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ÖZET 

 

 Görsel sanatlar eğitimi, insan becerisinin ve bilincinin yaratıcı yönünü açığa 

çıkararak; özgün düşüncelere sahip, üretken bireyler yetiştirir. Bu nedenle görsel sanatlar 

eğitimi modern toplumların eğitim sistemlerinin bir parçası olmuştur. Görsel sanatlar 

eğitimi derslerinde öğrenciler görsel biçimlendirmelerde bulunurlar, görsel sanatlar 

kültürlerine yeni bilgiler katarlar ve müze bilinci kazanırlar. Bu derslerde sanat 

deneyimleri ve yaratıcılıklarını geliştirmek için cesaretlendirilirler. Ayrıca görsel yolla 

algılamayı, sanat yapıtını değerlendirmeyi, estetiksel bilgi birikimini arttırmayı öğrenirler.  

 

Diğer disiplinlerde olduğu gibi görsel sanatlar eğitiminde de görsel materyallere 

gereksinim duyulur. Görsel materyallerle zenginleştirilmiş bir sanat dersinde öğrenciler 

daha ilgili ve daha yaratıcı olabilirler. Sanat eserinin farkına varırlar ve sanat eseri 

karşısında daha etkili bir estetik yargı geliştirebilirler. Öğretim sürecini daha etkili ve 

eğlenceli hale getirmek için görsel materyallere daha sık başvurulur. Uygulama 

yaptığımız derslerde çeşitli görsel materyaller kullanılmıştır. Bunun için ilköğretim ikinci 

basamağı 6. sınıflarından deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubuna dört 

hafta boyunca materyallerle desteklenmiş iki ayrı konu işlenmiştir. Derslerin 

işlenmesinden sonra deney ve kontrol gruplarına uygulanan  öntest ve sontest sonuçları 

irdelenmiştir. Deney grubunun sontest sonuçlarında farklar olduğu gözlenmiştir.  

 

Gerçekleştirdiğimiz araştırma ile ilköğretim ikinci basamağında işlenen sanat 

derslerinin materyallerle desteklendiğinde daha etkili ve kalıcı olduğu tespit edilmiştir. 

Hazırlanan ve ders sırasında kullanılan materyallerin öğrencilerin estetik beğeni 

düzeylerine katkı sağladığı görülmüştür.    

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The visual art education raises productive individuals having genue ideas by 

reflecting the creative parts of human skills and conscience. So the education of vicual 

arts become a part of modern societies of education system. In the visual arts lessons 

make visual forms, enlarge their arts cultures and become conscious of the museums. In 

the lessons, they are encouraged to improve their art expriences and creativies. 

Additionally, they learn to perceive visually to evaluate the work of art to increase the 

aesthetics knowladges.  

 

In the other disciplines, we feel the necessity of the visual materials in the education 

of the visual arts. The students can be more creative and interested in the art lessons 

which are riched in visual materials. They become aware of the work of art and can 

develop an aesthetics opinion to the work art. The visual materials are used more often to 

make the process of  education more effective and entertaining. In our lessons different 

sort of visual materials are used. At the secondary level out of 6.th grader, a control and 

test group is formed. Two different topics supported by visual materials are handled to 

this control and test group during four weeks. At the end of the lessons, the results of pre-

post test of  the control and test group were analyzed. At the results of the post test of the 

test group the diffeferences were observed. 

 

In our research it was determined that the lessons are more affective and perminent 

when ther are supported by materials ıt was seen that the materials which are prepared and 

the used during the lessons help the student’s aesthetic taste level.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖNSÖZ 

 

Görsel sanatlar eğitiminde estetik beğeninin geliştirilmesi için, işlenen konularda 

öğrencilerin derse katılımını sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak için çeşitli görsel 

materyaller kullanmak çok önemlidir. Bir sanat eseri karşısında estetik bir yargıya 

varabilen bir öğrenci hayata daha eleştirel bakabilir. Bunu sağlamak için sanat derslerinin 

teknolojik veya basit görsel materyallerle desteklenmesi gerekir. 

 

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde yol göstericiliği ve bilgileri ile beni her zaman 

destekleyen  danışmanım Doç. Dr. Alaybey Karoğlu’na, daha sonra danışmalığıma atanan 

Doç Dr. Melek Gökay Yılmaz’a ve yine bilgilerini ve tecrübelerini benden esirgemeyen 

Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim üyelerine, son olarak desteğini hep 

hissettiğim sevgili eşim Serdar Danış ve aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.      
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I. GİRİŞ 

 

Estetik; sanatsal yaratmanın genel yasaları ve sanatta güzelliğin kurumsal yanı ile 

uğraşır. Antik çağlarda bile bir tartışma konusu olan estetik, tarihin her aşamasında 

karşımıza çıkmıştır. İnsanın güzele olan düşkünlüğü bu bilimin beslenmesini sağlamıştır. 

Teknolojik değişimlerin hızının baş döndürdüğü günümüzde bile estetik önemini hiç 

yitirmemiştir. İnsanoğlu hem kendisinde hem çevresinde hep en güzelini görmek 

istemiştir.  

 

Estetik beğeninin geliştirilmesi bir birey için hayatının her anında önemlidir. Bu 

yüzden hayata ve kendine eleştirel bir gözle bakabilmesi , bir değer yargısına varabilmesi 

için, sanat eğitimi herkes için  gerekir. Günümüzde görsel sanat eğitimi olarak karşımıza 

çıkan bu eğitim süreci her yaşta birey için gerekli ve önemlidir. Birey, hayatta yaşamına 

ve evrene ilişkin deneyim ve birikimlerini, çevresini ve olayları algılama sürecinde 

kazanır. Görsel sanatlar eğitiminin temelinde bireyi gözle düşünmeye alıştırmak 

yatmaktadır. Bu anlamda doğaya, olaylara ve yaşama bilinçli bakmak bu sürecin temel 

amaçlarındandır. 

 

Günümüz eğitim anlayışları değişmektedir. Öğrenci odaklı eğitim sürecinin 

öneminin arttığı bir sistem için uğraşılmakta ve bu değişimin sağlanması için de müfredat 

programları yeniden düzenlenmektedir. Bu değişim içerisinde sanat eğitimi de yeniden 

şekillenmekte ve ele alınmaktadır. YÖK ve Dünya bankasının 1997-1998 yıllarından 

itibaren yaptığı çalışmalar ile öncelikle sanat öğretmeni yetiştiren kurumlarda 

değişiklikler gerçekleşmiştir. Birleştirilmiş sanat eğitimi çerçevesinde geliştirilen bu 

program yaygınlaşmış ve geliştirilmiştir. Ayrıca 2006-2007 öğretim yılında MEB 

tarafından İlköğretim okullarında sanat eğitimi için yeni bir müfredat programı 

geliştirilmiştir.  

 

I.1. Problem Durumu 

 

Geleneksel yöntemlerle işlenen bir sanat dersine öğrenciler ilgisiz kalacaktırlar. 

Öğrencilerin ilgisini çekmek için öğretmen çeşitli yöntemlere baş vurmalıdır. Bu 

yöntemler arasında materyal kullanımı da yer almaktadır. Dersin kazanımları 



doğrultusunda hazırlanmış görsel materyaller sanat dersini daha ilgi çekici hale 

getirecektir. Dersi daha anlamlı ve anlaşılır hale getiren bu materyaller sanat öğretmenin 

daha etkili olmasını sağlayacaktır. Ayrıca öğretmen sınıf içi disiplini sağlamak için daha 

az çaba harcayacaktır.  

 

Araştırmamızın amacı doğrultusunda çeşitli görsel materyallerin ilköğretim ikinci 

kademe öğrencilerinin estetik beğeni düzeylerine katkılarını araştırdık. Görsel 

materyallerle desteklenen bir sanat dersinde öğrencilerin beğenilerinin değişip 

değişmediğini inceledik.       

 

I.2. Problem Cümlesi 

 

İlköğretim ikinci kademe görsel sanatlar dersinde kullanılan görsel materyallerin 

estetik beğeni düzeyine etkisi nedir?  

Bu problemin paralelinde bazı alt problemler de yer almaktadır: 

• Görsel materyallerle desteklenmiş bir görsel sanatlar dersinde deney grubu 

öğrencilerinin estetik beğeni düzeylerinde anlamlı bir fark var mıdır?  

• Görsel materyallerin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin ve görsel 

materyallerin kullanılmadığı kontrol grubu öğrencilerinin estetik beğeni 

düzeylerinde bir fark var mıdır? 

• Kullanılan görsel materyallerin estetik beğeni düzeyinin değişmesine bir 

katkısı var mıdır? 

 

I.3. Çalışmanın Amacı 

 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe görsel sanatlar dersinde, 

öğrencilerin estetik beğeni düzeylerini tespit etmek ve ele alınan konuları çeşitli görsel 

materyallerle destekleyerek aktarılmasının öğrencilerin estetik beğeni düzeylerine nasıl 

katkılar sağladığını görmektir. Bu genel amaçların yanı sıra alt amaçlar yer almaktadır:  

1. Estetik tarihinin ele alınması. 

2. Görsel Sanatlar eğitiminin incelenmesi. 

3. Yurt dışında  estetik eğitim yaklaşımının ele alınması. 



4. Öğretim teknolojileri ne materyal geliştirmenin nasıl gerçekleştirilmesi 

gerektiğinin tespit edilmesi. 

5. Bir Görsel Sanatlar Dersinin görsel materyallerle nasıl desteklenebileceğinin 

tespit edilmesi. 

 

I.4. Sayıltılar 

 

Bu araştırma sırasında aşağıdaki kabuller yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve 

yapılan yorumlar bu kabuller çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.  

1. Çeşitli kaynaklardan sağlanan bilgiler gerçeği yansıtmaktadır. 

2. Araştırmaya alınan denekler test sorularını içtenlikle cevaplamışlardır. 

3. Gözleme dayalı olarak elde edilen bilgilerin doğruluğu kabul edilmektedir.  

4. Ele alınan örneklem grubunun Konya’daki ilköğretim ikinci basamağındaki 

6. sınıf öğrencilerini temsil ettiği kabul edilmiştir.  

 

I.5. Sınırlılıklar 

 

Araştırmamız Konya ili merkezinde seçilen ilköğretim okulu ikinci basamağındaki 

6. sınıf öğrencilerinden seçilen deney ve kontrol gruplarıyla sınırlıdır. Ayrıca çalışmamız 

kaynak olarak ele aldığımız kitapların, makalelerin ve sempozyumların bilgileri ile 

sınırlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ESTETİĞİN ETİMOLOJİSİ VE TARİHÇESİ 

 

 

II.1. Estetik Nedir? 

 

Grekçe “aisthesis” ve “aisthanesthai” sözcüklerine karşılık gelen “estetik” sözcüğü; 

duyum, duyular, algı anlamlarına gelir. Ayrıca  “ aisthanesthai” sözcüğü duyular ile 

anlamak anlamına gelir. Estetik sözcüğü içinde bulundurduğu bu duyusallık ile estetik 

biliminin  dışında da var olduğunu gösterir. Günümüzde tıp terimolojisinde rastladığımız 

“anesthesi total” kelimesi bu durumun kanıtıdır  (Tunalı,1998). 

 

Estetik bilimine adının verilmesi yakın bir tarihte olmuştur. Estetik biliminin kuran 

ve ona ismini veren Chr. Wolff’un öğrencisi  Alexander G. Baumgarten’ dir (1714-1762). 

1735 yılında Baumgarten,  “Şiir Üzerine Felsefi Düşünceler” adlı doktora çalışmasında 

böyle bir bilimin olabileceğinden bahseder. Yıllar sonra 1750’li yıllarda yayınladığı 

“Aesthetica” adlı eseriyle estetiği bir bilim olarak açıklar ve konusunu belirleyip 

sınırlarını çizer (Tunalı,1998).  

 

Baumgarten’a göre estetik, bir estetik değer kategorisi olan güzel üzerine düşünme 

bilimi, aşağı bilgi yetisi olarak tanımlanmaktır. Baumgarten’ nın başlangıç olan bu 

görüşlerinden sonra bir çok düşünür estetiği bir güzellik bilimi olarak ele almış ve güzeli 

araştıran bir bilim olarak tanımlamışlardır. XVIII. yüzyıl düşünürlerinden Immanuel 

Kant’a gelindiğinde ise güzel gibi bir estetik değer olan “yüce, hoş, komik, trajik” gibi 

kavramlar karşımıza çıkar. Kant’a göre estetik, insanlarda bir şeyin güzel olduğu 

duygusunun neden uyandığını arayan felsefi bir teoridir.  Estetiği böyle tanımlayan Kant 

sadece güzel üzerine çalışmalar yapmamış, yukarıda saydığımız estetik değer 

kategorilerini estetik tarihine katmıştır. XIX. yüzyıl’da estetik üzerine görüşlerine 

baktığımız Georg Wilhelm Friedricch Hegel ise estetiği, sanatın anlamını ve sanatsal 

güzelliği arayan bir disiplin olarak tanımlar. Onun bu görüşleri sanat felsefesinin alanına 

girer (Küçükşen, 2003). 

 

XX. yüzyılın başlarında estetik ile ilgili farklı bir görüş karşımıza çıkar. Italyan 

filozofu  Benedetto Croce (1866-1952) göre estetik bilimi;  Baumgarten’ dan önce yine 



bir İtalyan filozofu olan Giovanni Batista Vico (1668-1744) tarafından kurulmuştur. 

Giovanni Batista Vico, Baumgarten’ dan  yirmi beş yıl önce sanatın ve şiirin özünü 

incelediği “Yeni Bilim” adlı eseri ile estetiği  kurmuştur. Ancak Croce’ nun bu görüşü 

gereken ilgiyi görmemiş ve estetik biliminin isim babası ve kurucusu olan  Baumgarten 

geçerliliğini korumuştur. Croce göre estetiğin konusu sanatta ve günlük yaşamda “sezgi” 

dir. Estetik bütün bu sezgileri inceleyen bir bilimdir diyen; Croce’ nin bu görüşü fazla 

kabul görmemiş ve estetik geleneksel boyutunu korumuştur (Tunalı, 1998). 

 

Demir (2003,s.82) ‘e göre; antik çağlardan günümüze kadar gelen estetiğin 

tanımıyla ilgili neden bir görüş birliğine varılamadığını Avner Ziss “Estetik” adlı eserinde 

şöyle tanımlar; “estetiğin tanımı ile ilgili görüş ayrılıkları, en başta, birbiriyle uzlaşmaz 

iki savdan kaynaklanır. Birinci sava göre estetiğin tek bir konusu olur: Sanatın evrim 

yasaları ve sanatsal yaratının özü; öyleyse o, sadece, genel sanat kuramı olarak kendini 

gösterir. Öteki görüşe göre ise, estetik ile sanat kuramı birbirinden büsbütün ayrı iki 

bilimdir. Genel sanat kuramı, sanattaki evrim yasalarını ve sanatsal yaratının özünü 

inceler, buna karşılık estetik de, sanatta ve gerçeklikte güzelin bilimidir”.  

 

Sonuç olarak estetik üzerine yapılan bütün tanımlamalar ve ileri sürülen görüşler ya 

sanat ya da felsefenin etkisinde kalmıştır. Bu durumun iki nedeni vardır. Birincisi, 

estetiğin incelediği nesnenin sanat olması; ikincisin de felsefeden kopup gelen estetiğin 

yine kendisini felsefeden ayıramamasıdır. Estetiğin, filozoflarca ortaya atılan görüş ve 

düşüncelerinin yer aldığı bu bölümde estetiğin tanımını yapmaya çalıştık. Sonuçta bütün 

bu tanımlamaların bir noktada birleştiğini gördük. Estetik sanat, felsefe ve duyuların 

birleştiği bir noktada kendini buluyor.    

 

II.2. Estetiğin Konusu  

 

Estetik, düşünmede duygu ve coşkuların yerine olumlu bir açıklama getirme çabası 

olarak ortaya çıkmıştır. Güzel sanatlar kavramı artık yerleşmeye başlamıştı. Güzel 

sanatlar özel bir konum kazandığı zaman, sanat özel bir duyu biçimi ile bütünleşti. 

“Estetik” artık belirli duyguların yanı sıra sanat ile anılan bir konum kazandı. Estetiğin 

konusu sezgi, coşku ve duygudur. Ancak estetik bu özellikleriyle felsefenin bir dalıdır 

(Townsend,2002).  



Estetik, güzeli sorgulayan, bir şeyin neden güzel olduğunu araştıran bir bilimdir. 

Güzelin ve güzelin öğelerini önce, iç ve dış yasalarını da sonra irdeler. Estetiğin “güzel” 

kavramını araştırdığı çok geniş bir alanı vardır. Bu noktada güzelin ne olup olmadığını 

bilmek, güzelin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Tüm sanatlar açısından güzelin 

tanımlanmasının güçlüğü estetiğin en büyük sıkıntısıdır (Okan,2002). 

 

Bilim olarak estetik yeni bir bilim olmasına rağmen, estetik problemleri çok eskidir. 

İnsanın düşüncesi kadar eskidir. Bu açıdan estetiğin konusunu belirlemek, bu 

problemlerin ne tür problemler olduğunu ortaya koymak gerekir. Estetik problemler, 

heterojen nitelikte geniş bir varlık alanı ortaya koyarlar. Bu nitelikteki problemler 

geleneksel estetik ile günümüz estetiğini birbirinden ayırırlar. Geleneksel estetikçiler; 

Kant, Hegel ve Baumgarten, estetik araştırma alanını ya güzellikte yada sanatta bulurlar. 

Bu noktada estetik güzellik felsefesi veya sanat felsefesi olarak belirlenir. Ayrıca 

geleneksel estetikçiler doğa ve teknik güzelliğini bağımlı güzellik diyerek, özgür güzellik 

denilen sanat güzelliğinin dışında bırakırlar (Tunalı,1998).  

 

Doğadaki güzel mi? Yoksa sanatta ki güzel mi? İdeal olan hangisidir?  Bu sorular 

yüzyıllardır önemini koruyan bir tartışma konusudur. Doğa ve güzellik kavramları 

birbirinde ayrı düşünülemez. Fakat doğadaki güzel ile sanattaki güzellik birbirinden 

ayrılmalıdır. Çoğu insan gerçeklikte görmekten hoşlandıkları şeyleri sanat eserleri içinde 

görmek isterler. Bu doğal bir sonuçtur. Güzel ile ilk olarak doğada karşılaşılır. Sanatla 

ilgisi olamayanlar bile doğadaki güzelliklere ilgi duyarlar. Güneşin batışı, bir deniz veya 

orman manzarası bizlerde belli bir heyecan yaratır. Bu noktada güzel ile karşı 

karşıyayızdır. Ancak güzel dediğimiz şey doğada bulunan ve bizim aracılığımızla ortaya 

çıkan şeydir (Artut,2001). 

