öğrencilerine Uygulanan Anket Sonuç 

Tablosu ve Değerlendirmesi 

1. Bu yıl boyunca resim derslerinde öğrendikleriniz konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

  

 Total Yüzde 
Birçok yeni şey öğrendim 35 %100 
Biraz bir şeyler öğrendim - - 
Hiçbir şey öğrenmedim - - 
Genel Toplam 35 %100 
 
2. Sınıf ortamını tanımlayınız?   
 Total Yüzde 
Gürültülü  2 %6 
Arkadaşların bir kısmı çaba harcamıyor 19 %54 
Arkadaşların çoğu ilgili 3 %9 
Rahat ve özgür bir ortam - - 
Neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiği kesin kurallarla belirlenmiş bir 
ortam 

7 %20 

Yapılacak sanatsal çalışmaya bağlı olarak özgü veya kurallı bir ortam 4 %11 
Genel Toplam 35 %100 
3. Derslerdeki etkinlikleri nasıl tanımlarsınız?   
 Total Yüzde 
Olması gerekenin altında olduğunu düşünüyorum 3 %9 
Olması gerekenin çok altında olduğunu düşünüyorum - - 
Olması gerekenin var olduğunu düşünüyorum 14 %40 
Sanatsal çalışmamı gerçekleştirmem için her şeyin var olduğunu 
düşünüyorum 

18 %51 

Sanırım şunlara ihtiyacımız var  - - 
Genel Toplam 35 %100 
 

4. Aşağıdakilerden sizce hangi kelimeler sanatı tanımlar?   

 Total Yüzde 

Sanat yaratıcılıktır 21 %60 

Sanat anlatımdır 1 %3 

Sanat tekniktir 4 %11 

Sanat bir şeyleri gerçekçi olarak göstermektir 9 %26 
Diğer - - 

Genel Toplam 35 %100 

 

5. Bu derste bugüne kadar yaptığınız sanatsal çalışmalardan en çok 
hangisini sevdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Desen çalışması 23 %65 
Yağlı boya 1 %3 
Özgün baskı 11 %32 
Seramik - - 
Genel Toplam 35 %100 
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6. Evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdiniz?   
 Total Yüzde 
Desen 12 %34 
Yağlıboya  4 %11 
Özgün baskı 6 %17 
Seramik  1 %3 
Grafik - - 
Diğer  12 %34 
Genel Toplam 35 %100 
 
7. En son severek yaptığınız sanatsal çalışma?   
 Total Yüzde 
Desen 10 %29 
Yağlı boya 1 %3 
Seramik 2 %6 
Özgün baskı 7 %20 
Grafik - - 
Diğer 15 %42 
Genel Toplam 35 %100 
 
8. Gelecekte yine resim derslerine devam etmek ister misiniz?   
 Total Yüzde 
Evet, lisede sanat eğitimine devam etmek isterim 12 %34 
Evet, yüksek öğrenimimde sanatla da ilgilenmek isterim 13 %37 
Hayır, sanat eğitimi almaya yönelik bir planım yok 10 %28 
Genel Toplam 35 %100 
 
9. İdeal bir resim öğretmeni;   
 Total Yüzde 
Bizim öğretmenimiz gibi 19 %54 
Açık görüşlü ve sabırlı 4 %13 
Hazırlıklı ve bilgili 5 %14 
Samimi ve yardımsever 6 %17 
Farklı uygulamalara açık olan - - 
Genel Toplam 35 %100 
 
10. Evinizde ne tür sanatsal eserler bulunmaktadır?   
 Total Yüzde 
Yağlı boya tablo 11 %31 
Desen  2 %6 
Seramik 10 %29 
Heykel  1 %3 
Ağaç/metal kabartma  3 %9 
Sanatsal fotoğraf 9 %25 
Genel Toplam 35 %100 
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11. Ailenizde sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan var mı?   
 Total Yüzde 
Var  4 %12 
Yok 31 %88 
Genel Toplam 35 %100 
 
12. Mezuniyetten sonra yüksek öğrenime devam etmek istiyor musunuz? 
Cevabınız ”evet” ise hangi alanda öğrenim görmek istersiniz? 