 

Yetişken (1998,s.10)’e göre güzelin sınırları yüzyıllar boyunca araştırılmış ve 

günümüzde de araştırılmaktadır. Ancak güzel her defasında başkalaşarak kendisi için 

çizilen sınırları yok etmektedir. Bu konuda Picasso şöyle der; “Tanrı herhangi bir sanatçı 

gibidir, o zürafayı, köpeği, kediyi, yarattı; aslında henüz belirli bir üsluba sahip değildir 

ve hala çeşitli üslupları denemektedir”. Güzelin kuralları araştıran bir estetikçi güzeli 

yaratmaya çalışan bir sanatçıdan daha zor bir durumdadır. Ayrıca güzel, estetiği ayrı bir 



alan olarak belirleyen temel bir kavramdır. Sonuç olarak estetiğin sınırlarını çizebilmek 

güzel kavramının kapsamını belirlemekle mümkün olmaktatır.     

 

II. 3. Estetiğin Tarihçesi 

 

II. 3. 1. Antik Çağda Estetik 

 

Antik Çağ yaklaşık olarak dördüncü bin yılda, ilk yazılı belgeler ile başlayan ve 

İsa’dan sonra 476 yılında Roma imparatorluğunun çökmesi ile sona eren bir dönemi 

kapsar. Felsefenin bugünkü anlamı ile doğuşu bu döneme rastlar. Antik Çağ felsefesi 

olarak adlandırılan bu felsefe Yunanlılar tarafından oluşturulmuştur. Yunan felsefesinin 

en uç noktalarında Platon ve Aristoteles yer alır (Küçükşen,2003).  

 

Antik çağda estetik düşüncesi mitolojik bir özellik göstermiştir. Estetik bağımsız bir 

bilim olarak iki yüzyıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, estetik sorunlarla uğraşan 

düşünürlerle ilk çağlardan başlayarak karşılaşabiliriz. Antik Yunan dünyasının güzel ile 

ilgili düşünceleri daha çok siyaset ve ahlak kavramları ile dile getirilmiştir. Güzellik, o 

çağda tanrısal bir güç olarak görülmekteydi. Sanat ise insanlara tanrıları tarafından verilen 

bir armağandı.  İşte bu noktada diyebiliriz ki kuramsal olmasa da sanatsal-imgesel 

biçimde ele alınmış ilk estetik anlayışı budur. Antik estetiği güzeli yalnızca açıklamakla 

kalmaz, yıllarca süren artistik kurallar belirleyerek güzel kavramını tanımlar. Bu yüzden 

Grek estetiği ilk olarak güzel felsefesi olarak doğar  (Okan,2002).  

 

II. 3. 1. 1. Platon, Aristotales, Platinos 

 

Güzellik kavramını ilk sorgulayan filozof,  Platon’ dur. Platon (İ.Ö. 427-İ.Ö.347) 

önce felsefe için “güzel nedir?” sorusunu soran ilk filozoftur. Güzellik sorusu, Platon’un 

bütün yaşamı boyunca ana sorusu olmuştur. Onun felsefesine göre güzel, sübstansiel bir 

şeydir ve Platon’un sisteminin genelde estetik bir karaktere bürünmesini sağlamıştır. 

Platon’un felsefesi üç aşamada gelişir. Bunlar; Sokratik dönem, mantıksal kavramlar 

dönemi, ikincisi; ontolojik dönem ve son dönemde yaşlılık dönemidir. Bu dönemlerin her 

birinde Platon, idea’ nın genel gelişmesine uygun olarak güzeli yorumlar. “Güzel nedir?” 

sorusunu kendine araştırma sorusu olarak belirleyen ve güzeli bir kavram olarak ele alan 



Platon “Büyük Hippias Diyalogları” adlı eseri ile güzeli ilk defa tanımlar. (Tunalı,1998). 

Diğer diyalogları; Phaidros, Şölen, Ion Devlet ve Yasaları’dır. Büyük Hippias 

diyalogunda Platon, “güzel kavram olarak nasıl belirlenir?”  sorusunu sorar ve güzelin 

tanımını yapmaya çalışır. Hocası Sokrates’ in düşüncelerinin ışığında, güzellikte; hazcılığı 

ve yararcılığı birleştirmeye çabalar. Güzelliğin kullanışlı, haz, uygunluk, faydalı, iyi gibi 

kavramlarla ilgili bir tanıma ulaşmadan diyaloğu bitirir. Platon son olarak “güzel güçtür” 

diyerek diyaloğu bitirir. Bu diyalogda hazzı ikiye ayırır; “işitme duygusundan gelen haz”  

ve “görme duyusundan gelen haz”. Müzik, şiir ve plastik sanatları tek bir “güzel” 

kategorisi altında toplamak isteyen Platon, bu diyaloğu “kendinden güzel” ve tek tek 

güzel” olmak üzere ikiye ayırır. Kendiliğinden güzel, mutlak olan “güzel ideası” dır. Tek 

tek güzel olan ise yaşadığımız, duyular dünyasında bulunan nesnelerin güzelliğidir. Platon 

için güzellik bu ikili yaklaşımı sergiledikten sonra bütün Grek düşüncesi için geçerli olan 

güzel ve iyi kavramlarını özdeşleştirir. Ona göre güzel ve iyi aynıdır (kalo-kagathia)  

(Tunalı, 1983). 

 

Antik çağların diğer bir filozofu olan  Aristoteles (İ.Ö 384-İ.Ö. 322), modern çağlara 

kadar metafizik, mantık ve fizik bilgisiyle kabul gören ilk ve tek  filozoftur. Platon’un 

akademisinde eğitim görmüştür. Başarısı ve çalışmaları sayesinde kısa zamanda 

akademide öğretmenliğe başlar. Eserlerinin bir çoğunu burada tamamlar. Aristoteles’in 

sanata bakış açısı rasyonalisttir (Küçükşen,2003). 

 

Platon güzelliğin özünü maddi oranlara göre değil, o nesnenin kendi ideal örneğine 

ne kadar uyduğuna göre belirlemiştir. Bu noktada güzelliğin ölçülebilen bir şey 

olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır. Platon’un bu görüşü idealist bir nitelikte olduğunun 

kanıtıdır. Ayrıca Platon güzelliğin sırrını, ideal ve maddi olan güzel arasındaki ilişkiyi 

aramıştır (Kagan,1983).  

 

Aristoteles’in sanat felsefesi konusunda tek ve en etkili eseri Poetika’dır. 

Aristotelesçi estetik rasyonalist kaynaklıdır ve Platon’un estetiğini sistematik bir hale 

getirmiştir. Poetika, Aristoteles’in sanat düşüncesini tamamlamamış olmasına rağmen, 

filozofun sanatın tanımı, sanat ve doğa, güzellik, sanatsal iyilik gibi bir çok kavramı 

içerir. Filozofun bu eserinde “sanat nedir?” sorusunu, “sanat doğadan ve eylemden 

ayırmamızı sağlar” diyerek yanıtlayabiliriz. Ayrıca sanat, akıl ile belirlenen amaçların, 



ereklerin gerçekleşmesini sağlayan yapma, yaptırma yetisidir. Sanatsal eylemde ise, doğa 

ve sanat aracılığıyla zihinde canlandırma, imgelem üzerinde durulur ve bunların gerçeklik 

ile bağlantısı araştırılır. Aristoteles’e göre sanatlar değerlidir. Bu noktada Platon’un 

mimesisi  ile ayrılırlar çünkü sanatlar, doğadaki eksiklikleri giderirler, toplumdaki 

kusurları kapatırlar. Aristoteles’e göre sanat mimesis ile başlar ve arınma (katharsis) ile 

sona erer. Mimesiste, sanatçı ve nesne, katharsiste ise alımlayıcı ve sanat yapıtı arasında 

bir iletişim ve etkileşim vardır. Bu bağlamda form güzelliği, nesne güzelliğinden farklıdır. 

Doğa ve sanat yasaları farklıdır; nesnedeki ve doğadaki güzellik başka şeylerdir. Sanat 

tinsel alandan (neosis), tanrısal alana uzanır. Aristoteles’e göre felsefe “neosis” e 

dayanırken, sanatta estetiğe veya “aisthesis”e dayanır. Doğa ve sanatta karşılaştığımız 

güzelliklerden sanat güzelliği, gerçekliktir. Aristoteles’e göre sanatın kategorileri 

şunlardır; 1. Gerçeklik, 2. Olanak (olması gereken), 3. Kamu anlayışı (bir kez söylenmiş 

ve kabul edilmiş olandır; bir kez olup bitmiştir), 4. Olanaksızlık (inanılabilir olanaksız, 

inanılmayan olanaktan daha kapsamlıdır), 5. Saçma. Aristoteles estetiğinde temel 

problem, güzelin, iyi yada yararlı ile ilişkilerinin saptanmasıdır. Çünkü ona göre ahlaksal 

güzel, iyinin bir estetiğidir. İyi, kozmik, pratik, ve yarar olmak üzere üç türdür. 

Bireysellik ve haz Aristoteles’in estetiğinde yeniden kurulur. Onun estetiği, bir metafizik 

yönünde değil, bir estetik obje, bir sanat yapıtı araştırması, bir sanat felsefesi yönünde 

gelişmiştir. Ona göre güzel, matematiksel olarak belirlenebilen bir kavramdır, bir orantıdır 

(Bozkurt, 2004). 

 

Antik Çağda üzerinde duracağımız son isim; Platinos (İ.S. 205-İ.S. 270), Platon ve 

Aristoteles’ten uzun yıllar sonra estetik ve sanat üzerinde durmuş, diğer bir Antik çağ 

filozofudur. Platon ve Aristoteles’ten sonra uzun yıllar sanat konularına olan ilgi 

azalmıştır. Sanatla ilgilenme daha çok pratik bir kaygı güdülerek olmuş ve sanat moral ve 

haz açısından ele alınmıştır. Bu dönemde Stoa filozofları eğitici-öğretici etik öğelere 

önem verirken, Epikuroşcular ise hoşlanma ve hazza önem vermişlerdir. Platinos estetiği 

üzerinde, önceleri Stoa felsefesi (simetri, uyum, oran) olmak üzere, Sokrates ve Platon 

geleneğinin ve ayrıca gizbilim (mystagogie) göksel varlıkların aracılığıyla yapılan bir tür 

büyücülüğün ve Orpheus geleneğinin de önemli etkileri olmuştur (Bozkurt,2004). 

 

Platinos’un estetik anlayışı ve güzellik teorisi Platon ve Aristoteles tarafından 

şekillenir ve koordinatları belirlenir. Platon’da ki güzellik anlayışı Platinos’ta da devam 



eder, bir tarafta beden güzelliği, diğer tarafta ruh güzelliği. Platinos, “pros ti kala” yı 

söylerken simetri ve proporsiyonu reddeder. Ona göre güzelliği belirleyen simetri 

değildir, simetride dahil olmak üzere bütün normları belirleyen ideadır, formadır. 

Platinos’un güzellik anlayışı, Platon ve Aristoteles’in etkisi altında biçimlenir ve bu 

etkiye mistik bir hava katar. Ona göre güzellik, beden güzelliğinden başlar, ruh, nous ve 

Tanrı güzelliği katına doğru yükselir. Her katın güzelliği her zaman bir arınma ile 

diğerinden ayrılır. Erdem ve  güzel aynı şeydir. Form, idea her şeyi güzelleştiren ve aynı 

zamanda iyi kılan ve bununla da var olan substantiel bir prensiptir. Varlık, güzel ve iyi 

olan aynı şeylerdir ve bu unsurlar mistik bir pathos içinde birleşmiştir (Tunalı, 1998). 

 

II. 3. 2. Orta Çağda Estetik 

 

Ortaçağ olarak adlandırılan dönem, Antikçağ’ın bitiminden Rönesans’a kadar 

devam eden bin yıllık bir dönemi kapsar. Etkisi VI. Yüzyılın ilk yarısı ile XVI. Yüzyılın 

başlarına kadar devam ettiği kabul edilir.  

 

Ortaçağ kültürü “tanrıbilimsel” bir özellik taşır. Felsefe ve sanat bu çerçevede 

kaşımıza çıkar. Orta çağda felsefe; Patristik Felsefe ve Skolastik Felsefe olmak üzere 

ikiye ayrılır. Patristik Felsefe, Aristoteles’i başka bir açıdan ele alır. Skolastik Felsefe ise  

inancı ve Tanrı’yı akıl yolu ile kanıtlamaya çalışır. Skolastik düşünce Ortaçağın yaşayış, 

kültür ve sanatında etkili bir düşünce sistemidir.  

 

Skolastik kelimesi Latince “skola” kelimesinden gelir. Skolastik okul felsefesi veya 

okulda öğretilen felsefe anlamına gelir. Skolastik felsefe önce manastır ve katedral 

kullarında daha sonra da üniversitelerde işlenmiştir. Erkken Skolastik Felsefesi, Yüksek 

Skolastik Felsefesi ve Geç Skolastik Felsefesi olmak üzere üç dönemde incelenebilir. 

Erken dönem filozoflarından Lanfrance, Anselmus, Gilbert de la Porre ve Abelard, 

Yüksek dönem filozoflarından da Albertus Magnus ve Thomas Aquinas Skolastik 

düşünce felsefesinde önde gelen filozoflar arasında yer alırlar (Çotuksöken ve 

Babür,1989). 

 

Ortaçağ Skolastik dönemin sanat ve estetik sorunları da din temellidir. Dönemin 

filozofları, dinsel sorunlara yoğunlaştıkları için sanat ve estetik sorunlarını ikinci planda 



tutarlar. Onlara göre sanat güzellik için ölçü değildir. Güzel, tanrının evreni yaratışındaki 

ustalığındadır. Sanat sadece kiliseler ve manastırlar gibi kutsal mekanları süslemek ve bu 

yolla Hıristiyanlığı öğretmek için vardır. Ortaçağ estetiği; “duyularla algılanabilir 

dünyanın ve insan vücudunun güzelliğine pek ilgi duymayan; insan vücudunun güzelliğini 

küçümseyen ve onu ruh için zararlı, tehlikeli kabul eden; dikkati daha çok durgun ve 

bedensel dünyada, maddi olmayan güçlerin gerçekliğine ve eylemine tanıklık eden 

şeylerde toplayan; insanın çevresinde, devamlı olarak, melekler ve ermişler gibi tinsel 

varlıklar bulunduğunu anlatan bir estetiktir. Sanat, dinin büyük dogmalarını açıklamaya, 

insanların gözlerinde ve yüreklerinde daha duyulabilir duruma getirmeye dayanan bir 

estetiktir”  Ortaçağ düşüncesine göre güzel, sadece tanrı katında, melekler ve daha soyut 

kavramlarda bulunur. Hayatın çirkinliğinden uzak olan her şey güzeldir. Tanrı katı, 

mükemmel ve büyük olduğundan ve bütün bu mükemmellik orantıyı oluşturduğundan, 

güzellik; mükemmellik, büyüklük ve orantıdır (Küçükşen,2003,s.41). 

 

Ortaçağ filozoflarından Agustinus (354-430), estetik üzerine çalışmalar yapmıştır. 

Agustinus’un; İtiraflar, Mektuplar, Musiki Tretesi adlı eserleri dikkat çekmektedir. Ayrıca 

düşünürün, estetik meselelerinin yer aldığı bir eseri de vardır. Anacak ulaşılan eserlerinde 

güzel üzerine dağınık görüşleri yer almaktadır. Ona göre güzel, bizi eşyaya bağlayan ve 

onları bize sevdiren eşyaların arasındaki uyumdur. Eşyaların parçaları arasındaki bütünlük 

gösteren uyum yani güzellik, kendi amacına oranla başka bir anlamı olmayan amaca 

uygunluktadır. Gençlik yıllarında güzelden başka bir şeyin sevilmesinin mümkün 

olmadığını savunan Agustinus, Hıristiyanlığı incelemeye başladıktan sonra bu görüşünden 

uzaklaşır. Ayrıca ona göre uyum, birliktir yani Tanrı’dır (Yetkin,1942). 

 

Aquino’lu Thomas, Ortaçağ’da güzel üzerine düşünen diğer bir filozoftur. Onun 

güzel anlayışı da Ortaçağ estetik anlayışı ile paralellik gösterir. Thomas’ın estetik ile ilgili 

görüşlerine “Summa Theologia” dalı yapıtında rastlamaktayız. Ona göre güzel hoşa giden 

şeydir, güzel ise eşyadır. Güzellik, nesne ile özne arasındaki ilişkiden doğar. Düzen ve 

uyum, güzelliği meydana getiren önemli ögelerdir. Thomas’a göre filozofun aradığı, sanat 

eserinde veya bir nesnede aradığı, varlıktaki metafizik temellidir. Bu temel, görünmediği 

halde onu ayakta tutan temeller gibi estetiğin temelini oluşturur. Ayrıca Thomas, Sokratik 

felsefenin üzerinde durduğu güzel ve iyi arasında karşılaştırma yapar. Bu karşılaştırmayı 

iki farklı açıdan ele alır. İlk olarak varlık açısından yaptığı karşılaştırmada, iyi ve güzel 



aynı kavramlardır. Her varlık iyidir ve bir hayrı vardır ve bir olgunluğa götürür. Bu 

olgunlukta güzelliği meydana getirir. Diğer karşılaştırması ise nesne açısındandır. Nesne 

açısından bakıldığı zaman iyi ve güzel farklı kavramlardır. Bu kavramlar insanın 

uygulama alanında iyi ve güzel olurlar. Sonuç olarak Thomas’a göre güzellik, varlıkların 

kendinde bulunan ahengi sağlayan ve bu ahengi seyreden insanda haz oluşturan şeydir 

(Küçükşen,2003).       

 

II. 3. 3. Rönesans Döneminde Estetik 

 

Rönesans, İtalya’da XV. yüzyıldan başlayan ve XVI. yüzyılda doruk noktasına 

ulaşan entelektüel bir etkinliği içermektedir. Rönesans terimi ilk olarak “Klasik öğretinin 

yeniden doğuşu”nu tanımlamak üzere kullanılmıştır. Daha sonraları “sanatların yeniden 

doğuşu” anlamında ele alınmıştır.  

 

Rönesans dönemi, Ortaçağ ile Yeniçağ arasında geçiş dönemidir, bu iki dönem 

arasında köprü vazifesindedir. Rönesans felsefesi ve kültürü ilk olarak Antik dönem 

eserlerini tekrar incelemesi ile şekillenir. Orta çağda Latinceye çevrilen klasik eserler bu 

dönemde yeniden ele alınır ve yanlışlıkların yapıldığı iddia edilir. 

 

Antik çağın bir devamı olarak kabul edilen Rönesans dönemi, antik çağ felsefesini 

bir çıkış noktası olarak ele alır. Bu dönemde yeni felsefe ekolleri ortaya çıkar. Bunlar 

arasında öne çıkanlar; Hümanizm, Yeni Platonculuk, Şüphecilik, Aristotelesçilik, 

Atomizm gibi ekollerdir. Ortaçağ’da din ve Tanrı’ya yönelen düşünce yapısı, Rönesans’ta 

insana ve insanın özüne yönelir. Bu noktada Hümanizm, Rönesans düşünce yapısında ön 

plana çıkar (Küçükşen,2003). 

 

Rönesans döneminde ele alınan Antik dönem eserleri ile, doğal olarak o dönemin 

güzellik anlayışı ile aynı doğrultuda bir güzellik anlayışı benimsenir. Hümanizmin de 

etkisiyle, bu dönemde güzellik gökyüzünde değil, doğada aranmaya başlar. 

Rönesans dönemini izleyen, XVII. yüzyıl dönemi sanat ve felsefe açısından bir 

durulma dönemi olarak görülebilir. Rönesans’ın zengin felsefe, kültür ve sanat anlayışının 

bir derlemesi niteliğindeki bu dönem, tıpkı Ortaçağ’da olduğu gibi elde bulunan bilgileri 

sistemli ve tutarlı bir şekilde ortaya koymaya çalışır. Birçok  filozofun faaliyet 



göstermesine rağmen, her birini ortak bir noktada birleşmesi, bize bu dönemde, 

Ortaçağ’da olduğu gibi birliği ve kapalılığı olan bir felsefe olduğunu gösterir.  

  

II. 3. 4. XVIII. Yüzyıl’da Estetik 

 

XVIII. yüzyıl aydınlanma çağı olarak adlandırılır. Bu yüzyıl din, kilise gibi her türlü 

baskıcı otoritenin reddedildiği bir dönemdir. Artık insan kendi aklını kullanma 

eğilimindedir. XV. yüzyılda birey olma bilincinin ortaya çıkmasından sonra, insan kendi 

varlığını ve dünya içindeki yerini sorgular. Bu yüzyıl aynı zamanda felsefe yüzyılı olarak 

da adlandırılır. Geniş kitleler felsefe eğitimi alırlar. Felsefenin gelişmesine paralel olarak 

estetik bilimi çok farklı görüşlerle zenginleşir.  

 

Aydınlanma çağı ilk olarak İngiltere, daha sonraları Fransa ve Almanya’da görülür. 

Aydınlanma çağı kültürel farklılıklara göre gelişme gösterir. Estetiğin bilim olarak çıktığı 

bu dönemde İngiltere’de, estetik empirist bir oluşum içindedir, Almanya’da ise, 

Baumgarten tarafından bir bilim olarak ele alınır ve rasyonalist bir felsefe benimsenir. 

Fransa’da, devrime paralel olarak aydınlanma çağında daha çok politik bir eğilim dikkati 

çeker. Bu bölümde XVIII. yüzyılda bir bilim dalı olarak ele alınan estetik iki grupta ele 

alınmıştır. İlk olarak bu yüzyılda İngiliz Estetiğini ardından da Alman Estetiğini ele 

alınmıştır. 

 

II. 3. 4. 1. XVIII. Yüzyıl İngiliz Estetiği  

 

Bu yüzyılda İngiliz estetiği, Fransa tragedyasının etkisi altında kalır. Estetik üzerine 

çalışmalarıyla öne çıkan bazı isimlerden bahsedilebilir. 

 

Bu çalışmaları ile öne çıkan Anthony Shaftesbury’den (1671-1718) bahsedilebilir. 

Shaftesbury, daha çok ahlak üzerine görüşleri ile tanınır. Estetik problemlerini sanat 

yapıtını incelemek için değil, ahlak sorunlarına cevap aramak için bir araç olarak kullanır.  

Tunalı (1989,s.34)’ya göre, Shaftesbury’nin çıkış noktası güzelin iyi ve doğruluk ile 

ilgisini ele alır. O modern bir Platondur ve şöyle söyler: “Dünyada en doğal olan güzellik, 

dürüstlük ve ahlaksal doğruluktur. Nasıl doğru ölçüler uyum (harmoni) ve müziğin 

güzelliğini yansıtırlarsa, doğru, bir yüzü, doğru orantılar da bir mimari yapıtı güzel 



kılarlar.” Shaftesbury’e göre doğruluk iki nitelik taşır. Birincisi ontolojik anlamda, 

ikincisi ahlaksal anlamdadır. Ontolojik açıdan doğruluk, varlığın, evrenin yapısını, yapı 

yasasını yani iç yapısını tanımlar. Shaftesbury, güzellik doğruluktur derken, evrenin bu 

harmonik ve yasal yapısını kastetmektedir. Ona göre nerede düzen ve orantı varsa,orada 

güzellik vardır ve güzelin olduğu yerde de erdem ve iyi vardır. Varlığın bütünüyle 

uyumlu ve güzel bir varlık olmasından dolayı, bu varlık aynı zamanda iyi bir varlıktır. Bu 

varlık aynı zaman da ruhsal bir varlıktır. Çünkü ruhsal varlıkta da bir uyum ve orantı 

vardır.  Shaftesbury’e göre, iyi ve güzel ruha sahip olmak, Platon’da olduğu gibi, bütün 

insanların mutluluk kaynağıdır. İnsanın ereği mutluluk ise insan ruhunda iyi-güzeli 

(kalokagathia) yaratmaktır. Shaftesbury’e göre en büyük ve en zengin sanat eseri doğanın 

kendisidir. Doğayı bilmek, onun yaratısının büyüklüğünü bilmektir. Bu görüşleri ile 

Shaftesbury’nin estetik görüşü teolojik bir yapıdan kaynaklanır. Tanrı’yı ve yarattığı 

dünyayı bir sanat eseri olarak görür. Onun felsefe anlayışı estetik-metafizik niteliktedir 

(Küçükşen,2003) 

 

 Francis Hutcheson (1694-1746),  Shaftesbury’nın öğrencisidir. Öğretmeninin 

dağınık bir şekilde ele aldığı estetik ve ahlak alanındaki görüşlerini sistemli bir hale 

getirir. “Bir Ahlak Felsefesi Sistemi” adlı eseri en önemli eserleri arasındadır. Düşünür bu 

eserinde erdemli eylemleri güzel, erdemsiz olanları da çirkin olarak tanımlar. Ona göre 

ahlaki duygular her türlü yarar ve çıkardan önde gelir. Hutcheson “moral duyu” kavramını 

ele alır. Ona göre bu duyunun, estetik, bilişsel, politik açılardan işlevi vardır ve aslında 

moral duyusu bir tür iç duyudur.  

 

David Hume (1711-1776), XVIII. yüzyıl empirist filozoflarındandır. Onun duyu 

kavramı üzerinde yaptığı bazı çalışmalar ileride Baumgarten tarafından estetiğin bilim 

olma çabasında yol gösterici olacaktır. Hume, estetik ile ilgili düşüncelerini bir çok 

eserinde parça parça dile getirmiştir. Bu durum onun her eserinde estetik sorunlarına 

değindiğinin bir kanıtıdır. Ancak onun estetik hakkındaki en temel eseri “Beğeninin 

Standardı Hakkında” adlı eseridir (Hünler1998). 

 

XVIII. yüzyıl İngiliz filozoflarından öne çıkan diğer bir isim Edmund Burke (1729-

1797) ‘dir. Devlet adamı kimliği ile de karşımıza çıkan Burke, sanat eserlerini 

resmileştirilmesinden yanadır ve estetik üzerine olan düşüncelerini bu anlayış 



çerçevesinde geliştirir. Buke’ye göre güzellik, sanatsal olduğu kadar toplumsal bir 

meseledir. Ona göre güzel akla göre değil tutkulara göre şekil alır. Ayrıca güzellik, 

göreceli bir şey değildir ve herkes için farklı olması toplumu tehlikeye sokar. Buke için 

beğeni tek biçimlidir ve dolayısıyla duyularda tek biçimlidir. Ancak burada belirttiği 

başka bir nokta, duyuların değişken olabileceği ve buna bağlı olarak estetik tepkilerin de 

değişebileceğidir. Gerçekten güzel olan bir nesne karşısında herkes o nesnenin güzel 

olduğunu düşünür fakat güzelliğe karşı verilen tepkiler değişken olabilir. Henry Home 

(1696-1782), çağdaşları gibi iç-duyu okuluna bağlı başka bir İngiliz filozoftur. Home 

estetik hazların sınıflandırılabileceğini belirtir. Fiziksel duyuları bu sıralamanın en altında 

tutar. Çünkü fiziksel duyular kabadır ve çabucak doyum sağlarlar. Zihinden kaynaklanan 

hazlar en saf oldukları için en üstte yer alırlar. İç duyudan kaynaklanan hazlar ise diğer 

ikisinin ortasında yer alır. Ona göre, insanların uyumdan, düzenden hoşlanması Tanrısal 

bir olgudur. Çeşitlilikten ve değişiklikten hoşlanmamız ise yine tanrı tarafından daha fazla 

çalışmamız için bahşedilmiştir  (Arat,1996).  

 

Bu yüzyılda öne çıkan diğer bir düşünür ise George Berkeley (1685-1758)’dir. 

Berkeley, maddenin varlığını reddeder. Yaşadığımız dünyada sadece ruhlar ve onların 

ideaları vardır. Nesnelerde algıladığımız bütün nitelikler zihnimize bağlıdır. Zihnimizle 

algıladığımız nesneler gerçekte varolamaz, zihnimiz sayesinde algılarız ve sonuç olarak 

algıladıklarımız ide haline gelir. Akla uygun tasarımları, ideleri oluşturan Tanrı olmazsa 

güzellikten söz edemeyiz. Orantı ve ilişkiler bütünün kendi türü içinde yetkin olacağı 

şekilde ayarlanmalıdır. Berkeley’in bu görüşleri doğrultusunda estetik görüşleri sonunda 

Tanrıyla bağlanmasıyla metafizik ve ahlaki bir nitelik kazanır (Küçükşen,2003). 

 

Yine bu yüzyılda öne çıkan diğer bir isim ise J. Addison (1672-1719) ‘dur. Arat 

(1996)’ a göre Addision, imgelemin ilk hazları görme duyusundan kaynaklanır. O 

çalışmalarında hoşa giden nesneleri araştırır ve bunları bir sistem içinde sıralar. Dış 

nesneleri incelediğinde, ona göre tüm hazların üç kaynağı vardır. Bunlar; büyük olan, yeni 

olan ve güzel olandır. Hazzın kaynağının içte olduğunu savunan Addison’a göre;  

önceden hoşa giden, haz duyduğumuz bir nesne daha sonra kötü görünebilir. Bu özellik 

yaratılıştan kaynaklanır.  

 



William Hogarth (1697-1764) ise daha çok ressam kişiliği ile öne çıkar. Estetik ile 

ilgili görüşlerine ise “Güzelliğin İncelenmesi” adlı yapıtında yer verir. Hogarth XVIII. 

yüzyıl İngiltere’sinin yeni resim okulunu oluşturan bir sanatçıdır. Resimlerinde, toplumsal 

yapıdaki bazı bozuklukları kendine özgü bir dille anlatır. Hogarth, yukarda bahsettiğimiz 

“Güzelliğin incelenmesi”  adlı yapıtında çağdaşları olan diğer filozofların tersine ahlakçı 

anlayışa ve belirli kurallara göre düzenlenmiş beğeniye karşı çıkar. Kendinden önceki 

estetik görüşlerinin çok karmaşık ve belirsiz olduğunu savunarak, güzelliğinin özünün 

kesin bir anahtarını vereceğini iddia eder. Bu anahtar ne yazınsal ne de ahlaksal bir 

anahtardır (Küçükşen,2003).  

 

Son olarak İngiliz portre ressamı, Sır Joshua Reynolds (1723-1792) ‘un estetik ile 

ilgili görüşlerinden bahsedelim. Reynolds, çalışmalarında modellerinin iç dünyalarını 

yansıtmıştır. Reynolds güzelliğe ilişkin düşüncelerine “Konuşmalar” adlı eserinde yer 

vermiştir. Eserinde, var olan yetkin güzelliğin öykülenmesine dayanarak kuramını 

oluşturmuştur. Geçerli olan sanat kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini 

savunur. Ona göre doğanın güzelliği karşısında en iyi yapılmış resimler bile sönük kalır 

ve doğru kurallar yalnızca doğada yer alır. Doğa kuramlarını Platoncu İdealizmi ile, 

güzellik ve estetik beğeniyi açıklarken de Locke’un deneyimciliğini ele alır (Arat,1996).  

 

I. 3. 4. 2. XVIII. Yüzyıl Alman Estetiği  

 

Bu yüzyılda Almanya feodal mutlakıyetçi prensliklerin yönetimi altındadır. 

İngiltere’de orta sınıfın yükselişine karşın Almanya’da halk ve köylü sınıfı ezilen bir 

konumdadır. Almanya’da aydınlanma rasyonalizm çerçevesinde gelişir. Alman 

aydınlanmasında yeni bir tiyatro, yeni bir şiir ve estetik anlayışı yaratma esastır. Bu 

bölümde bir bilim olma sürecine Baumgarten’la başlayan estetiğe, diğer Alman 

filozoflarının gözünden bakalım.   

 

İlk olarak Alexander G. Baumgarten (1714-1762), estetiği bilim olarak tanımlayan 

ilk düşünürdür. Baumgarten, Chr. Wollf’un öğrencisidir. Logica adlı eserinde, 

düşünmenin yollarını ve kurallarını, Ethica adlı eserinde doğru istemenin yollarını ve 

kurallarını belirtmiştir. İlk olarak işe duyu bilgisini araştırarak başlar. Bu araştırmaları 

esnasında estetik biliminin temellerini atar. Aesthetica adlı eserinin ilk sözlerinde estetiği 



şöyle tanımlar; “Özgür sanatlar teorisi, aşağı bilgi teorisi, güzel üzerine düşünme ve akla 

benzer bir yeti bilimi, estetik duyusal bilginin bilimidir.”  Ona göre estetik, bir çeşit 

mantıktır. Mantığın yukarı bilgi alanına karşılık estetik, aşağı bilgi alanını irdeler. Estetik, 

duyusal bilginin mantığıdır ve ayrıca bir bilgi teorisidir. Yukarıdaki bilgilere dayanarak 

estetik, mantıktan öz olarak farklı değildir. Her ikisi de yetkin bilgiyi, gerçeği bulmak 

ister. Mantık zihni bilginin yetkinliğine, estetik ise duyular bilgisinin yetkinliğine ulaşmak 

ister. Yetkinlik hem mantığın hem estetiğin ereği olsa da mantığın aradığı yetkinlik zihnin 

nesnelere uygunluğudur. Estetiğin aradığı yetkinlik ise güzelliktir. Baumgarten’a göre 

güzellik, duyular bilginin doğruluğu olduğu gibi, estetik de duyular bilginin mantığı 

gibidir. Yani  Baumgarten estetik fenomeninin, insanın duygusallığına dayandığını 

düşündüğü için bu bilime estetik adını vermiştir. Bu duyusallık alanı çok geniş bir alandır 

ve estetik bu geniş alanda meydana gelen güzellik fenomenini inceler (Tunalı,1998,s.14). 

 

Bozkurt (2004)’a göre; XVIII. yüzyıl felsefi düşüncesi içinde önemli bir yere sahip 

olan Immanuel Kant (1724-1804), estetik ve eleştiri üzerine yaptığı çalışmaları ile dikkat 

çeker. Kant “Yargı Gücünün Eleştirisi” adlı eseri ile geleneksel eleştirinin temeli olan 

“akademik güzel” tanımına son vermiştir ve estetik dünyasında yerini bulmuştur. Ona 

göre artık güzel, dogmatik bir formül değildir. “kavrama dayanmadan evrensel olarak 

hoşa giden her şey güzeldir.” Kant bu eserinde bir yandan sanat ile bilgiyi, diğer taraftan 

da sanat ile tekniği birbirinden ayırmıştır. “İnsanın becerisi olarak sanat, bilimden pratik 

yeti kuramsal yetiden ne denli farklıysa, o denli farklıdır. Sanat, zanaattan da farklıdır; 

sanatın özgür, zanaatın ise paraya bağlı olduğu söylenir.”  Kant, estetiğin felsefe bilgisi 

çerçevesinde asıl yerini kazanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda estetiğe özerk bir disiplin 

olma olanağı sağlamıştır. Estetiğin özerkliği, mantık ve öteki yakın bilgi alanlarından 

koparak, estetik değerin yani güzelin sınırını çizmesiyle olanaklıdır. Doğa dünyası 

karşısında yer alan ahlak dünyası özgür bir dünyadır ve pratik akla dayalıdır. 

 

Antik Çağlardan beri güzel kavramı, iyi ve doğru kavramları ile aynı şekilde ele 

alınmıştır. İlk olarak Kant, estetik değeri, bağlı olduğu iyi ve doğru kavramlarından 

ayırmıştır. Güzellik salt bir estetik kavramı olarak ele almıştır. Ona göre güzeli belirlemek 

estetik yargının çözümlenmesi ile mümkündür. Güzel kavramının belirlenmesi ancak 

beğeni yargısının, mantık yargısı çerçevesinde çözümlenmesiyle mümkündür. Bunlar ise, 

nitelik, nicelik, bağıntı ve modalite kategorileridir (Bozkurt,2004). 



Kant’a göre sanat, doğa gibi bir beğeni nesnesidir. Ancak sanat insan tarafından 

yapıldığı için doğa güzelliğinden ayrılır. Ona göre sanat ne doğanın taklidi ne de doğadaki 

güzelin taklididir. Sanat dünya gerçekliğinden ayrı kendine göre bir gerçeklik yaratır. 

Kant’ın bu konuda ki düşüncesi şudur; doğa nasıl bir sanat görünümünde güzelse, sanatta 

doğa gibi göründüğünde güzeldir. Ona göre sanat, belli bir amaca yönelik yapılan, insan 

zihninin bir faaliyetidir. Bu sanat eserleri de bazı kurallara göre düzenlenmelidir. Ancak 

bu kurallar belirsizdir. Her sanatçı eserini kendine özgü kuralları ile oluşturur. Sanata bu 

kuralları veren yeti ise dehadır. Sanatçının bu dehası özgün olanı yaratır (Altuğ,1989). 