  

 Total Yüzde 
Güzel sanatlar 10 %29 
Emin değilim 17 %49 
Diğer  8 %22 
Genel Toplam 35 %100 
 
13. Bugüne kadar aşağıdaki kurumlardan ve yerlerden hangilerini 
gezdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Resim heykel müzesi 27 %78 
Sanat galerisi 4 %11 
Açık hava müzesi ve ören yeri 4 %11 
Genel Toplam 35 %100 
 
14. Gelecekte aşağıdaki sanat türlerinden hangisiyle ilgili bir şeyler 
öğrenmek istersiniz 

  

 Total Yüzde 
Yağlı boya 5 %14 
Seramik 2 %6 
Heykel 2 %6 
Takı ve mücevher 14 %40 
Sanat tarihi 5 %14 
Desen  3 %9 
Özgün baskı 1 %3 
Ağaç/metal kabartma 1 %3 
Diğer  4 %11 
Genel Toplam 35 %100 
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5.2.3.4.1. İlköğretim II. Kademe 7.sınıf öğrencilerine uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 

35 öğrenciye sanat düzeylerine ilişkin bilgi edinmek üzere uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi anketin yüzde sonuçlarına göre; 

Soru 1: Resim derslerinde neler öğrendikleri konusunda öğrenciler  %100 oran ile 

birçok şeyi öğrendiklerini ifade etmişleridir. Sanat eğitimcilerinin yaptığı değerlendirme ile 

öğrencilerin ders etkinliklerinde başarı göstermesi bu oranın doğruluğunu 

gösterebilmektedir. 

Soru 2: Öğrenciler sınıf ortamı tanımlamasında % 54 oranla arkadaşlarının çaba 

harcamadığı düşüncesindeler.%20 lik dilim ise neler yapmaları gerektiği kesin kurallarla 

belirlenmiş bir ortam olarak ifade etmişlerdir. 

Soru 3: Öğrenciler %51 lik oranla ders etkinliklerini sanat çalışmasını 

gerçekleştirmek için her şeyin var olduğu düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

Soru 4: Öğrencilere sanatın tanımı sorulduğunda %60 lik dilim sanatı yaratıcılık 

olarak ifade etmiştir. Sadece %3 lük dilim sanatı anlatım olarak düşünmüştür. 

Soru 5: Öğrenciler yaptıkları sanatsal çalışmalardan %65 lik dilim desen 

çalışmasını tercih etmişleridir.%32 lik oranla özgün baskı yine sevilen çalışmalar 

arasındadır. 

Soru 6: Öğrenciler evlerinde desen ve serbest konulu çalışmaları % 34 oranla 

tercih etmişlerdir. Ve yine %17 lik dilimde öğrenciler özgün baskı tekniğini 

uygulamışlardır. 

Soru 7: Öğrenciler en son severek yaptıkları sanatsal çalışmalara %42 ile serbest 

çalışmaları ifade etmişlerdir. Yine %20 lik oranla özgün baskı tekniğini söylemişlerdir. 

Soru 8: Gelecekte resim derslerine devamlılık sorusuna öğrenciler %37 en yüksek 

oranla yüksek öğrenimde sanatla ilgilenmek istedikleri cevabını vermişlerdir.%34 lük 

dilimle öğrenciler lisede sanat eğitimine devamlılığı söylemişlerdir.%28 gibi göz ardı 

edilemeyecek bir oranda da  sanat eğitimi almaya yönelik planları olmadığı cevabını 

vermişlerdir. 
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Soru 9: Öğrencilerin %54 si ideal resim öğretmenini tarif ederken kendi 

öğretmenlerini ifade etmişlerdir. Geri kalan oranlar toplamı yine ideal sanat öğretmenin 

temel özelliklerini oluşturmaktadır. 

Soru 10: Öğrenciler evlerinde ne tür sanat esreleri olduğu sorusuna %29 ile 

seramik, %25 oranla sanatsal fotoğraflar, %21 oranı ile yağlıboya tablolar belirtilmiştir. 