 

Bu yüzyılda dikkati çeken diğer bir düşünür ise Johann Friedrich Von Schiller 

(1759-1805) ‘dir. Alman düşünür bir Kantçı olarak estetik düşünme yaşamına girer. İlk 

zamanlarda “Dağınık Görüşler” adlı yazısında Kant gibi güzeli, güzele yakın 

kavramlardan ayırmaya çalışır. Schiller, bu kavramları, iyi, hoş ve yüce olarak belirtir. 

Ona göre güzel duyusal hoşlanma için bir araçtır ve bu yönüyle iyiden ayrılır. İyi, sadece 

akla uygun biçimi ile hoşa giderken güzel akla benzeyen biçimi ile hoşa gider.  Schiller 

için güzel insanın gelişmesi, insanın kültürce biçim kazanması ve insanın insansallaşması 

için eğitsel bir görev üstlenmiştir. Bu görüşe Schiller’in “İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine 

Mektuplar” adlı felsefe yapıtında rastlarız. Eserinde insanı iki yana ayırır. Bu yanlardan 

biri duygusal yan, diğeri ise akıldır. Duygusal yanını maddeye, akıl yanını ise biçime 

bağlar. Güzellik ise bu iki yanın harmonisi ile ortaya çıkar. Bu bağlamda güzellik, teorik 

olarak güzellik duygusudur, pratikte ise insanın estetikçe biçim kazanmasıdır. Güzellik, 

insanın ve insan etiğinin tek ereğidir (Tunalı,1989). 

 

II. 3. 5. XIX. Yüzyıl’da Estetik 

 

Bu yüzyıl hem Avrupa’da hem Amerika’da devrimlerin yüzyılı olmuştur. En 

önemlilerinden birisi makinenin icadı ile başlayan Sanayi Devrimi, diğerleri ise Amerika 

ve Fransa’da meydana gelen demokrasi devrimleridir. Sanayi Devrimi ile Batının kültür 

çehresi kökten değişmeye başlar. Devrim sayesinde başlayan uluslar arası ticaretler ile 

kültürler arası etkileşimler meydana gelir. Toplumlarda kültürel, ekonomik, politik ve 

sanat açısından büyük değişiklikler meydana gelir. Bilimin ilerlemesi ile mühendislik ve 

teknoloji alanında büyük ilerlemeler kaydedilir. Artık felsefenin yerini fen bilimleri 

almaya başlar. Felsefe alanında Alman idealist felsefe ve Pozitivist felsefeler ön plana 



çıkar. Bu yüzyılda estetik üzerine düşünceleri öne çıkan Alman isimler Friedrich 

Willhelm Joseph Scheling ve George Wilhelm Friedrich Hegel’dir (Küçükşen, 2003).   

 

Öncelikle Friedrich Willhelm Joseph Scheling (1775-1854) üzerinde duralım. 

Tunalı (1989)’e göre; Scheling, Alman idealizminin Fichte’den sonra gelen ikinci büyük 

düşünürüdür. “Transsendal İdealizm Sistemi” adlı eserinde bilgi nedir? sorusundan yola 

çıkar. Bu soruya bilgi, “suje ile objenin uygunluğudur” şeklinde cevap verir. Eserinde 

obje ve suje arasındaki ilişkileri irdeler  burada ileri sürdüğü görüşlerine “transsendal 

felsefe” adını verir. Scheling estetiğin ve  estetiğin güzellik kavrayışının kaynağını bu 

transsendal felsefede bulur. Ona göre suje ve objeyi beni ve ben olmayanı içine alan böyle 

bir görü estetik görüsüdür. Bu estetik görünün ürünü de sanat yapıtıdır. Sanat yapıtı 

böylelikle, suje ve objeyi, beni ve ben olmayanı bilinç ve bilinç olmayanı içine alır. Sanat 

bütün bu zıtlıkların katlığı noktasında bir uyumdur. 

 

Ele alacağımız diğer bir isim George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)’dir. 

Hegel estetiği ve güzellik felsefesi, kendi felsefesinden kaynaklanır. Hegel felsefesinin 

çıkış noktası mutlak kavramı ve tin kavramıdır. Felsefesinin konusu içinde idenin, 

kavramın ve tinin gelişimi yer alır. Kavram, ide ve tin kendi başlarına gerçeklikten 

yoksun varlıklardır. Hegel, estetik ile ilgili görüşlerini “Estetik Dersleri” adlı eserinde 

temellendirir. Estetik, “sanat güzelliğinin bilimidir” düşüncesi bu eserin çıkış noktasıdır. 

Doğa güzelliği bu tanımlamanın dışında kalır. Çünkü sadece sanat güzelliği tinden 

doğmuştur. Sanat güzelliği doğa güzelliğinden üstündür. Ona göre sanat güzelliği bir 

görünüştür. Ancak bu görünüş bir özün ve bir tözün görünüşüdür. Felsefenin ve estetiğin 

incelediği sanat güzelliği bir aldatma değildir. Sanat ve sanat güzelliği, bir bilimsel 

araştırma olduğu gibi, böyle tinsel bir gerçekçiliğin bilimsel olarak incelenmesi gerekir. 

Yukarıda değindiğimiz  “Estetik Dersleri” adlı eserinde Hegel böyle bir bilimsel 

araştırmayı temel alır. Eserinin ilk cildinde, sanat güzelliğini ve ideali araştırır. İkinci 

bölümünde ise bu idealin sanat güzelliğinin özel biçimleri içinde gelişmesini ele alır 

(Tunalı, 1989). 

 

Hegel’in estetiğini  güzellik oluşturur. “Sanat güzelliği tinden doğmuş ve yeniden 

doğmuş güzelliktir; tin ve ürünleri, doğa ve fenomenlerinden ne kadar yüksekse, sanat 

güzelliği de doğa güzelliğinden o kadar yüksektir. Aslında biçimsel olarak ele 



alındığında, yani ne söylendiğine bakılmaksızın insanın kafasında yer alan yararsız bir 

nosyon bile herhangi bir doğa ürününden daha yüksektir. Çünkü böyle bir nosyonda 

tinsellik ve özgürlük daima mevcuttur.” (Hegel, 1994,c.1,s.2). 

 

Hegel’e göre her şey varlıktan doğar ve yine ona döner. Ona göre tin kavramı bir tür 

kültür varlığını, başka bir deyişle insanlığı ve uygarlığı simgelemektedir. Hegel, güzellik 

kavrayışını üç noktada vurgular. Birincisi; sanat yapıtı doğanın bir ürünü değildir, ancak 

insan çabasının bir ürünü yani bir insan yaratmasıdır. İkinci olarak, sanat yapıtı insanın 

duyumları için yaratılmıştır. Üçüncü kavrayış ise,  her sanat yapıtının kendinde bir ereği, 

amacı vardır (Bozkurt,2004). 

 

Tunalı (1989)’ya göre, Hegel’in güzellik idesi bir bütünlük gösterir. Bu bütünlük ile 

sanatın özel biçimleri oluşur. Bu özel sanat biçimleri üçe ayrılır. 

 

1. Sembolik sanat biçimi: Burada ide kendine özgü olan ifadeyi aramaktadır. Çünkü 

kendi içinde soyut ve belirsizdir. Bu yüzden kendi içinde kendine has görünüşten 

yoksundur ve doğa, madde ideye egemendir. Sembolik biçim ise kendini en iyi mimaride 

gösterebilir.  

2. Klasik sanat biçimi: Bu sanat biçiminde ide kavram olarak soyutluktan ve 

belirsizlikten kurtulur. Tin burada kendine özgü bir sujedir. Burada ide ve görünüş 

arasında tam bir uyum vardır. Klasik biçim ise kendini heykel sanatında gösterir.  

3. Romantik sanat biçimi: İde burada kendini mutlak bir tin olarak kavrar. Bundan 

dolayı da dış dünyada, maddede ve duyusal alanda kendine uygun bir görünüş ve ifade 

bulamaz. İde ve görünüş arasında klasik sanatta bulunan uyum bozulur. Bu sanat biçimi 

en iyi resim ve müzik sanatlarında görülür.  

 

Bu sınıflamalardan yola çıkarak güzel idesi bu üç biçim ile gerçekleşir. Güzel idesi 

asıl geçekliğini, ide ile görünüş arasındaki uyumun yetkinleştiği klasik sanat biçiminde 

gerçekleşir. Sonuç olarak Hegel’e göre en yetkin güzellik klasik güzelliktir. 

 

Bozkurt (2004,s.167)’a göre; Fridedrich Nietzsche (1844-1900), yunan drama kuralı 

ile günümüze kadar tekrar tekrar ele alınmış sanat temellerini aydınlatmıştır. Bu konuda 

en önemli eseri “Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu” ‘dur. Bu seri ile felsefeyi ve 



klasik araştırmakları derinden etkilemiştir. Ona göre bilim yanlış sonuca götüren bir 

başarısızlık ya da sanata bir rakiptir. Sanata rakip olan bilim, tıpkı sanatın yanılsaması 

gibi bir tür yanılsamadır. Sanat aracılığıyla yeniden yorumlanarak yeni baştan kurulan ve 

bir işlev kazanan yaşam, anlamlı bir bütünlüğe ve düzenli bir dünyaya dönüşür. İnsan 

zihninin bu yanılsatıcı taklitlerinin en ilginci, yunan tragedyasında var olup kaybolmuş 

olan tragedyadır. Tragedya, Nietzsche’ye göre erdemin doğaya karşı işlenmiş bir 

cinayettir. “Nietzsche’ye göre sanat, öncesiz sonrasızlığın imgelenmesidir, ve o, kendine 

özgü bir biçimde dünyanın düzenini taklit eder; böylece de değişen dünyanın 

görüntülerini sabitleştirmiş olur; değişen değişmeyeni, çoklukta birliği, geçicide kalıcı 

olanı bize sunar.” Düşünüre göre uygarlıklar kendilerini sanatları aracılıyla açımlarlar. 

Bu bağlamda sanat, istekleri disipline etmeye yarayan ve telkin edici bir dildir. İyimser ve 

kötümser ögeleri estetiğinde barındıran Nietzsche’de filozof ve sanatçı kimliklerini 

birbirinden ayırmak güçtür  

 

II. 3. 6. XX. Yüzyıl’dan Günümüze Estetik 

 

Bu bölümde XX. yüzyılın estetik anlayışlarını ve estetik üzerine çalışmaları bulunan 

düşünürleri irdelemeden önce, XX. yüzyılın sanat dünyasının gelişmelerine ve buna 

paralel olarak ortaya çıkan estetik anlayışlarına değineceğiz. 

 

XX. yüzyıl iki büyük dünya savaşının getirdiği toplumsal değişimler ve güç 

dengelerindeki  bozulmalar ile bilimde, sanatta, felsefede ve estetikte gelişmeler 

kaydedilmiştir. Bu yüzyılda da felsefe ile paralel gelişim gösteren bir sanattan bahsetmek 

doğru olur. Felsefe ve bilimden doğan nesnesel evren anlayışının yerini bu yüzyılda 

özneden yola çıkan bir evren anlayışı alır. Yine bu yüzyılda natüralist anlayış ileride 

empresyonizmin doğmasına  neden olacaktır. Öznel ve idealist anlayışın ışığında idealist 

felsefe anlayışı ile sanatta geometrik ve soyut olana yönelmiştir.  

 

Tunalı (1992,s.121) ‘ya göre, “Bu yüzyıl boyunca Avrupa sanatında egemen olan 

nesnenin yerini, çağın gerçekçilik ve varlık yorumuna uygun olarak bir başka varlık 

olmalıdır. Bu varlık özne olacaktır. Çünkü XIX. yüzyılın nesnel-materyalist gerçekçilik 

kavrayışı, XX. yüzyıla girerken yerini öznel bir gerçekçilik anlayışına bırakır. Doğa 



varlığı üzerinde bulunan Archimedes noktası, yavaş yavaş özneye, varlığı kavrayan 

özneye kayar. Bu, bilimde ve felsefede en belirgin biçimde kendini gösterir.”   

 

XX. yüzyıl kendinden önceki yüzyıldan devraldığı sanat anlayışları ve hızlı bir 

değişim içinde olan sanat akımlarıyla hareketli bir dönem olmuştur. Sanat Tarihi boyunca 

en çok sanat akımlarının yer aldığı bu yüzyılda, bütün bu sanat akımlarının tek ortak 

noktası hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak sürekli değişen yaşam biçimleri 

olmuştur. Teknolojinin sanata önemli destekleri olmuştur. Bu yüzyılın sanat anlayışında 

önceki yüzyıllardan farklı olarak görünen gerçek veya gerçeklerin ifadesinden çok ifade 

edilemeyen şeylerin ve görünmesi mümkün olmayan etkileşim ögelerinin bir yansıma 

aracı olarak kullanılması esastır. Yüzyılın sanatında resim, heykel, mimari gibi sanat 

dalları arasındaki ayrımın kaldırılmasına yönelik bir eğilim dikkati çekmektedir. Bütün 

plastik sanat dalları birbirlerini tamamlayabilecek bir anlayışla oluşmaktadır. Bu nedenle 

mimarların, ressamların ve heykeltıraşların yanı sıra  bu yüzyılın önemli medya unsurları 

film ve fotoğrafın da diğer sanat kolları ile birlikte hareket ettiğini görürüz. Bütün sanat 

kolları teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızlı bir değişim ve gelişim göstermektedir. 

Görsellik ve anlaşılabilirlik anlatımcılıktan tamamen sıyrılmıştır. Yüzyılın sanatı kendi 

gerçekliğini kendi teorik metodik  eğilimleri ile ifade etmek istediği değişik akımların 

araştırıldığı bir ortamda bulmaktadır. XX. yüzyılın gerçekçiliği çağın yaşamında etkin 

olan teknoloji  bağlı hız ve hareket gücünde saklıdır. Görsellik artık görsellik unsuru 

olmaktan çıkmıştır. Yaratılan etkileşim sistemi ile teknik ve mantık açısından önemli olan 

yeni bir etki-tepki sistemi yaratmıştır (Beksaç, 2000) 

 

XX. yüzyılda sanat artık görünen nesneler dünyasına yönelmek yerine nesnelerin 

anlamlarına yönelir. Sanatta nesne, yerini soyut-geometrik formlara bırakır. Yüzyılın ilk 

yıllarında ortaya çıkan; Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm Konstrüktivizm, 

Suprematizm, Neoplastisizm, Sürrealizm gibi sanat akımları soyutlamaya, geometriye, 

non-figüratif anlayışlara yönelmişlerdir. Çağın soyut sanat anlayışını iki farklı içtepi 

olarak belirten Wilhelm Woringer, özdeşleyimle sadece sanat anlayışlarını açıklamaya 

çalışır. Bu özdeşleyimle insan, karşılaştığı nesnelere kendi duygularını yükleyerek 

nesnelerle iletişim kurabilir. Bu iletişim insanın nesnelerle güven ve sempati ilişkisi 

kurması ile gerçekleşebilir. Ona göre “insan, karşılaştığı nesnelere kendi duygu ve tinsel 

etkinliğini yükler. Estetik haz, böyle bir süreç içinde doğan bir ürün olur. Çünkü estetik 



haz, insanın duygularını yüklediği bir nesnede, kendi duygularını yaşamasından doğar.”  

Woringer, anti- natüralist sanat anlayışını soyut kavramı altında toplar. Ona göre modern 

estetik nesneden özneye kayarak, öznenin sanat nesnesi karşısındaki davranışları 

incelemektedir. Ayrıca Woringer, soyut sanatın ilkel toplumlarda bilinçsiz bir şekilde 

uygulandığını belirtir. Modern toplumların ise bilinçli olarak soyutlamaya yöneldikleri 

gözlenir. Soyut sanatın başlangıcı olarak Cezanne ele alınabilir. Cezanne, resimlerinde 

doğayı geometrik olarak kavrar ve doğa formlarını geometrik olarak resmeder. 

Cezanne’den sonra soyut sanatın gelişimi için uygulamada ve kuramsal boyutta 

çalışmalar daha ağırlıklı olarak incelenir. Bu alanda çalışmalar yapan Kandinsky, 

Theovan Doesburg, Klee, P. Mondrian, Malevich sanatçılar dikkati çeker. Kandinsky, 

soyut sanatı S.Freud’un psikanaliz kuramına ve B. Creco’nin ifeda kavramını göz önünde 

bulundurarak şöyle ifade eder; Freud tarafından psiko-analizin  bir bilim olarak 

kurulması, sanatın insanın iç dünyasına sokulmasında büyük ölçüde yardımcı olur. 

Sanatın insanın iç dünyasına sokulması, onu içinden kavraması, bir anlamda, ifade etmesi 

ve dışlaştırması demek olur. Bunun için ifade kavramı, 1900’lerin en gözde kavramı olur. 

Bir yandan sanatta ekspresyonizm, öbür yandan felsefe, özellikle B.Croce felsefesinde 

ekspresyonizm, çağa tinsel-estetik niteliğini verir. Croce felsefesi, özellikle bu ifade-

expression kavramına dayanır.” (Tunalı,1992,s.125) 

 

Richard (1999,s.22)’a göre; Sanat üslupları felsefenin de etkisiyle değişim içine 

girer. 1905 yılında “vahşi hayvanlar” olarak bilinen Fovist sanatçılar açtıkları sergilerle 

dikkati çekerler. Matisse, Rouault, Valaminck gibi sanatçılar resimlerini o zamana kadar 

görülmemiş canlı ve parlak renklerle  ve rahat fırça vuruşlarıyla resimler yaparlar. 

Croce’nin İfade-expression kavramının yansımaları, Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) 

akımı ile karşımıza çıkar. Ekspresyonistler, sanayileşme ve hızlı kentleşmeye karşı 

tepkilerini kendi iç dünyalarının coşkuları ile resimlerinde ifade ederler. “Ekspresyonizm 

bir taraftan modernizmin yaratılışını sosyal bir sanata, sözlü bir deneyime, resimsel 

soyutlamaya, yapay tiyatro oyununa ve çağdaş müziğe doğru yönelişini tanıtırken, öte 

yandan da çağın tüm yaşayan eğilimlerinin buluştuğu nokta olmaktadır. Hiçbir eğilim 

yada akım, çağının toplumsal ve bireysel sorunlarıyla bu denli içi içe olmamış, 

karşıtlıkların köküne inmek için böylesine çaba gösterip onları zorlamayı ve yenmeyi 

denememiştir.”  

 



XX. yüzyılın daha sonraki yıllarında Alman Ekspresyonizmine paralel olarak 

Kübizm sanat akımı ortaya çıkar. Öncülüğünü Picasso, Braque, Leger, Gris, Archipenko 

gibi sanatçıların yaptığı kübizm, nesneleri soyutlayarak öz olanı bulmak, nesnelerin özünü 

bulmak ister. Bu sanat akımı doğalcılığı reddeder. Önemli olan sanatçının iç dünyasında 

olup bitenlerdir. Kübist sançtılar, eserlerinde sert ve kesin ayrımlı formlar kullanırlar. 

Kübizmi ikiye ayırmak mümkündür. Nesnelerden soyutlama yapılanına “analitik kübizm” 

kavramsal elemanları nesnelerin dünyası ile birleştirene de “sentetik kübizm” adı verilir.  

I. Dünya Savaşından önce özelliklede Avrupa’da sanat ve edebiyat alanında önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. Savaştan sonraki dönemde ise sanat alanında çok farklı 

akımlara rastlanır. Bunların başında Dadacılık gelir. 1925’li yıllarda etkili olan akım, o 

zamana değin sanat alanındaki her türlü kavram ve kurala karşı çıkar. Ayrıca her türlü 

toplumsal, politik, dinsel olguya da karşı çıkarlar. Öncüleri arasında Marcel Duchamp, 

Man Ray, Fracis Picabia, Kurt Schwitter ve Max Ernst yer alır. Dada hareketi, sanat 

karşıtı ve anti-estetik tavır sergilerler. Şiir alanında anlamsız sözcükleri bir araya 

getirerek, resim alanında ise günlük hayatın nesnelerini kolaj tekniği ile uygulayarak hatta 

hazır nesnelerden yararlanarak etkinliklerini gerçekleştirirler. Sergilerden sonra eserlerini, 

yaratım sürecinin önemini vurgulama için yok ederler (Küçükşen,2003). 

                                                     

Antik estetik, anarşist ne nihilist bir sanat anlayışıyla ortaya çıkan dadacıların 

rastlantıya dayalı teknikleri daha sonra Gerçeküstücüler, Soyut Dışavurumcular tarafından 

kullanılmıştır. Kavramsal sanatta kökenlerini dadacılıktan almıştır diyebiliriz. Dadaizmin 

en önde gelen isimlerinden Duchamp tutumu ve sanat karşıtı davranışları ile dikkat çeker. 

Onun yarattığı bu etki Dadacılık ve Gerçeküstücülüğünde ötesinde, çağdaş yenilikçi sanat 

hareketlerinin önemli akımlarına kadar uzanmıştır. Bu akımlar arasında, Heppenning, Pop 

Art, Op Art, Minimal Sanat ve Kavramsal sanatları sayabiliriz. Duchamp, 

Postmodernizmin öncülerinden biridir. O, imgeyi bilinen resimsel özeliklerinden 

arındırarak, tuval dışı bir tutumla nesnelerin kendilerini sergileyerek ilk hazır-nesneleri 

gerçekleştirmiştir. “Tüm Dadacı sanatçılara göre,  savaş, maddeci değerler üstüne 

temellendirilmiş batı toplumlarının ölüm sancılarının bir belirtisidir, yok oluşlarının bir 

semptomudur.”  diyen Duchamp’a göre, sanatçı toplumda yerleşmiş değerlere göre 

eserlerini ürettiği sürece, bu yozlaşmış ve kokuşmuş düzene para karşılığı hizmet veren 

bir araçtan farksızdır. Bu açıklamalar ışığında toplumsal değerlere ters düşen ve 



geleneksel sanat kavramı dışında kalan her türlü eylem, yeni bir sanat ve toplum 

biçiminin yaratılmasında önemli rol oynayacaktır (Bozkurt, 2004,s.58). 

 

Dadacılık hareketinin devamı niteliğinde olan Gerçeküstücülük, XX. yüzyılın en 

önemli sanat akımlarından biridir. Gerek amaçladığı üst düzeydeki ideallerin uluslar 

arasındaki yaygınlığı gerekse kendini izleyen sanat akımlarını etkilemesi ile 

Gerçeküstücülük, bu yüzyıla damgasını vurmuştur. Gerçeküstücülük, Kübizm, 

Ekspresyonizm, Fütürizm gibi sanat akımlarının yalnızca estetik bir boyutla sınırlı 

biçimlerinin ötesinde, yeni bir dünya ve yaşam biçimi yaratmaya yönelik bir anlayışın 

ürünü olmuştur. I. Dünya Savaşı’nı burjuva ahlak değerlerinin iflası olarak algılayan ve 

bu değerlerin sanatsal alandaki durumlarına bir tepki olarak doğan Dadacılık akımının 

olumsuz bakış açısını olumlu bir harekete dönüştürmüştür. Ayrıca Gerçeküstücülük 

Dadacılıktan tamamen kopmayıp çağdaş dünyaya ve onun  ahlak ve uyum ölçütlerine 

karşı savaş açmıştır. Bu noktada Andre Breton, sanatları akıl ve mantığın 

sınırlamalarından bağımsız tutarak şöyle söyler; “Gerçeküstücülük, sözle, yazıyla yada 

başka bir biçimde düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için kullanılan katıksız 

ruhsal bir otomatizmdir ve usun hiçbir denetlemesi, hiçbir etik ve estetik tasa olmadan 

düşüncenin kendini ortaya koymasıdır.” XX. yüzyıl felsefesinde, Jean Paul Sartre 

Varoluşçu felsefesi ile, Edmund Hesserl Fenomenoloji kuramı ile ve Sigmund Freud’un 

Psikanaliz kuramı ile bu yüzyılın sanat kuramları üzerinde etkili olmuşlardır. XX. yüzyılı 

felsefe tek başına etkilememiştir. Savaşlar sonrası yaşanan değişiklikler, bununla birlikte 

ortaya çıkan yeni rejimler, demokrasinin getirdikleri ve yüzyılın ikinci yarısında ortaya 

çıkan terör olayları sanat akımları üzerinde etkili olmuştur. Bütün bunlara ek olarak 

yaşanan bilimsel gelişmeler de sanat içine girerek sanatçıları etkilemiştir. Dadaizm, 

Kübizm, Gerçeküstücülük ve diğer akımlar XX. Yüzyılın ikinci yarısında da varlıklarını 

sürdürürler. Günümüzde ise artık sanatçılar grup mantığı ile belirli görüşler etrafında 

toplandıkları görülmemektedir. Modern yaşamın gerekleri karşısında artı sanatçılar 

bireysel hareket etmektedirler (Bozkurt,2004,s.59).  

 

1960’lı yılların sanat anlayışlarına son verirken bazı tespitler yapılabilir. Günümüz 

çağdaş teknolojik gelişime paralel olarak gelişen sanat akımları ve görüşleri, sanatçının 

işlevi ve konumunda büyük değişiklikler ile var olmuşlardır. Günümüzde sanatın 

metalaşmasını reddeden, çevreye ve hızlı gelişimin getirdiği sorunlara duyarlı, biçime 



önem veren ve tuval resmine alternatif olarak çeşitli sanat etkinlikleri ve gruplar 

oluşmaktadır.  

 

Artut (2001,s.69)’a göre; “1975 öncesi her eğilim kendi başına ayrı bir varlık 

göstermişse de, 1980’li yılların genç kuşak sanatçıları bu dönemi bir bütün olarak 

algılama eğilimindedirler. Bu bütüncül bakış içinde dönemin sanatçılarının 

gerçekleştirdiği yapıtların hedeflerini şöyle sıralayabiliriz: a. Güçlü sanat kuramlarının 

varsayımlarını yıkmak, b. Sanat nesnesinin önemini ve sanatın alınan-satılan mal olması 

düşüncesini azaltmak, c. Algılama sınırlarını zorlamak, d. İmge ve dil arasındaki ilişkileri 

irdelemek, e. Sanat kavramını estetikten ayırmak, f.  Süreç-ürün ilişkisini  sorgulamak, g. 

Galeri, müze, sanat dergisi bir alternatif geliştirilerek, sanat yapıtlarını yaygınlaştırmak 

için yeni yollar bulmak, h. Sanat yapıtını, sanatçı ve izleyici arasındaki ilişkileri yeniden 

yapılandırmaktır.”                                                 

 

XX. yüzyıl sanat etkinliklerinin yaşadığı değişim sürecinde estetik anlayışında da 

bazı değişimler meydana gelmiştir. Bu değişim değindiğimiz sanat akımlarının 

paralelinde bazen de estetik anlayışının bir reddi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bilgiler ışığında XX. yüzyıl estetik anlayışını incelemek için, bu yüzyıl içerisinde estetik 

üzerine çalışmaları olan bazı düşünürleri sırası ile inceleyelim.  

 

   XX. yüzyılda estetik üzerine çalışan düşünürler, daha öncekilerin felsefi estetik 

anlayışı yerine, çevre, sanatsal biçim, yaratıcı ya da alılmayıcı özne gibi konuları seçerler. 

Bu yüzyılda dikkati çeken iki estetik anlayış ön plana çıkar. Bu anlayışlardan birisi 

“olgucu estetik” anlayışıdır. Bu anlayış çerçevesinde; sanat toplumbilimi, yapıların 

çözümlenmesi, deneysel estetik gibi alanlar ön plana çıkmaktadır. Diğer bir anlayış ise, 

içinde sanat psikolojisi, fenomenolojik estetik ve sanat fenomenolojisi gibi alanların yer 

aldığı “öznelci estetik” tir. Her iki anlayış ele alındığında estetik çözümlemelerde önem 

verilen bölümlerine göre farklılık gösterirler. Bazı estetikçiler, sanatsal faaliyetlerin 

psikolojik etkilerini bir tarafa bırakarak, sanata toplumsal açıdan bakarlar. Bazıları ise 

estetiği sadece sanat yapıtı açısından ele alıp ona göre çözümlemeler yapar. Bazı 

özelliklerine değindiğimiz XX. yüzyıl düşünürlerinin estetik ile görüşlerine konumuzun 

sınırlılığı kapsamında bu düşünürlerin estetiğe yaklaşımlarını ele alacağız.  

 



İlk olarak, psikolojinin yanı sıra antropoloji ve sanatları da derinden etkileyen ve 

Psikanaliz kuramı ile XX. Yüzyıla damgasını vuran Sigmund Freud (1856-1939) ‘dan 

başlayalım. Freud, psikanaliz kuramını oluştururken Darvin’in doğal seçme kuramından 

etkilenir. Bu kuram, psikoloji bilimine dayanan bir ekol olup, insan bilinçaltı süreçlerini 

ve işleyiş mekanizmalarını ele alır.  

 

Freud’un geliştirdiği psikanaliz kuramı ileriki yıllarda sanat alanında ruhbilimsel 

eserler verilmesine neden olur. Ona göre Güzel sanatlar tarihi, tinin evrimini açıklayan 

uygarlığın bir olgusudur. Algının çözümlenmesi ile sanatçının oluşturduğu plastik yapılar 

arsındaki bağlantı, tüm sanat kuramlarının güzel sanatlar alanında karşılıklarını 

bulduklarının bir kanıtıdır. “Bizi anlatan bilime karşılık, beni dile getiren sanat, bir 

insandan ötekine giden en kısa yoldur” görüşünü benimseyen Freud,  sanatın bireysel bir 

eylem olduğunu ve gerçekte her sanatçının yarattığı her eserde biraz kendini anlattığını ve 

bu yolla diğer insanlarla daha kolay iletişim kurduğunu ileri sürer. Ayrıca Freud 

yaratıcılığı da psikanalitik açıdan ele alır ve yaratıcılığı, insanın karşılaştığı problemlere 

yeni ve geçerli çözüm yolları bulabilme yeteneği, ayrıca anlamlı, çekici ve ikna edici 

imgesel tasarımlar oluşturma becerisi olarak tanımlar. Freud’un psikanaliz kuramının 

estetiğe bir katkısı olmadığı iddia edilse de, O’nun  bu kuramını benimseyen 

eleştirmenler, bu konu üzerinde dururlar. Freudcu eleştirmenler, sanatçının yaratma 

sürecinin bazı nevrotik durumlarla benzerlik gösterdiğini iddia ederler. Bazı romanların 

ve resimlerin bir tür nevrotik durum olduğunu ileri sürerler. Son yıllarda ise Van Gogh, 

Gauguin, Dali, Baudelarie gibi sanatçıların yaratma süreçleri gözlem altına alınıp, 

yaratıcılığın yıkıcılık ya da fantezilerle bir onarım yapma süreci olduğu ve bazı şizofren 

vakalarla benzerlik gösterdiği ileri sürülmektedir. Bu noktada yaratıcılık, depresif ya da 

şizoid bir yapıda ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Freud’un temellendirdiği psikanaliz, 

sanatın felsefe ile, güzelliğin özü ve biçimi ile doğrudan ilgilenmemiş olsa da, dolaylı 

olarak sanat kuramını etkilemiş ve çeşitli katkılarda bulunmuştur. Bu kuram bazı sanat 

akımlarının temelini oluşturmuştur. Sanat yapıtların çözümlenmesinde bazı kolaylıklar 

sağladığı söylenebilir. Sadece bunlarla kalmaz felsefe, psikoloji, sosyoloji ve estetik gibi 

birçok alanda katkılar sağlar. Sanatla tedavinin uzun tarihsel bir süreci olduğu 

düşünülürse, psikanaliz kuramının bu alan yeni bir boyut kazandırdığı yadsınamaz 

(Bozkurt,2004). 

 



Son olarak günümüz estetiğinde kesin bir çözüme kavuşmamış sorunlar olan 

yaratıcı, insan ve sanatçı, sanatçı ve yapıtı gibi problemlere Freud şöyle bir çözüm 

getirmiştir. Sanat yapıtının, sanatçının bilinçaltından, kişisel yaşantılardan yola çıkarak 

çözülmesi gerektiğini savunur. Ona göre yaşamın yaratıcılığı, en belirgin olarak sanatta 

ortaya çıkar. Ancak yaratım süreci karmaşık ve bireysel bir süreç olduğundan bu süreci 

sadece psikolojik çözümlemeler açıklayabilir. 

 

Henri Bergson (1859-1941), üzerinde duracağımız diğer bir düşünür. Bergsoncu bir 

estetik olgusundan bahsetmek çok güç olsa da, Onun sanat anlayışını, sezgi metafiziği ile 

başka bir form altında sunulan nitelik fiziği aracılığı ile ele alabiliriz. Böyle sınırlanmış 

bir çerçevede Bergson için bağımsız bir estetikten bahsetmek mümkün değildir. Metafizik 

anlayışında olduğu gibi Onun sanat anlayışı “sezgi” üzerine temellenir. Başka bir deyişle 

Ona göre sanat, zihnin ya da ruhun, nesnelerin niceliksel görünümlerinden asıl kaynağına, 

onların niteliksel temellerine dönmek için yaptığı bir sapmadır. Bu noktada Bergson’un 

amacı sanat yapıtının kaynağını bulup göstermektir. Ona göre sanatçının rolü, herhangi 

şeyin niteliğini sezgisel olarak sezmek ve algılamaktır. Ayrıca O, sanat yapıtını her türlü 

zanaat ürününün dışında tutar. Yani Bergson’un estetiği katışıksız bir algılama estetiği, 

salt bir sezgi estetiğidir. Bergson’a göre güzel, bilginin bir uzantısı bir parçasıdır. Sanatsal 

görünümleme ya da görme ile kullanılan bilgi temelde ayrılır. Bu durum içinde yaşam 

belirtisi hala mevcuttur; ancak o sezgilerin üst bir yönlendiricisidir. Bergson, 1940’lı 

yıllarda yayınladığı “Gülme, Komiğin Anlamı Üzerine Bir Deneme” adlı eserinde sanata 

ilişkin görüşlerini açıklar. Eserinde, sanatı yaratma, gelişme ilerleme ile bağlar. Sanat 

insan için yararlı olmalıdır aksi taktirde sanat, tıpkı yarasız bir düşünce gibi değersizdir.  

Yani Bergson’a göre sanat türlerinin en büyüğü gülmedir. Çünkü komedi yaşamla sanatı 

birbirine bağlar. Komikteki saçmalık tıpkı rüyalardaki saçmalığa benzer. Ona göre, gülme 

bütün insanlarda bulunan ve insan özgü bir özelliktir (Bozkurt,2004). 

 

XX. yüzyıl düşünürlerinden Walter Benjamin (1982-1940), bu yüzyılın ikinci 

yarısında Almanya’nın yetiştirmiş olduğu en önemli yazın eleştirmeni ve estetik 

kuramcısı olarak bilinir. Yapıtlarının temel sorunlarını, geleneksel çözümleri ile sanatın 

yeni biçim ve işlevler kazanması oluşturur. “Alman tragedyası” adlı eserinde toplumun 

ortak değerlerin çözülmesi ile modern sanatta alegorinin gelişimi hakkındaki ilişkiyi ele 

almıştır. Diğer bir eseri olan “Tekniğin Olanaklarıyla Çoğaltılabildiği Çağda Sanat 



Yapıtı” adlı yapıtında ise teknolojik gelişmelerin sanatta yarattığı olanakların artılarını ve 

eksilerini ele almıştır. Benjamin’e göre fotoğraf ve sinema gibi sanat alanlarının gelişmesi 

ile kitlelerin katılımına açık sanat etkinlikleri doğmuştur. Benjamin’e göre klasik estetik 

kuramı çökmüştür. Ona göre teknolojik alandaki yeni gelişmeler geleneksel estetiksel 

yaklaşımları geçersiz kılar. Bu görüşleri üzerine Benjamin şöyle demiştir. “Klasik estetik 

kuramın kendisine temel aldığı bilgi kuramının da günü geçmiştir. Elektronik iletişim 

araçlarının egemen olduğu çağımızda, nesne ile özne arasında eski çözümleyici ve 

eleştirel düşüncelerin ilgilenmedikleri yeni ve köklü bir ilişkilik doğmuş bulunmaktadır. 

Kendine yeterli bir sanat ideası uzun zamandır çökmüştür” (Bozkurt, 2004,s.198).      

 

Üzerinde duracağımız diğer bir düşünür ise Nicolai Hartmann’dır. Hartmann, 

modern ontolojinin kurucusudur. XX. yüzyılın filozoflarından olan Hartmann, ontoloji 

üzerine yaptığı çalışmalarını sanat alanında da uygulayarak “sanat ontolojisi” adı altında 

estetik disiplin oluşturmuştur.  

 

Ontoloji kuramına göre, var olan her şey çeşitli tabakalardan oluşur. Hartmann, var  

olan her şeyi, gerçek varlık ve ideal varlık olmak üzere iki alanda ele alır, gerçek varlığı 

ise; inorganik tabaka, organik tabaka ve ruhlu varlık tabakası olarak üç tabakada ele alır. 