Soru 11: Öğrenciler ailelerinde sanatla uğraşan kişileri kendi çalışmaları ve 

kardeşlerinin ders çalışmaları olarak değerlendirerek %12  lik oranla, fade etmişlerdir. 

Soru 12: Öğrencilerin %49 gibi büyük bir kısmı mezuniyetten sonra yüksek 

öğrenime devam edip etmeme de emin değiller. %29 luk dilim ise yüksek öğrenimde güzel 

sanat eğitimini tercih etmekte. 

Soru 13: Öğrenciler sanat eğitimi etkinlikleri içinde %78 lik oran ile resim heykel 

müzelerini gezdiğini belirtmişleridir. 

Soru 14: Öğrenciler gelecekte sanat türlerinden hangisini öğrenmek istedikleri 

sorusuna %40 oranla takı ve mücevher olarak cevap vermişlerdir.%14 li dilim ile sanat 

tarihi ve yağlı boya tercih edilen sanat türlerinden. 
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5.2.3.5. İlköğretim II. Kademe 8.sınıf Öğrencilerine Uygulanan Anket Sonuç 

Tablosu ve Değerlendirmesi 

1. Bu yıl boyunca resim derslerinde öğrendikleriniz konusunda neler 
düşünüyorsunuz? 

  

 Total Yüzde 
Birçok yeni şey öğrendim 18 %53 
Biraz bir şeyler öğrendim 16 %47 
Hiçbir şey öğrenmedim - - 
Genel Toplam 34 %100 
 
2. Sınıf ortamını tanımlayınız?   
 Total Yüzde 
Gürültülü  17 %50 
Arkadaşların bir kısmı çaba harcamıyor 9 %26 
Arkadaşların çoğu ilgili 1 %3 
Rahat ve özgür bir ortam 4 %12 
Neyi, nasıl ve ne zaman yapmamız gerektiği kesin kurallarla belirlenmiş bir 
ortam 

1 %26 

Yapılacak sanatsal çalışmaya bağlı olarak özgü veya kurallı bir ortam 2 %6 
Genel Toplam 34 %100 
 
3. Derslerdeki etkinlikleri nasıl tanımlarsınız?   
 Total Yüzde 
Olması gerekenin altında olduğunu düşünüyorum 7 %21 
Olması gerekenin çok altında olduğunu düşünüyorum 7 %21 
Olması gerekenin var olduğunu düşünüyorum 12 %35 
Sanatsal çalışmamı gerçekleştirmem için her şeyin var olduğunu 
düşünüyorum 

1 %26 

Sanırım şunlara ihtiyacımız var  8 %24 
Genel Toplam 34 %100 
 
4. Aşağıdakilerden sizce hangi kelimeler sanatı tanımlar?   
 Total Yüzde 
Sanat yaratıcılıktır 25 %74 
Sanat anlatımdır 2 %6 
Sanat tekniktir 4 %12 
Sanat bir şeyleri gerçekçi olarak göstermektir 3 %9 
Diğer - - 
Genel Toplam 34 %100 
 
5. Bu derste bugüne kadar yaptığınız sanatsal çalışmalardan en çok 
hangisini sevdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Desen çalışması 16 %47 
Yağlı boya 13 %38 
Özgün baskı 2 %6 
Seramik 1 %26 
Grafik 2 %6 
Genel Toplam 34 %100 
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6. Evde hangi tür sanat çalışması gerçekleştirdiniz?   
 Total Yüzde 
Desen 10 %30 
Yağlıboya  7 %20 
Özgün baskı 7 %20 
Seramik  - - 
Grafik 2 %6 
Diğer  8 %23 
Genel Toplam 34 %100 
 
7. En son severek yaptığınız sanatsal çalışma?   
 Total Yüzde 
Desen 10 %30 
Yağlı boya 13 %38 
Seramik 1 %3 
Özgün baskı 6 %17 
Grafik 1 %3 
Diğer 3 %9 
Genel Toplam 34 %100 
 
8. Gelecekte yine resim derslerine devam etmek ister misiniz?   
 Total Yüzde 
Evet, lisede sanat eğitimine devam etmek isterim 11 %32 
Evet, yüksek öğrenimimde sanatla da ilgilenmek isterim 7 %21 
Hayır, sanat eğitimi almaya yönelik bir planım yok 16 %47 
Genel Toplam 34 %100 
 
9. İdeal bir resim öğretmeni;   
 Total Yüzde 
Bizim öğretmenimiz gibi 4 %12 
Açık görüşlü ve sabırlı 10 %30 
Hazırlıklı ve bilgili 14 %41 
Samimi ve yardımsever 6 %17 
Farklı uygulamalara açık olan - - 
Genel Toplam 34 %100 
 
10. Evinizde ne tür sanatsal eserler bulunmaktadır?   
 Total Yüzde 
Yağlı boya tablo 7 %21 
Desen  4 %12 
Seramik 2 %6 
Heykel  11 %33 
Ağaç/metal kabartma  10 %30 
Sanatsal fotoğraf - - 
Genel Toplam 34 %100 
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11. Ailenizde sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan var mı?   
 Total Yüzde 
Var  4 %12 
Yok 30 %88 
Genel Toplam 34 %100 
 
12. Mezuniyetten sonra yüksek öğrenime devam etmek istiyor musunuz? 
Cevabınız ”evet” ise hangi alanda öğrenim görmek istersiniz? 

  

 Total Yüzde 
Güzel sanatlar 9 %26 
Emin değilim 21 %62 
Diğer  4 %12 
Genel Toplam 34 %100 
 
13. Bugüne kadar aşağıdaki kurumlardan ve yerlerden hangilerini 
gezdiniz? 

  

 Total Yüzde 
Resim heykel müzesi 18 %53 
Sanat galerisi 4 %12 
Açık hava müzesi ve ören yeri 12 %35 
Genel Toplam 34 %100 
 
14. Gelecekte aşağıdaki sanat türlerinden hangisiyle ilgili bir şeyler 
öğrenmek istersiniz 

  

 Total Yüzde 
Yağlı boya 6 %18 
Seramik 2 %6 
Heykel 3 %9 
Takı ve mücevher 8 %24 
Sanat tarihi - - 
Desen  4 %12 
Özgün baskı 3 %9 
Ağaç/metal kabartma 3 %9 
Diğer  5 %15 
Genel Toplam 34 %100 
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5.2.3.5. İlköğretim II. kademe 8.sınıf öğrencilerine uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması 

34 öğrenciye sanat düzeylerine ilişkin bilgi edinmek üzere uygulanan anket 

sonuçlarının değerlendirilmesi anketin yüzde sonuçlarına göre; 

Soru 1: %53 lük dilim yıl boyunca resim derslerinde bir çok şeyi öğrendiklerini 

ifade etmişler.%47 lik dilim ise soruyu ‘biraz bir şeyler öğrendim’ olarak cevaplamışlardır. 

Soru 2: Sınıf ortamı tanımlamasında öğrencilerin %50 gürültülü ifadesi 

kullanmış, %26 sı arkadaşlarının bir kısmının çaba harcamadığını ve neyi nasıl yapmaları 

gerektiğinin belli kurallarla belirlenmiş bir ortam olduğunu belirtmişleridir. %12 si ise 

rahat ve özgür bir ortam olarak belirtmiştir. Ortamı rahat ve özgür bulanlar yine ortamı 

diğer dilimin ortamı gürültülü bulmasının kaynağı olduğu anlaşılmaktadır.  

Soru 3: Öğrencilerin %35 i derslerdeki etkinliklerde olması gerekenlerin var 

olduğunu düşünmektedir.%26 Sanat çalışmalarını gerçekleştirmek için her şeyin var 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Soru 4: Öğrenciler sanatı tanımlarken %74 lük dilim ile yaratıcılığı ifade 

etmişlerdir.%12 ise sanatı teknik olarak tanımlamıştır. 

Soru 5: Öğrenciler yine %47 ile desen, %38 ile yağlı boya, %26 ile seramik, %6 

ile grafik ve özgün baskı sanat etkinliklerini en çok sevdikleri sanatsal çalışmalar olarak 

belirtmişlerdir. 