Cansız varlıklar inorganik tabakada, canlı varlıklar organik tabakada, bilinçli varlıklar ve 

onların yarattığı bütün eserler ise ruhlu varlık tabakasında yer alırlar. İnorganik tabaka 

fizik alanında, organik tabaka biyolojinin alanında, ruhlu varlık tabakası da psikoloji 

alanında yer alırlar. Bu üç varlık tabakasını katlayan ideal varlık ise felsefenin alanında 

yer alır. Hartmann’a göre bu dört varlık tabakası arasında, zaman, mekan, nitelik, nicelik, 

büyüme, gelişme, yaratıcılık ve özgürlük gibi kategoriler  aracılığı ile ilişki kurulabilir. 

Hartmann, geliştirdiği ontolojiyi sanat alanında uygulamak istemiştir. Ona göre estetik 

tarihinde yapılan en önemli yanlış, estetik çözümlemelerde sadece tek bir kategorinin ele 

alınması olmuştur. Bu sorunlar üzerine fikirleri şöyledir. XIX. yüzyıl estetiği öznel bir 

tavır takınmıştır. Bunun sebebi yeni Kantçı idealiz ile psikolojizm geniş bir ölçüde etkili 

olmuştur. İhmal edilen nesne analizi üzerinde çalışmak gerekir. Öncelikle estetik nesnenin 

yani sanat eserinin varlık tarzı, ontik yapısı ve varlık tabakalarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için de sanat eserinin sanat ontolojisi kapsamında 

ele alınması gerekmektedir. Hartmann’a göre, sanat eserinin estetik değeri nesnelleşmeyle 

alakalıdır. Nesne değeri aslında estetik değerin ta kendisidir. Estetik değer reel olarak var 



olanla ilgili değildir. Özneden bağımsız olarak reel varlık kendi başına vardır. Ancak 

estetik değer için aynı durum geçerli değildir. Ayrıca estetik değer irreel var olanla da 

alakalı değildir. Çünkü, irreel olanı kavrayabilmemiz için reel bir var olana ihtiyaç vardır 

ki estetik değer hem reel hem irreel olanla ilgilidir. Estetik değer görünüş ile ilgilidir ve 

estetik değer, reel var olanda idealitinin görünüşe çıkması ile oluşur. Başka bir değişle 

estetik değer, gerçeklikten bağımsızdır ve görünen şeyin gerçekleşmesinde sanat, sanat 

olarak “güzel” değildir. Sanatın bu noktada sağladığı haz da güzel değildir, tersine yalnız 

sanat eseri güzeldir  (Tunalı,1984). 

 

XX. yüzyıl estetiği üzerine çalışmaları olan diğer bir isim ise George Santayana’dır 

(1863-1952). Santayana, İspanyol asıllı Amerikalı bir düşünürdür. Estetik ve yazın 

eleştirisi alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Santayana göre, gerçeklik olarak 

duyularımızla algıladığımız şeyleri, maddeyi kabul etmemiz gerekir. Üniversite eğitimi 

sırasında yazdığı “Güzellik Duyusu” adlı eseri ile estetiğe yeni bir açılım getirmiştir. 

Eserinde insanın estetik duygularının yapısını ve ögelerini ele almıştır. Ona göre, her 

hangi bir şeyi güzel bulmak, gerçekte bir ideal saptamaktır  ve bir şeyin neden güzel 

sayıldığını anlamak geçici ideallerdir. Ayrıca daha temel duygulardan kaynaklanan görece 

sürekli ve evrensel ideallerden ayırmaya olanak verdiğini ileri sürer. Belirtilen bu tür 

estetik yetiler ile insanın ahlaksal yetileri arasında ilişkiyi ele alan Santayana, bu konuya 

“Şiir ve Din” Yorumları adlı eserinde ele almıştır. Hümanist ve Moralist bir kişiliğe sahip 

olan Santayana, şiire bilimden daha yakın olmuştur. Güzellik duygusu adlı eserinde 

estetik terimini, son zamanlarda üniversite çevresinde sanat yapıtları ya da güzel duygusu 

ile ilgisi bulunan her şeye verilen sıradan bir ad olarak tanımlar. Santayana, “Estetik 

Kuramının Anahtarı Olarak Güzellik Duyusu” adlı eserinde güzeli şöyle tanımlar; diğer 

değerler gibi güzellikte yaşam içtepesinin dolayımsız ve açıklanamayan tepkisinden ve 

doğal yapımızın us dışı tarafından doğar. Böylece güzel ortaya çıkmış ve nesnelleşmiş 

olur. Ona göre estetik haz hiçbir çıkara bağlı değildir ve sonuç olarak güzellik, 

nesnelleşmiş olan hoşlanma duygusu ve hazdır. Ayrıca estetiği; form, malzeme ve ifade 

olmak üzere üçe ayırır. Estetik ayrıca, sanat tarihi ve sanat felsefesini de içerir. Santayana, 

güzellik felsefesi değerlerden oluşan bir kuramdır diye ifade eder. Ona göre eğer bir sanat 

yapıtı karşısında kimse haz duymuyorsa o sanat yapıtının güzelliğinden bahsedilemez. Bir 

nesneden hoşlanıyorsak, o nesne güzeldir. Son olarak, Santayana’ya göre, insan yaşamı 

boyunca bütün işlevleri ile güzellik duygusuna katkıda bulunabilir. Aşk, toplumsal 



içgüdüler, sesler, renkler, elle işlenen malzemeler gibi estetik etkileri bulunan etkinlikler 

estetik etkiler yaratabilir ve güzellik duygusuna katkıda bulunabilir. Santayana, yıldızları 

örnek göstererek, tek biçimcilik içinde çok biçimciliği vurgular (Bozkurt, 2004).      

                         

Benedetto Croce (1866-1952) ‘ya gelince, o estetiği bir dilbilim olarak kavrar. XX. 

yüzyılın en önemli  İtalyan filozofu ve estetik tarihinin önemli düşünürlerinden biridir. 

Ona göre estetik, dilbilimin içine ifade gücü olan media ve insanın kullandığı sembollerin 

tüm formları ve genellikle dil olarak adlandırdığımız paradigmaya girer. Güzellik ve 

ifadeyi birleştiren Croce, sanatı insanın belli başlı formlarından biri sayar. Yani ona göre 

sanat tinin çabasının, çalışmasının ve işleyişinin, ürünlerinin estetik bir şekilde ortaya 

çıkmasıdır. Tin, iki biçimde, düşünce ve eylem olmak üzere iki basamaktır. Düşünce 

basamağı; sezgi, sevgisel bilgi ve sanattan oluşur, eylem basamağı ise, mantıksal bilgi ve 

mantıktan oluşur. Creco, estetik ve mantığı birbirinden ayırmıştır. Ona göre mantık ve 

sezgi birbirinden farklı alanlardır. Ona göre sanat etkinliği bir tür sezgi etkinliğidir. 

Bunun için estetikte yapılan sınıflamalar, bölmeler, türlere ayırmalar, sanata yapılan 

müdahalelerdir. Sadece haz ve acıyı ele alarak açıklanan estetiği de karşı olan Croce, 

güzel ve çirkini şöyle tanımlar, güzel ifade ile ilgilidir, güzel başarılı olan ifadedir. Çirkin 

ise ifadenin eksikliği ve yokluğundan kaynaklanır. Salt güzellik ise, saf olan ifadedir, 

sezgidir. Bu açıklamalara dayanarak, sempatik, trajik, komik gibi kavramlar estetik 

kavramları içinden atılmalıdır. Çünkü bu kavramların felsefi açıdan hiçbir önemi yoktur, 

onların yeri psikoloji bilimidir  (Bozkurt, 2004).       

 

Theodor Wisegrung Adorno (1903-1969), 1923 yılında Frankfurt Üniversitesine 

bağlı olarak kurulan, Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün önemli isimleri arasında yer 

alır. Bu enstitü tarihte “Frankfurt Okulu” olarak adlandırılır. Okulda temel olarak ekenomi 

ve politika ele alınır. Bu okulda çalışmalarını sürdüren Adorno, felsefe, sosyoloji, estetik, 

müzik, edebiyat gibi alanlarda eserler verir ve incelemelerini bu alanlarda yapar. 

Çalışmaları arasında, Olumsuz Diyalektik, Kültür Enstitüsü, Otoriter Kişilik, Estetik 

Kuramı gibi önemli eserleri vardır. Adorno’nun estetiği, tüketim kültürüne karşı çıkarak, 

sanata, eleştiri yapma ve başkaldırma görevini yükler. Estetik Kuramı adlı eserinde, sanat 

ve toplum arasındaki ilişkiyi üretim açısından ele alır. Sanat eserine alımlayıcı açısından 

değil üretilme açısından bakılması gerektiğini savunur. XX. yüzyılda bütün sanatların 

sanatçıya mal edildiğini savunan Adorno, artık sanatçı ve alımlayıcı arasında denge 



oluşması gerektiğini vurgular ve sanatın, sanat tarihinin yasalarını toplumdan yola çıkarak 

üretmeye çalışır. Bunu yaparken de sosyoloji, psikoloji, siyaset ve felsefeden yaralanır. 

Ve bu disiplinler arasında geliştirdiği bir yaklaşım ile çalışmalarını destekler (Bozkurt, 

2004). 

 

Bu bölümde üzerinde duracağımız diğer bir düşünür ise Georg Lukacs (18885-

1971). Lukacs, estetiği oluştururken Marks ve Hegel’in diyalektiklerinden etkilenir. O 

estetiğini oluştururken her türlü maddeci, irrasyonalist ve dogmatik düşünceden arınır. 

Önemli eserleri arasında, Roman Kuramı, Estetik Kültür, Tarihi Romans, Tarih ve Sınıf 

Bilinci gibi çalışmaları yer alır. Bunların dışında diğer önemli bir eseri Estetiğin 

Özyapısı’dır. Bu eserinde Marksizm ve sanatı, felsefe düzeyinde karşılaştırıp bir kuram 

oluşturmaya çalışır. Daha önce Marksist estetiği oluşturmaya çalışanlar olmuşsa da 

Lukacs, Marksist Estetiğinin kurucusudur.  Lukacs, sanatı ve sanat eserini, biçimci açıdan 

ele alarak toplum içindeki bozuklukları gidermek için sanat yapıtını  bir araç olarak ele 

alır. Estetiğini oluştururken, estetik davranışı insanın günlük yaşamı içindeki davranışları 

ile birlikte ele alır. Marksist bir yaklaşım içinde çalışmalarını sürdüren düşünür, sadece bu 

teoriye bağlı kalmaz. Kendinden önceki kuramlara göre daha tutarlı ve bütüncül bir 

estetik kuramı oluşturmak isteyen Lukacs, öncelikle mimesis kavramı üzerinde durur. 

Ona göre sanatın amacı, duyusal algılar ve dil arasında bir yerde bulunan “birlikte 

dizgesi” aracılığı ile gerçekliği taklit etmektir. Yine estetik kuramını oluştururken 

düşünür, günlük yaşamdan ve bu günlük yaşam içindeki insanlardan yola çıkar. Estetik 

davranışın kökenine inerken de yine insanın günlük yaşamından yola çıkar. İşte bu 

noktada Lukacs, şöyle der; “Beklide başlıca güçlük, günlük yaşamın, bilim ve sanat 

alanından farklı olarak , bir bütün oluşturan nesnelleşmeler tanımamasından ileri 

gelmektedir. Bu sözler, asla günlük yaşamın hiç nesnelleşme tanımadığı anlamında 

yorumlanmamalıdır. Çünkü nesnelleşme olmaksızın insan oğlunun yaşamı, düşünmesi ve 

duyması, uygulamalarını ve tepkilerini tasarlayabilmesi olanaksızdır. Tüm gerçek 

nesnelleşmelerin insanların günlük yaşamında önemli bir rol oynamasının yanı sıra, daha 

önce saptadığımız insan oğlunun yaşamına özgü temel biçimler olan çalışma ve dil, bazı 

açıdan önemli  ölçüde nesnelleşmelerin öz yapısını taşır.”  (Lukacs, 1999,s.37). 

 



Jan Mukarovsky (1891-1975) ise yapısalcı estetiğin en önemli temsilcilerinden 

biridir. Ferdinand de Saussure’ ün Linguistik araştırmalarından etkilenerek yapısalcılığın 

temelini oluşturur. Ona göre dil maddi bir varlığı olan göstergeler sistemidir.  

 

Mukarovsky Çek yapısalcılığını estetik olarak temellendirerek yapısalcı bir estetik 

anlayışı geliştirir. Estetiği ve semiolojiyi bir bütün olarak sanat alanlarında uygulayarak 

geliştirir. Önemli çalışmaları arasında;  Estetikten Bölümler, Yapısalcı Estetik ve Poetik 

Üzerine İncelemeler adlı eserleri yer alır.  Mukarovsky’un estetiğinin çıkış noktası 

seminoloji (göstergebilim)’dir. Ona göre bu semioloji bütün alanlarda uygulanabilir, 

çünkü gösterge geniş bir alana sahiptir. Sanat ve dil arasında bu bağlamda bir ilişki 

kurulur. Sanat da tıpkı dil gibi göstergelerin yer aldığı bir sistemdir. Ayrıca psikolojik 

estetiği eleştiren  Mukarovsky, sanat eserine sadece sanatçı açısından bakılmasını ya da 

izleyicinin ruhsal durumuna göre yaklaşılmasını yetersiz kabul eder. Ona göre sanat eseri 

çeşitli öğelerden oluşur ve her sanat eseri otonoma (gösterge) sahiptir. Bu öğeler ise: 1. 

Duygusal simge alanına sahip olan maddi yapıt, 2. Kollektif bilinçte kökleşen ve anlamın 

yerini alan estetik ve 3. Bir gösterge olarak sanat eseri, bir gösteren öğeye gösterilen 

öğelerdir  (Tunalı,1998). 

 

Martin Heidegger (1889-1976), varoluşçu felsefe üzerinde çalışmış diğer bir XX. 

yüzyıl filozofudur. Ona göre varoluşçuluk ile ontoloji aynı noktada buluşmaktadır. 

Fenomenoloji ise varoluşu tanımlayıcı ve sınırlayıcı bir varlık bilimi olarak tanımlar.                                        

 

 Heidegger’ e göre güzellik ise varlığın bir ışıklanışı ve aydınlanmasıdır, bu da 

gerçekten başka bir şey değildir. “Güzellik, hakikatin sanat yapıtı içinde ki varlığı olarak 

görünüşe çıkışıdır. Yani güzellik, hakikatin varoluş türlerinden biridir.Güzellik hakikatin 

varoluş çeşitlerinden biridir.” Heidegger, Platon’dan zamanımıza kadar gelen hakikat-

güzellik anlayışını metafizik temelli olarak sürdürmüştür. Ancak burada bahsedilen 

gerçeklik, bilimsel ve mantıksal anlamda bir gerçek değil, sanatsal nesnenin yani estetik 

objenin gerçeğe uygun olması anlamında bir hakikat olarak algılamamalıdır. İdeal estetik 

bilindiği gibi, doğa güzelliği ve sanat güzelliği karşısında, doğanın yetkinlikten ve 

güzellikten yoksun olduğu varsayımından kaynaklanır. Bundan dolayı güzellik 

dendiğinde doğa güzelliği değil, sanat güzelliği anlaşılmış olur.  Heidegger, Lukacs gibi 

düşünürler ve içerikçi estetikçiler, güzelliğin içerik ile ilgili olduğunu görmüşlerdir ve bu 



fikirlerinin savunuculuğunu yapmışlardır. Son olarak diyebiliriz ki Heidegger’in estetiği, 

tamamıyla bir içerik estetiği değildir (Bozkurt,2004,s.264) 

 

Varoluşçuluk felsefesini benimseyen Jean Paul Sartre (1905-1980) üzerinde 

duracağımız diğer bir düşünür. Varoluşçuluk felsefesini sadece felsefe alanında değil daha 

geniş bir alanda ele almıştır. Bu alanlar arasında tiyatro, öykü, deneme gibi yazın 

alanlarını sayabiliriz. Ona göre estetik beğeninin olması için gerçek olmayan nesne yakın 

bir karşıtlık içinde olmalı ve imgesel nesne ile düşünsel nesnenin arasında kavramsal bir 

bağ olması gerekir. Sanat ve gerçeklik bir düş ve uyanıklık hali gibi birbirine zıt bir 

durumdur. Estetik haz ise Sartre’ ye göre gerçektir, ancak tek başına anlaşılmayan 

gerçekdışı bir nesneyi kavramayı araştırır. Estetik haz tuvalin yardımı ile imgesel bir 

nesne oluşturulmasına aracılık eder. Ona göre estetik nesne, sanat eserinde gerçek dışıdır, 

fakat onu imgeleyen bir bilinç aracılığı ile oluşur ve kavranır. Sanat eserinin gerçek 

dışılığı bütün sanat dalları için geçerlidir. Sanat dallarının hepsi kendine özgü biçimleri 

içinde varolur. Ancak ele aldıkları konular gerçekdışıdır(Bozkurt,2004) 

 

XX. yüzyılda estetik üzerine çalışmaları olan diğer bir düşünür ise Hans Georg 

Gadamer (1900-) ‘dir. Varoluşçuluk felsefesini benimsemiştir. Eserlerinden birisi olan 

“Hakikat ve Yöntem” de yorumsal felsefe anlayışını geliştirmiştir. Bu yorumsal felsefeyi 

“Hermeneutik” olarak adlandırır. Ona göre gerçeğe ulaşmanın temel şartı kültür tarihi 

geleneğini benimsemek gerekir. Gadamer, estetik ve hermeneutik arasındaki ilişkiyi 

belirlerken sanat yapıtından yola çıkmıştır. Ona göre bize bir şeyler ifade eden sanat eseri, 

onu estetik bir obje olarak algılamamızı sağlayan her şeyi içermektedir ve böylece 

hermeneutik’in konusu ortaya çıkar. Kısaca  hermeneutik, doğrudan anlayamadığımız 

zamanlarda kendi çabamız ile yaptığımız yorumlama ve iletim sanatıdır. Hermeneutik, 

geniş anlamda estetiği içermektedir. İki ruh arasındaki hoşluğun üzerine bir köprü kurar  

hermeneutik. Gradamer’e göre, her sanat deneyimi tarihsel hermeneutik içinde yalnızca 

bilinebilen olanın anlamına gelmez. Sonuç olarak Gradamer, estetiği genel hermeneutiğin 

bir ögesi olarak ele alır.  Hermeneutik düşünce, evrensel bir görüş olduğu için sadece 

sanat deneyimi ile doludur. Çünkü sanat eserinin dili, her sanat yapıtının simgesidir 

(Bozkurt,2004) 

 



Nelson Goodman (1906-), sanatsal olguların sınıflandırılması sorununa, anlatım 

araçlarının dilsel imgelem sistemi olduğu görüşü ile yaklaşmıştır. Sistemlerin dilsel 

özelliklerini inceleyen Goodman, sanat anlatım araçlarını üç bölümde ele alır. Bunlar; 1. 