Soru 6: Öğrenciler evde en çok gerçekleştirdikleri sanat çalışması sorusuna %30 

dilimiyle desen, %20 ile yağlıboya, özgün baskı, %6 ile grafik, %23 lik dilim ile serbest 

çalışmalar olarak cevap vermişler. Çok büyük olasılıkla resim dersinde başladıkları 

çalışmaları evde tamamladıkları için oranlar homojen dağılım göstermekte. 

Soru 7: Öğrenciler en son severek yaptığınız çalışma sorusuna %38 oranı ile 

desen cevabı verdiler.%30 oran ile desen,  %17 ile özgün baskı, %9 ile serbest çalışmalar, 

%3 ile seramik cevaplarını vermişlerdir. 

Soru 8: Gelecekte resim ersine devamlılık sorusuna öğrenciler %32 oran ile 

lisede sanat eğitimine devam etmek istediklerini belirmişlerdir. %21 ile yüksek öğretimde 

sanatla ilgilenmek istediklerini belirtmişler ve yine %47 gibi büyük oranda sanat eğitimi 
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almaya yönelik bir planları olmadığını ifade etmişlerdir ki bu oranın büyüklüğü sanat 

eğitimine verilmesi gereken önemi ortaya koymaktadır. 

Soru 9: İdeal bir resim öğretmeni nasıl olmalı sorusuna öğrenciler %30 oranında 

açık görüşlü ve sabırlı cevabını vermişlerdir. %12 oranla kendi öğretmenlerini ideal 

öğretmen tanımına dâhil etmişlerdir.%41 i ise öğretmenin hazırlıklı ve bilgili olması 

gerektiğini ifade etmiştir. Bu da gösteriyor ki sanat eğitimcisi bilgili olmalı derse hazırlıklı 

gelmelidir. 

Soru 10: Öğrenciler evlerinde bulunan sanatsal eserler olarak %33 ile heykel, 

%30 ile ağaç metal kabartma, %21 ile yağlı boya, %12 ile desen çalışmalarını ifade 

etmiştir. 

Soru 11: Öğrenciler %12 oran ile ailelerinde sanatla ilgilenen kişiler olarak 

kendilerini ve kardeşlerini ifade etmişlerdir. 

Soru 12: Öğrenciler mezuniyetten sonra yüksek öğrenime devam konusunda %62 

oran ile kararsızlıklarının belirtmişlerdir. 

Soru 13: Öğrenciler %53 lük dilim ile resim heykel müzesini, %35 lik dilim ile 

açık hava müzesini ve ören yerlerini, %12 oranı ile sanat galerilerini gezdiklerini ifade 

etmişlerdir. Oranların yüksekliği öğrencilerin sanat içeriği bakımında son derece eğiticidir. 

Soru 14: Öğrenciler gelecekte sanat türlerinin hangisiyle ilgili bir şeyler 

öğrenmek istedikleri sorusuna %24 en yüksek oranıyla takı ve mücevher, %18 lik dilim ile 

yağlıboya %9 oranı ile özgün baskı, heykel, %6 ile seramik ifadeleriyle cevap vermişlerdir. 

 

5.2.4.Anket sonuçları doğrultusunda Yapılan Öneriler 

İlköğretim 1. ve 2. kademe öğrencilerine yöneltilen öğrencilerin sanat düzeylerine 

ilişkin bilgi edinmek üzere uygulanan anket yüzdelik değerlerin oluşturulmasıyla  sanat 

eğitiminin gerekliliği ve nasıl, ne içerikte,  hangi temel ile uygulanabilirliği ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Öğrenciler gelişim dönem özelliklerini tamamıyla yansıtarak sanat ve sanat 

eğitimi hakkında açık ifadeler kullanabilmişlerdir. 



 125 

İlköğretim 1. kademe 4. ve 5. sınıf öğrencileri eğitim yılı içinde resim dersinde 

öğrendikleri konusunda ‘birçok şey’ ifadesiyle resim dersini sadece boyama yapmanın 

ötesinde sanat eğitimi ya da resim eğitimi olarak algılayabildiklerini görebiliyoruz. 