Tümüyle yazısal olan, 2. Bir bölümü yazısal olan, ve 3. Bütünü ile yazısal olandır. 

Goodma’nın bu açıklamalarına “Dillerin Sanatı” adlı eserinde rastlamaktayız.  

 

Son olarak XX. yüzyıl düşünürlerin arasında estetik  ve sanat üzerine görüşlerini ele 

alacağımız isim Umberto Eco (1932-), yazın eleştirisi, roman, sanat kuramı ve 

göstergebilim alanlarında ürünler vermiştir. İtalyan düşünür, ilk araştırmalarını ve 

incelemelerini estetik üzerine yapar. Ayrıca felsefe, sanat, tarih ve estetik alanında ki 

eserleri ile dikkati çeker. Ortaçağ estetik düşüncesi üzerinde duran Eco, araştırmalarında 

sanatsal yaratım ile kitle iletişim araçları arasındaki ilişkiyi ele alır. Çağdaşları olan 

düşünürlerin tersine Eco, sanat yapıtının daha çok anlaşılmazlığı üzerinde durur. Eco’ya 

göre, üreten sanatçı, nesne ile bir bildiri yapılandırdığının bilincindedir. Onu sadece sanat 

eserinin tasarısı ilgilendirir. Tek bir yorumlama yerine çoğul yorumlamayı seçen Eco, tek 

ve kısır bir anlamlılıktan çok anlamlılığa geçmiş olur. Bir sanat eserinin tek bir 

yorumunun olamayacağını savunan Eco, yaratılan eserlerin estetik değeri üzerine bir 

yargıda bulunmayı amaç edinmez. Onun amacı, çeşitli poetikaları hem yansımaları, hem 

de konuları oldukları kültürel duruma uygunlukları içinde karşılaştırmaktır. Ona göre 

sanatın işlevi, dünyayı tanımak ve bilmek değildir, onun yerine sanatın tek bir işlevi 

vardır; dünyanın tanımlayıcılarını ortaya koymak. Umberto’ya göre sanatçı, alılmayıcıya 

tüketilmek üzere değil onu tanımlaması için bir eser ortaya koyar. Umbertoya göre 

estetik, söylenilen şeye değil, söyleme tarzına ilgi duyar. Ona göre  klasik sanat, sınırları 

iyi belirlenmiş kurmaca düzene aykırı iken, modern sanat, başlangıçtaki düzenin yerine 

son derece gerçek dışı bir olasılıkla sürekli karşı çıkma eğilimindedir (Bozkurt,2004). 

 

Çalışmanın bu bölümünde XX. yüzyıldan günümüze kadar olan sürede estetik 

üzerine düşüncelere yerilmiştir. Kaynakların rehberliğinde estetik üzerine çalışımları 

bulunan bazı düşünürlerin fikirleri belirtilmiştir. Sonuç olarak günümüz estetiği felsefi bir 

anlayıştan sıyrılmış ve çevre, sanatsal biçim, yaratıcı ya da alılmayıcı özne üzerine 

yoğunlaşmıştır.  

 

 



II. 3. 7. İnsanın Estetik Eğitimi 

 

İnsanın sanatsal eğitimi yeni bir konu değildir. Antik çağlarda bile insanın sanatsal 

eğitimine özelliklede estetik eğitimine önem verilmiştir. Bu konu üzerine Platon ve 

Aristoteles’in çalışmaları dikkat çeker. İlerleyen zamanlarda Barok Döneminin sonlarında 

insanın sanatsal eğitimi ele alınmıştır. 1800’lerde ise klasik sanatın insanı sanatsal yönden 

eğittiği görülmüştür. Daha sonraları Herder’ in halk sanatlarına eğilmesi, Goethe’nin 

renklerin duygusal yönlerini incelemesi, Shiller’in “oyun” tezi gibi gelişmeler 

kaydedilmiştir. Ayrıca Shiller’ in “İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar” adlı 

çalışması ile estetik eğitim kavramı kurumsal olarak ele alınmıştır (San,2000).  

 

18. ve 19. yüzyıla gelindiğinde ise estetik eğitimi bazı nedenlerden dolayı bağımsız 

olarak gelişmiştir. Bu nedenler arasında; felsefik, politik  ve toplumsal nedenleri 

sayabiliriz. 19. yy sonlarında “estetik  eğitimi terimi” tanımı ile Almanya’da kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu eğitim alanı bazen “sanat eğitimi” olarak da ele alınmıştır. Fransızca’ da 

estetik eğitim olarak kullanılan, Almanca’da sanat eğitimi olarak kullanılmaktadır. Bazı 

farklılıklarla ele alınan estetik eğitimi, 1960ve 1970’li yıllarda bugün ki anlamı ile 

karşımıza çıkmaktadır  (San,2000).  

 

Güzel konusunun öğretiminde insanın estetik eğitiminin bir parçasıdır. Karşılıklı 

diyaloglarla işlenen bir sanat dersinde “güzellik” kavramı çocuğun zihninde değişime 

uğrar. 

 

Çocuklar sanatla ilgili çeşitli inançlara sahiptirler ve sıklıkla filozofik sorular 

sorarlar. Çocuklar, sanat terimlerini kullanmayı öğrenirlerken, dil edinimleri içinde bu 

terimin nasıl kullanılacağını öğrenirler. Sanat hakkında fikir sahibi olduklarından habersiz 

olabilirler. Örneğin bir çocuk çalışması diğer bir çocuğun çalışmasına benziyorsa üzülür. 

Muhtemelen o çocuk sanat çalışmasının orijinal ve eşsiz olması gerektiği inancına 

sahiptir. Pek çok sanat öğretmeni, öğrencilerin belli bir sanat çalışmalarının neden iyi 

olduğunu düşündüğü deneyimine sahiptir. Öğretmenin sorduğu “Bu neden sanattır” 

sorusu zamanla çocukta, sanat nedir ve iyi sanat nedir konusunda fikir oluşturur. Bu 

fikirlerin saklı anlamları açık hale geldikleri ve araştırıldıkları zaman daha anlamlı bir 

hale gelir (Hurwitz ve Day,2001). 



II. 3. 7. 1. Parsons’un Estetik Gelişim Evreleri 

 

Parsons’un Estetik Gelişim Evreleri, Piaget’in (1926) Zihinsel İşlemlerine ve 

bireysel tercihlerine dayanmaktadır. Parsons, bu evreleri şu şekilde ayırır.; konu, anlatım, 

işlemler ve bireysel tercihler. Parsons ayrıca şu özellikleri kullanır: konu, anlatım, gereç 

ve yargı. Konu; bir sanat esrinde betimlenen şeyleri tanımlar. Anlatım; sanat eserindeki 

duygular, ruhsal durum ve simgelerle ilişkilidir. Araç gereç ise, sanat gereçlerini ve yargı, 

estetik tercihin geçerli ve anlamlı sebeplere dayanarak açıklaması yeteneğidir. Ancak 

Parsons’ un bu örneği batı sanatçıları ile sınırlıdır (Okan, 2002).  

 

İki ile yedi yaşları arasında olan öğrenciler, alışık oldukları ve sevdikleri ya da daha 

önce denedikleri konulara karşı verdikleri zaman kendinle özgü devrede yer alırlar. Bu 

öğrenciler kendi duygu ve düşünceleri ile sanat eserinin özelliklerine cevap verirler. Yedi 

ve dokuz yaşındaki öğrenciler, gerçekçi konulara yanıt verdikleri zaman estetik 

gerçekçilik evresinde yer alırlar. Sanat eserini resimlenen kişinin duyguları ile özdeş 

tutarlar. Dokuz ve on iki yaşındaki öğrenciler, ergenlik dönemindedirler. Bu yaştaki 

öğrenciler estetik karmaşa evresindedirler ve hoşlarına giden düzenlemelere cevap 

verirler. Bu öğrencilerin sanat yapıtının anlatımsal özelliklerine cevapları, sanatsal 

özgürlük  kavramına dayanır.  Daha ileri yaştaki öğrenciler ve sanat eğitimlerini devam 

ettiren öğrenciler konunun simgesel özelliğine cevap verdikleri zaman estetik bakış açısı 

evresindedirler. Sanat eseri karşısında verdikleri yanıtlar biçimlerin uyandırdığı duygulara 

dayanır. Son olarak estetik evre aşamasına öğrenciler zor ulaşır. Ancak eğitimli sanatçılar 

konu ile ilgili bilgilerini belirli standartların nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin ilgili 

bilgilerini birleştirdikleri zaman bu evreye ulaşabilirler (Okan, 2002).      

 

 

 

 

 

 

 

 



EVRE KONU ANLATIM 
ARAÇ- 

GEREÇ 
YARGI 

 

Öznel; 

kendine özgü 

İki-yedi yaş 

Çok 

sevdikleri 

nesnelerle 

deneyim, o 

nesnelere 

duyarlı 

 

Öznel 

duyguların 

etkisi 

 

 

Önemli değil 

 

 

Kişisel tercih 

 

Akılcı- 

Gerçekçi 

Yedi-dokuz 

yaş 

 

 

Bilinen 

konuya ilgili 

Resimdeki 

kişi ve 

olayların 

duygularını 

yaşama 

 

 

Önemli değil 

 

 

İdeal gerçekçi 

Estetik 

karmaşa 

biçim 

güzelliği ile 

konu 

güzelliğini 

karıştırma 

Dokuz- on iki 

yaş 

 

 

Hayvanlara 

karşı duyarlı. 

İlginç ve 

yaşam-ölüm 

gibi konulara 

ilgili 

 

 

Sanatçı 

duyguları ve 

sanatçı 

özgürlüğüne 

ilgili 

 

 

Gerecin ifade 

gücüne ve 

tekniğine 

ilgili 

 

 

Farklı olma 

isteği ile 

karmaşık 

duygular 

Estetik görüş 

ve anlayış; 

eğitilmiş 

yetişkinler 

ulaşabilir. 

 

Simgesel 

konular, 

mecazlar 

 

Sanatsal 

eleman ve 

ilkelere 

duyarlı 

 

 

Her çeşit 

gereç 

 

 

Üslupsal ölçüt 

ve biçimsel 

kararlar 

Estetlik 

eleştiri; 

eğitilmiş 

sanatçılar 

eleştirmenler 

yer alır, çok 

az rastlanır. 
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kavramlar 

 

 

Her çeşit 

gereç 

 

 

En idealini 

değerlendirme 

 

Parsons’un Estetik Gelişim Tablosu 



III. GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ 

 

 

Eğitim çok geniş bir kavramdır. Eğitim için bir çok tanım yapılmıştır. En genel 

anlamı ile eğitim; bir bireyin bütün yönlerini geliştirmesini ve topluma uyum sağlamasını 

kapsayan bir çabadır. Başka bir değişle eğitim; önceden tasarlanmış bir plan çerçevesinde 

belli bir amaca uygun olarak bireyin bedensel, ruhsal, sosyal kişiliğinin gelişmesi için 

sağlanan ortamdır. Bu ortamda birey, kişililiğini geliştirir, yetişkin yaşamına hazırlanır, 

gerekli bilgi, beceri, ve davranışları kazanır. Bu bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları 

kazandırma, bireyin yeteneklerini geliştirme, idealler kazandırma, kişiliğini oluşturma, 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek sahibi yapma, topluma uyum sağlama ve 

yeniliklere açık olmayı sağlama eğitimimin diğer bir anlamı olarak karşımıza çıkar 

(Kemertaş,1999). 

  

Eğitim bir toplumun yeniliklere ve çağdaş uygarlığa ayak uydurması için önemli bir 

adımdır. Bireyin gizli yetenek ve yaratıcılığının ortaya çıkmasında eğitimin rolü çok 

önemlidir. Ayrıca eğitim bireyin kendini en iyi şekilde ifade etmesini sağlar. Eğitim uzun 

vadeli bir yatırım olduğu için, iyi planlanmalı ve amaçları iyi tespit edilmelidir. Birey 

doğumundan itibaren sosyalleşme sürecine girer. Onu kucağına alan annesiyle başlayan 

süreç, karşılaştığı her bireyle devam eder, bireyin ölümü ile de son bulur. Birey yaşamı 

süresince sosyalleşmenin yanı sıra yaşadığı çevreye ve doğaya dair beş duyusunu 

kullanarak birçok bilgi edinir. Birey yaşımı boyunca karşılaştığı çeşitli durumlarla 

etkileşim içinde bulunur  (Özsoy, 2003). 

Bilim ve teknoloji alanında elde edilen değişimler toplumun her kesiminden insanın 

hayatını değiştirmekte ve etkilemektedir. XI. Yüzyılda paradigmatik dönüşümler eğitim 

sistemlerini etkisi altına almaktadır. Bilgi toplumunda etkili olan üretim paradigması; 

eğitimli insanın tanımını, öğretme ve öğrenme biçimlerini, bilgi tabanını değiştirebileceği 

inancını değiştirmektedir. Kısacası bu değişim eğitimin amacından, okulların işlevine 

kadar bir çok alanda değişiklik anlamına gelmektedir. Bahsi geçen paradigma kavramı, 

Belli bir zaman dilimi içinde bir grubun yada topluluğun  düşünme biçimi ve 

davranışlarını belirleyen bir dünya görüşü, bir algı dayanağı, bir izlenceler bütünü, bir 

perspektif, bir model olarak tanımla bilir” (Özsoy, 2003 s.30).  



Sanat ve sanat eğitimi konuları toplumların yaşamında geleceği kurmak için önemli 

bir etkendir. Ancak sanat, toplumumuzun bazı kesimlerine erişmekte zorlanmaktadır. 

Okullarımızda uygulanan öğretim programları incelendiğinde bazı amaçların belirsiz 

kavramlardan meydana geldiği dikkati çeker. Özelliklede birbirinden bağımsız olarak 

yapılan etkinlikler sanat eğitimini özünü oluşturması gereken kültürel ve estetiksel 

boyutları göz ardı edilmektedir. 1960’lı yıllardan başlayarak Batıda ve son yıllarda da 

ülkemizde sanat eğitimini bir disiplin alanı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu alanda 

YÖK tarafından yürütülen çalışmalar olumlu sonuçlar doğurmaktadır (Özel, 2004). 

Çalışmalarına 1994 yılında başlanan ve 1997 yılında yayınlanan YÖK-Dünya Bankası 

Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi için hazırlanan 

program ile önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

Tarafından Yayınlanan yeni müfredat programı ile de görsel sanatlar eğitimine verilen 

önem giderek artmaktadır. Eğitimde ve özelliklede sanat eğitiminde gelişmiş ülkelerin 

seviyesine yetişebilmek için geliştirilmiş bu programların önemi günümüzde yadsınamaz.  

 

Öğretim, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretim en genel anlamı ile, belli bir 

amaç doğrultusunda, belirli bir program ve plan dahilinde, bireylere gerekli bilgileri, 

becerileri, olumlu davranışları, yetenekleri geliştiren ve hayata hazırlayan öğrenme ve 

öğretme etkinlikleridir. Öğretimin en düzenli ve doğru yapılabildiği yegane kurum 

okuldur. Öğretim geniş bir kavramdır. Öğretimde temelde iki etkinlik vardır; öğrenme ve 

öğretme. Öğrenme öğrenci tarafından, öğretme ise öğretmen tarafından yüklenilen 

rollerdir. Çağdaş öğretim programlarında hem öğrenci hem öğretmen aktif konumdadır. 

Öğretmen daha çok rehber konumundadır ancak asla pasif değildir. Öğrenci ise kendi 

çabası ile öğrenmelerini gerçekleştirir. Öğretim, toplumun eğitim alanındaki amaçlarını 

gerçekleştirmek için çok önemlidir. Bu yüzden öğretim eğitim için bir araçtır. Eğitim 

kapsam açısından geniştir ve öğretimi içine alır. Bir süreç olarak tanımladığımız 

öğretimin amaçları, toplumun ve çağın gereklerine göre belirlenir ve geliştirilir  

(Kemertaş, 1999). 

 

Öğrenme ise insanoğlu doğduğu andan itibaren içinde olduğu bir süreçtir. Ailesi, 

okul, çevre ve dünya ile sürekli iletişim içinde olan insan, etki ve tepki içerisindedir. 

Öğrenmede bireyin kendi çabası önemlidir. Rehber konumundaki öğretmen öğrencinin 

öğrenmesinde sadece yol göstericidir. Doğru ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi 



için, öğrenci, öğretmen ve aile arasında iyi bir iletişim ve işbirliği olması gerekir. Gerçek 

bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için; öğrencinin kendi deneyimleri sonucu elde ettiği 

bilgilerini uygulamaya koyması ve zamanı geldiğinde tereddütsüz olarak kullanabilmesi 

gerekir. Yukarıdaki bilgilerin ışığında öğrenmenin bir tanımını yapılacak olursak, 

öğrenme; deneyimler sonucu kazanılan bilgi ve beceriler ile davranışlarda kalıcı 

değişiklikler yapmaktır. Yani kazanımlar ve yaşantılar sonucu meydana gelen kalıcı 

değişikliklerdir  (Kemertaş, 1999). 

Öğrenme kavramının tanımladığı alan çok geniştir. Bireyler yaşamları boyunca 

karşılaştıkları çeşitli durumlarla etkileşim içindedirler. Öğrenme bu etkileşim içindedirler. 

Öğrenme bu etkileşim sonucu kişide oluşan kalıcı davranış değişiklikleridir. Sadece 

insana özgü olmayan öğrenme ile insanlar bilgi, beceri, yeterlilik, tutum ve değerler 

kazanırlar. Kendini ifade etmeyi, toplum kurallarını, araçları kullanmayı, ortak evrensel 

mirası, karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve bunlara benzer birçok yaşamın gerektirdiği 

davranışı öğrenme sayesinde elde ederler. Psikologlar arasında öğrenmenin tanımı 

konusunda bir birliktelik sağlanamamıştır. Fakat hemen hemen hepsi öğrenmenin kişide 

ileriye dönük davranış değişikliği oluşturduğunu kabul etmektedir (Artut, 2001). 