Öğrencinin bu bilinci karşılığında sanat eğitmenin yapması gereken; dönem özeliklerine 

algı düzeylerine uygun görsel materyaller kullanmak, tekniğin haricinde sunulan sanatsal 

bilgilerin gerektiğinde oyunlaştırılarak öğrenciye sunabilmesidir. Bunu başarıyla 

gerçekleştirebilen sanat eğitimcisi öğrencide sanatın tanımını oluşturabilir. Sanatı bir 

şeyleri gerçekçi olarak gösterme şeklinde tanımlayan öğrenci sanatın yaratıcılık,anlatım ve 

teknik olduğunu görebilir, algılayabilir. 

Sınıf ortamını, ders etkinliklerini iyi değerlendirebilen öğrenci, yaptığı sanatsal 

çalışmaları teknik ve konu itibariyle öğrenerek, hali hazırdaki yeteneğini kullanmayı 

bilerek oluşturabilir. Yaptığı çalışmaların sonucunu aldığında haz duyabilir bunu kendini 

motive eder halde kullanabilir. 

Sanat çalışmalarını  sadece sanat eğitimi aldığı ortamda değil,evde yada boş 

zamanlarında uygulayabileceğini fark ederek resmi,çizgiyi, resimle ifadeyi  zevk alır hale 

getirmeyi öğrenebilir.Ve yine bu durumda sanat eğitimcisine düşen görev resmi okul 

dışında da yapabilir şekilde öğrenciyi motive edebilmektir. 

Gelecekte resim derslerine devam etmek isteyen öğrenci sayısı bu dönem 

çocuklarında oran olarak fazla olmasının yanı sıra  sanat eğitimi almaya yönelik plan 

yapmayan öğrencilerde azımsanamayacak oranda karşımıza çıkmıştır. Sanat eğitimcisinin, 

öğrenciye sanat eğitiminin gelecek eğitim dönemlerinde de olması gerektiği, bu 

gerekliliğin öğrencinin kendisine neler katabileceğini ifade edebilmesi gerekmektedir. 

Sanat eğitimcisi bunu yaparken sabırlı, dikkatli, aktif, pratik düşünceli olmalıdır. 

Öğrencinin belleğinde zamanla oluşacak ideal resim öğretmeni kavramı dikkate 

alınmalı öğrencinin öne sürdüğü fikir yada sanat eğitimcisinden beklentileri göz ününe 

alınmalıdır. 

Ailesinde sanatla ilgilenen bireyler bulunan öğrencilerin yetenek ve ilgileri sanat 

eğitimcisi tarafından tespit edilebilmeli, öğrenci özellikle ilgilendiği sanat türü bağlamında 

değerlendirilebilmelidir. Anket sonuncundan da anlaşıldığı üzere özellikle toplumumuzun 

kırsal kesim olarak tabir ettiğimiz kesimindeki öğrencilerin sanatla içeriğiyle ilgili 
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ebeveynlerin ilgi ve alakadan yoksun oluş oranı oldukça yüksektir. Bu durumda sanat 

eğitimcisi öğrenci karşısında daha donanımlı, hazırlıklı olmak zorundadır. 

Mezuniyetinden sonra yüksek eğitime devam etmek isteyen öğrenci anket 

sonucunda maalesef  bu konuda kararsız öğrencilerin sayısını geçememiştir.Yine burada 

öğrenciyi bilinçlendirmek adına  sanat eğitimcisine büyük görev düşmektedir. 

Anket sonucunda okul idaresi ve sanat eğitimcisi tarafından öğrencilerin resim 

heykel müzesi, açık hava müzesi, sanat galerisi gibi sanat eğitimini özellikle tarihsel içerik 

olarak alabilecekleri ortamlar yaratılabildiği görülmektedir. Bunun öğrenci üzerinde sanat 

eğitiminin anlaşılabilirliği bakımından önemi büyüktür. Ve tekrar etmek gerekir ki bu 

anlamda da sanat eğitimcisinin donanımlı, hazırlıklı, alanıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olması kesinlikle zorunludur. 

5.3. Milli Eğitim Bakanlığı Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı İçinde 

İllüstrasyon  

Görsel sanatlar dersi programı öğrencilerin tüm yaşamları boyunca kendilerini 

ifade etme yollarını keşfetmeleri ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve 

toplumsal yönlerden donanımlı hale gelmeleri, sağlıklı dengeli kimlik oluşturmaları ve 

nitelikli alışkanlıklar edinmeleri için hazırlanmıştır. 

Görsel sanatlar dersi öğretim programı  4.sınıf da illüstrasyon, duygu, düşünce ve 

izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade edebilmeleri için ‘Atatürk takvimi’ 

oluşturma konusu ele alınmıştır. Kolaj tekniği kullanılarak  fon kartonu üzerine resimlerin 

yapıştırılması suretiyle yapraklı takvim oluşturma uygulaması yapılması planlanmıştır. 

Görsel sanatlar dersi öğretim programı 5.sınıf da illüstrasyon, çeşitli sanat 

alanlarının  şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel 

çalışmalar olarak ele alınmıştır. Konu olarak öğrencilerin bildikleri yada öğrendikleri mani, 

ya da şiiri renklendirmeleri istenebilir. Bilinen bir masal yada sanat eğitimcisi tarafından 

belirlenen bir öykünün kitap kapağı tasarımı uygulaması yapılabilir. 

Görsel sanatlar dersi öğretim programı  6.sınıf da illüstrasyon, öğrencilerin 

çalışmalarını oluştururken diğer sanat alanlarından müzik, şiir, öykü,efsane gibi ürünlerden 

esinlenmeleri istenmektedir. Sanat eğitimcisi  serbest teknik kullanımı isteyebilir.  
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Görsel sanatlar dersi öğretim programı  7.sınıf da illüstrasyon, duygu, düşünce ve 

izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade edebilme olarak ele alınmıştır. Sanat 

eğitimcisi, öğrencilerden kendilerini bir grafiker olarak düşünerek bir firmanın amblemini 

hazırlama başlığıyla bir konu sunabilir. Aynı firmanın reklam afişini çalışması isteyebilir.  

Görsel sanatlar dersi öğretim programı  8.sınıf da illüstrasyon, öğrencilerin şiir, 

öykü, masal, efsane, mitoloji, karikatür gibi çeşitli alanların ürünleri ile ilişki kurarak 

görsel biçimlendirme çalışmaları  ile ele alınmıştır. Sanat eğitimcisi, bu konu kapsamında 

öğrencilere ünlü Türk karikatürcülerinin eserlerinden, karikatür yarışmalarından örnekler 

gösterilebilir. Kent projesi başlığıyla afiş çalışması uygulanabilir. 
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BÖLÜM 6 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Sanat, sanatçı ile izleyen arasında, insanlar arasında, toplumsal arasında, çağlar 

arsında bir iletişimdir. Bugün geçmişte olanları biliyor, olmamız sanatın gücüne bağlıdır. 

Sanat, kültürlerin biçimlenmiş anlatımıdır. Biçimlenmiş anlatımı iletişimlerinde 

kullanabilen toplumlar, hem kendi kültürlerini anlayıp devam ettirebilmekte, hem de başka 

toplumların yaşam şekillerini kültürlerini anlayıp örnek alabilmektedirler. 

Sanatın toplumu oluşturan insanlarca anlaşılabilmesi sonucunda toplum gelişir, 

geçmişten ders alıp geleceğe daha güvenle bakabilir. 

Sanatın anlaşılıp toplum için iletişim aracı olarak kullanılabilmesi için bireylerin 

gelişme süreçleri içinde formel ya da yaşantı içinde sanat eğitimi almaları en azından 

estetik beğeni kazanmayı öğrenebilmelidirler. 

Sanat eğitiminin ya da görsel eğitiminin kişiliğinin biçimlemeye başladığı okul 

öncesinden başlaması gerekmektedir. En geniş kapsamlı eğitim alanı okuldur ki okul 

ortamında özellikle sanatsal etkinlikler anlamında eğitimci ve öğrenci arasında kurulacak 

iletişim gelişim yönlendirecek ve hızlandıracaktır. 

Gelişim sürecindeki doğru eğitimle her insanda var olan yaratıcılık yetileri 

yeteneğe dönüşecektir. Sanat eğitimi, güzeli arayan estetik duyarlılık taşıyan insanlar 

yetiştirme amacındadır. Aynı zamanda sanat tüketicisi olarak yetişecek birey için özel 

çabaların, araştırmaların, uygulamaların yapılaması gerekmektedir. 

Sanatın öğretiminde öğrenciye en zor ulaşılan alanlardan biri uygulamalı 

çalışmalardır. Okullarımızda genelde birbirinden bağımsız ayrı ayrı etkinlikler biçiminde 

yapılan uygulamalı çalışmalar çoğunlukla öğretici olmaktan uzaktır. 

Doğru bir eğitim yaşantısından geçen, amaçları iyi tespit edilmiş sanat eğitimi alan 

birey dünyayı daha anlamlı yaşar, maddeyi değiştirir ve yeniden biçim verir, yaratıcı 

olmanın özgürlüğünü ve insan olmanın yüceliğini yaşar. 
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Sanat eğitimi bireye uyumlu olmayı ve diğer insanların düşünen, çalışma ve 

kendilerini açıklama yollarına saygı duymayı öğretir. Kişilerin kültürel ürünler ve sorunlar 

hakkında bilgili yargılar yaratabilmesini sağlar. İnsanlara kendini ifade edebilme yollarını 

öğretir. Yetişkin bireylere mesleki tasarılarında, araştırmalarında objektif olabilmeyi 

olaylara çeşitli açılardan bakabilmeyi öğretir. 

Toplum için, toplumu oluşturan insanların öncelikle ruh sağlığı, huzur, birliği için 

gerekli sanat eğitiminin içinde olması gereken ve yine kendi içinden varlık gösteren 

illüstrasyon sanatın eğitimindeki yeri yadsınamaz. 

İllüstrasyonu, duygu ve düşüncelerin resimlenmesi tanımıyla düşünürsek 

illüstrasyonun sadece eğitimde değil sanat eğitiminde ne kadar etkin olduğunu görebiliriz. 

Öğrenilecek konuların anlaşılırlığının yanı sıra bilgi dağarcığının artması ve hayal gücünün 

genişletilmesi illüstrasyonun sanat eğitimi içindeki rolünü ortaya koymaktadır. 

Sanat eğitiminde yazı ile beraber kullanılan illüstrasyonlar öğrenci için hem ilgi 

çekici hem de motive edicidir. Problem çözme sürecinde tartışmanın odak noktası 

olabilmektedir. İllüstrasyonlar sanat eğitimi içerisinde sanat tarihi ya da uygulama 

çalışmaları alanında anlatılmak istenen sözel düşüncelerin sözel düşüncelerin kavrama 

düzeyini arttırabilirler. 

Metni destekler nitelikteki, duygu ve düşünceleri anlaşılır şekilde ifade edebilen 

illüstrasyonlar özellikle eğitim materyali biçimde kullanıldığında sanat eğitiminde görsel 

hatırlama için bir köprü görevi görebileceğini söyleyebiliriz. 

Yapılan çalışma dâhilinde çocuklara ilköğretim 1. ve 2. kademe öğrencilerine 

sanat eğitimiyle ilgili anket uygulanmıştır. Öğrencilerin verdiği cevaplar sonucunda ortaya 

çıkan yüzdelik dilimlere göre öğrencilerin sanatla ilgili olarak resim derslerindeki sanatsal 

etkililer dışında sanatsal, resimle ilgili olarak bir faaliyet gösteremedikleri, sanatı 

çoğunlukla renkli kuru kalem, sulu boya çalışmalarından ibaret gördükleri halde gelecek 

eğitimlerinde sanat eğitimini tercih ettikleri belirlenmiştir.  

Anket Sorularını cevaplayan öğrenciler, okudukları keloğlan masalının kitap 

kapağını illüstüre etmişlerdir. Tasarladıkları kitap kapağında öğrenciler sanatsal gelişim 

dönem özelliklerini açıkça ifade etmişlerdir. 
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