Taşpınar (2004)’a göre bilginin tek bir doğrudan oluştuğunu, herkes için aynı 

olduğunu, bu nedenle öğrencilerin öğretmenlerini dinlemekten başka bir şey olmadığını 

belirten anlayış bireyi ve onun niteliklerini, göz ardı eden bir anlayıştır. Öğrenme kişiye 

özgü olduğu için öğretmenin rolü büyük ölçüde değişmiştir. Öğretmen iyi donanıma sahip 

olmalı, öğrencinin özelliklerini iyi bilmeli, öğrenme profilleri ortaya çıkarabilmeli ve iyi 

bir öğretişim süreci gerçekleştirebilmelidir.  

III. 1. Görsel Sanatlar ve Eğitim 

 

Hazırlanmış bir program çerçevesinde okullarda yapılan öğretim yoluyla 

gerçekleştirilen eğitim süreci formal bir eğitim sürecidir. Bu formal eğitim süreci eğer 

kasıtlı olarak gerçekleşmişse gereken davranışa ulaşma süreci gerçekleşmektedir. Bu 

sürecin temel öğeleri arasında; amaç, öğretme ve öğrenme etkinlikleri ve değerlendirme 

süreci yer alır (Fidan ve Erden,1 999). 



Görsel sanatlar eğitimi XX. yüzyılın başından beri genel anlamda sanatın bütün 

alanlarını ve biçimlerini kapsayan, okul içi ve dışı yaratıcı sanatsal eğitim  olarak 

tanımlanabilir. Daha dar anlamda ise okullarda sanat alanına ilişkin verilen dersleri 

tanımlar. Görsel sanatlar eğitimi daha çok plastik sanatlar eğitimini kapsar. Kuramsal ve 

bilimsel  açıdan ele alındığında görsel sanatlar eğitimi sanat bilimi kapsamına 

girmektedir. Sanat eğitimi sürecinde çocuk çevresini daha iyi algılamasını öğrenir. Çünkü 

yalnız bakmayı değil, görmeyi ve algılamayı öğrenerek yaratıcılık için ilk aşamayı sağlar. 

(San, 2003). 

Görsel sanatlar eğitimi en genel anlamda tüm güzel sanatların, eğitim kurumlarında 

ve kurum dışı yaratıcı sanat etkinlikleri; resim, heykel, mimari, görsel iletişim, fotoğraf, 

sinema gibi dalları içerir. Pragmatik bir yaklaşımla yaptığımız eğitimin tanımını, görsel 

sanatlar eğitiminin tanımına uyarlarsak karşımıza şöyle bir tanım çıkar: Birey kendi 

yaşantı ve deneyimleri yolu ile amaçlı olarak istendik sanatsal davranışlar kazandırma 

sürecidir.  Sanat eğitimi, sanat tarihi, kültür tarihi, sanat felsefesi, sanat kuramları, sanat 

psikolojisi, sanat sosyolojisi, sanat eleştirisi, estetik gibi alanlardan yararlanmalıdır. Sanat 

eğitiminde insan, bilişsel, duyuşsal ve devinsel özellikleri ile bir bütündür. Sanat 

eğitiminin, görsel olarak okul öncesinden başlaması gerekmektedir. Çünkü birey okul 

öncesi döneminde doğayı tanımaya ve kişiliği gelişmeye başlar. Bireyin bu yaşlarda 

görsel olarak eğitilmesi gerekir. Böylece her insanda var olan yaratıcılık yetilerinin 

yeteneğe dönüşmesi sağlanabilir. Fakat sanat eğitiminin amacı yalnızca yaratan üreten 

sançtı yetiştirmek değil, güzeli arayan, estetik duyarlılık taşıyan bireyler yetiştirmektir 

(Ünver, 2002). 

 

Sanat eğitimini, bireyin duygularını, izlenimlerini, yetenek ve yaratıcı güçlerinin 

ifade etme çabası olarak görebiliriz. Sanat eğitiminde başlangıç noktası, bireyin yetenek 

ve gereksinimlerine yanıt olmasıdır. Ayrıca sanat eğitimi, toplumsal yaşamın en önemli 

unsurlarından biridir ve insanın doğasında yer alır. Sanat ve sanat eğitimi toplumların 

gelişmişlik düzeylerinde ve kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. Özetle sanat eğitimi, 

bireyin var olan yapıcı, yaratıcı, yorumlayıcı yeteneklerini uyandıran, geliştiren, kendisini 

değerlendirmesini ve tanımasını sağlayan bir alandır (Söylemez,  2004). 

 



Geniş anlamı ile görsel sanatlar eğitimi, bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Görsel 

sanatlar eğitimi, estetik, sanat tarihi eğitimi ve öğretimi ile doğrudan ilgilenir. Sanat 

eğitiminin araştırma konuları arasında; bireyin sanatsal ve estetiksel gelişimi, sanatta 

öğrenme ve yaratıcılık eğitimi ve sanat öğretimi gibi konular yer alır. Yani sanat 

eğitiminin metodolojisi; felsefe, psikoloji, toplumbilim, antropoloji gibi bilim dalları ile 

ilgilidir. Dar anlamı ise, sanat eğitimi, görsel sanatlar eğitimi ve öğretimi ile 

ilişkilendirilebilir. Bu uygulamanın kapsamı içerisinde, uygulamalı sanat etkinlikleri, 

sanat yapıtı inceleme, sanat tarihi ve estetik gibi uygulamalar yer almaktadır. Başka bir 

deyişle, sanat eğitimi, araç-gereç ve işlik donanımı, öğretim programları, çalışma düzeni, 

değerlendirme gibi esasları içermektedir. Sanatsal öğrenme çok küçük yaşlarda başlasa da 

gerçek anlamda sanatsal bir öğrenme okulda olur. Okullarda görsel sanatlar dersi geniş 

kapsamlı bir öğretim içinde; estetik kaygı içeren, anlatımcı ve biçimci ürünler yaratmak, 

çevrede ve sanat yapıtlarından haz almak, ayrımsamak, sanat tarihini ve estetiği öğretmek 

için yer alır  (Kırışoğlu, 2002). 

 

Artut (2001) ‘a göre; sanat insan doğasından kaynaklanır. İnsanın var olmasının bir 

gereği olan sanat, varlığının bir gereğidir aynı zamanda insan hayatında formal bir sanat 

eğitiminin olmadığını varsayarsak, sanatsal beceriler acemi bir şekilde olsa da 

kendiliğinden ortaya çıkar. Ayrıca sanat eğitimi, bireyin ruhsal ve bedensel eğitimi 

bütünlüğü içimde estetik beğenisinin gelişmesine, yaratıcılık ve yeteneğinin 

olgunlaşmasına yardımcı olur. Bu bilgilerin ışığında sanat eğitimi, bireyin duygu, düşünce 

izlenimlerini anlatabilmesinde yetenek ve yaratıcılığını estetik bir düzeye ulaştırmak için 

yapılan bütün etkinlikleri kapsar.    

Öğrenme süreci öğrenen bireyin kendi çevresinde etkin katılımını dikkate 

almalıdır. Artık günümüzde eğitimciler öğrencilerin, öğretmenin içine bilgi boşaltacağı 

kaplar olmadığı, aksine öğrencilerin bilgi üretici konumunda eğitişim sürecinde aktif rol 

üslenmesi gerektiği anlayışına ulaşmışlardır (Özsoy, 2003). Eğitim kurumları bağlamında, 

sanatsal öğrenme, eğitimci ve öğrenci arasında önceden programlanmış estetik 

deneyimler etrafında oluşan amaçlı ilişkilerle gerçekleşir. Sanatsal etkinliklerde 

öğrencilere kazandırılacak davranışların, onların hazır bulunuşluk düzeyine uygun 

programlanmalıdır. Eğitişim sürecinde öğrencinin yaşantısı ile bağlantılar kurması 

sağlanmalıdır (Artut, 2001).    



III. 1. 1.Görsel Sanatlar, Tasarım ve Estetik 

 

Sanat hayatın bir parçasıdır ve her alanda karşımıza çıkar. Çevremize şöyle bir 

baktığımızda sanatçı ve tasarımcıların eserlerini her yerde görebiliriz. Sabahleyin kahvaltı 

yaptığımız yemek masası, çayımızı içtiğimiz bardak, çeşitli motiflerde masa örtüleri gibi 

bütün bir gün boyunca karşılaştığımız bu nesneler tasarımcılar tarafından çizilir, 

şekillendirilir ve biçimlendirilir. Bunlardan başka etrafımızda gördüğümüz otomobiller, 

uçaklar, televizyonlar endüstri tasarımcıları tarafından tasarlanmışlardır. İçinde 

yaşadığımız evler, çalıştığımız binalar ve okullarımızı da tasarlayanlar mimarlardır. 

Reklamları, afişleri ve kitapları da tasarlayan bir tasarımcı hep vardır.Yaşadığımız hayatın 

birer parçası ve vazgeçilmezi olan bu unsurların dışında çevremize dikkatli baktığımızda 

farklı bir şeyler görebiliriz. Yaşam için gerekli bu tasarımların yanı sıra, insanlar 

çevrelerini daha güzel yapmak için bazı estetik unsurlara ihtiyaç duymuşlardır. Bu estetik 

öğelerle yaşamının her alanını renklendirmiştir. İnsanların içinde yaşadığı ortam onun 

doğal çevresini oluşturur. Yapay çevre ise insanın ihtiyaç duyduklarını bu doğal çevre 

içinde kendi ihtiyaç ve zevklerini karşılamak için yaptığı şeylerden oluşur. İnsanların 

etraflarında gördükleri görsel öğeler onların algıları üzerinde etkilidir. Gün içerisinde 

karşılaşılan bir poster, bir afiş, bir reklam, eski bir ev veya eski klasik bir otomobil 

insanların farklı tepkiler vermesine yol açabilir. Bu insanlardan bazıları karşılaştıkları bu 

nesneleri farklı şekilde yansıtmak isterler. Bazıları fotoğrafını çeker, bazıları resmini 

yapar. İşte insanların böyle bir eğilim içinde bulunmaları onları sanat, tasarım ve estetik 

ile karşı karşıya bırakır (Özsoy, 2003).     

 

III. 1. 2. Etik ve Estetik Aracı Olarak Görsel Sanatlar 

 

Görsel sanatları bir çok açıdan ele alabiliriz. Bir iletişim aracı, bir anlatım aracı, 

algısal duyarlık aracı, bilme ve anlama aracı, yetenek geliştirme aracı, yaratıcılık aracı, 

hayatta ve eğitimde dengenin aracı olarak ele alabiliriz. Konumuzun sınırlılığını göz 

önünde bulundurarak görsel sanatları etik ve estetik aracı olarak ele alalım.  

 

Görsel sanatlar eğitiminin  etik ve estetik değerleri bireylere kazandırır. İyi olanı 

yani etik olanı, güzel olanı yani estetik olanı aşılar. Toplumun çeşitli yerlerinde görevler 

alacak olan bireylere etik ve estetik değerleri kazandırmak açısından görsel sanatlar 



eğitiminin rolü çok önemlidir. Görsel sanatlar eğitimi  bu değerleri bireylere 

kazandırmayı amaç edinmiştir.  

 

Sanatsal uygulamaların ve deneyimlerin birer parçası olan çizgi, leke, renk, doku 

gibi unsurlar sadece resim, heykel, el sanatları için gerekli değillerdir. Bu unsurlar günlük 

hayatta kullandığımız nesnelerin, alıcısı olduğumuz malların seçicileri olarak daha bilinçli 

ve daha zevkli tercihler yapmamızı yani estetik beğenimizi geliştirir. Okullarımızda 

gördüğümüz görsel sanatlar dersi estetik beğenimizi geliştirebileceğimiz tek yerdir. Bu 

konuda, (Özsoy, 2003,s.45)’a göre: “Okullarımızdaki görsel sanatlar bunun tek yeridir ve 

bu derste iyi tasarımı anlama ve ona ilgi duyma, bilinçli, doğru ve ciddi olarak geliştirilir. 

Temel sanatsal deneyimler, düzeni, organizasyonu ve tasarım niteliklerini  (sanatsal 

düzenleme ilkeleri olan denge, bütünlük, kompozisyon, ritim, birlik, çeşitlilik ve ikincil 

önemi) içerir ve örneğin estetik duyarlılık, tat alma zevki ve ulusumuzun kültürü gibi 

vazgeçemeyeceğimiz şeyleri içerir.”  demektedir.  

 

III. 2. İlköğretim İkinci Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi 

 

Görsel sanatlar eğitimi her yaşta olduğu gibi ilköğretim ikinci kademede öğrenim 

gören bir öğrenci için de önemlidir. Gerek davranışsal açıdan gerekse psikomotor 

becerilerin gelişmesinde görsel sanatlar eğitimin vazgeçilmez bir yere sahiptir. 

Çalışmamızın bu kısmında öncelikle ilköğretim ikinci kademedeki bir öğrencinin 

gelişimsel özellikleri üzerinde duracağız. Özelliklede araştırmamızda ilköğretim 6. sınıf 

öğrencilerinin içinde bulundukları gelişim evresinin özellikleri üzerinde duracağız. 

Ardından bu yaş dönemindeki bir öğrencinin ilgi ve beğenileri ile sanatsal gelişim düzeyi 

üzerinde duracağız.    

 

III. 2. 1. 11-13 Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri 

 

Kişinin gelişim görevleri içinde bulunduğu yaş döneminde başarması gereken 

görevleri, kazanması gereken görevleri, kazanmazı gereken bazı özellikleri ve geliştirmesi 

gereken davranış örüntüleri yer alır. Bacanlı (1999) gelişim görevlerini şöyle tanımlar; 

Bireyin yaşamındaki belli bir dönemde ortaya çıkan, başarıyla elde edildiğinde daha 

sonraki görevlerde başarıya ve mutluluğa yol açan, başarılmadığı durumlarda ise kişide 



mutsuzluğa, toplumun hoş görmemesine, daha sonraki görevlerde zorluklara yol açan 

görevdir.  

 

Gelişimi çağlara ayıran eğitimciler bu ayrımı yaparken, bazen yaş sınırına bazen de 

gelişim çağlarına has özellikleri göz önünde bulundurmuşlardır. Bu hususta dikkat 

edilmesi gereken nokta gelişim dönemlerindeki bazı özelliklerin başka gelişim evrelerinde 

de devam edebileceğidir. Her gelişim evresi aslında birbirini bağımlı bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Latince’de “adolescent” olarak geçen kelime büyüme, olgunlaşma 

anlamına gelen “adolescere” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük anlamı açısından bir 

durumu değil bir süreci ifade etmektedir. 9 ile 11 yaş dönemini kapsayan ilk ergenlik 

dönemi biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın 

gerçekleştiği yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu yaşlarda birey çocukluktan ergenliğe çabuk 

bir şekilde değil yavaş ve uzun bir şekilde geçer (Gökay, 1998).  

 

 Gençliğe geçiş dönemi olan bu yaşlarda çocuksu davranışlar tamamı ile kaybolmaz 

ancak çocukluk dönemine özgü değer yargıları yavaş yavaş yok olur. Ayrıca önemli 

fiziksel değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. Ses değişimi, boyun uzaması, oran 

bozulmaları bu değişime örnek olarak belirtilebilir. Fiziksel değişimler beraberinde ruhsal 

değişimleri de getirir. Bu çağın önemli psikolojik değişimleri arasında, tutarsızlık, 

çaresizlik, içine kapanıklık, kendine ve başarısına güvensizlik gibi özellikler sayılabilir 

(Gençaydın,1993). 

  

III. 2. 2. 11-13 Yaş Dönemi  Sanatsal Gelişim Özellikleri 

 

Çocuk resimleri sistematik bir gelişme göstermektedir. Çocuğun resimleri, sahip 

olduğu kişilik özellikleri ile şekillenmektedir. Her yaşta bireyin kendine özgü çevreyi 

algılama, kavrama ne bu deneyimlerini anlatış biçimi vardır. Özellikle bireyin sanatsal 

gelişimi açısından bakıldığında bireydeki çizgi gelişimimin sanatsal öğrenimine temel 

oluşturması için her yaşın sanatsal gelişim gereklerinin karşılanması gerekmektedir 

(Read, 1974). 

 

11-13 yaş döneminde bulunan bir çocuk, nesnel gerçekçilik aşmasına ulaşır. Bu 

yaşlarda çocuğun figürleri devinim içindedir. Figürlerdeki uzullar artık kaslı bir şekil alır. 



Bunların dışında önceki yaş döneminde çözümsel bir anlayış içinde olan çocuk bireşim 

anlayışı içine girer. Bu yaş döneminde şema özelliği sona ererken buna karşılık, nesne ve 

figürlerde kişilik ayrıntıları belirginleşir. İlkel bir perspektif anlayışı gelişir. Bu yaşlarda 

belirli bir amaca yönelik bir gerçekçilik ile çocuklukta olan şiirsellik ve ilginçlik ortadan 

kalkar. Bu olumsuz duruma karşın bu yaşlarda yaşanan en önemli gelişme bireyin estetik 

duygusunun gelişmeye başladığı görülür (Keskinok, 2001).  

 

Başkaldırma ve guruplaşma dönemi olarak adlandırılan 11-13 dönemde realist bir 

anlayışın geliştiği katı gerçekçi yansımalar belirgin bir şekilde görülmektedir. Perspektif, 

renk ve oran kavramları gelişmiştir. Geçmiş çağda kullanılan geometrik çizimlerin yerini 

daha karakteristik çizgiler alır. Gerçekçilik kaygısı ile yapılan resimlerin beğenilme 

korkusu içinde olan birey, çekingen davranışlar içinde olabilir. Konu seçimlerinde 

bireysel farklılıklar dikkati çeker. Bu bireysel farlılıkların yanı sıra cinsiyet farkından 

doğan farklılıklar da dikkati çeker. Erkek öğrenciler daha çok otomobil, avcılık, süper 

kahramanlar gibi konulara eğilirken, kız öğrencilerin; moda, dekoratif süsleme, çiçek, 

kadın yüzleri gibi konulara eğildikleri görülür. Bu yaş dönemi içinde olan bireylerde 

figürler artık sık görülmeye başlar. Figürler belli hareketler içinde resmedilir; koşan, 

yürüyen oynayan figürler gibi. Perspektif ve mekan duygusu gelişmiştir. Her nesne yerine 

göre ve anlam ve amacı doğrultusunda resmedilmiştir (Artut, 2001). 

 

 Kırışoğlu (2002) ‘na göre bu yaşlarda çocuk, gerçeği yansıtmak isterken diğer 

taraftan da çizgisel olarak kendine özgü çizgi formları arar. Kendisi ve çevresindeki bir 

çok imgeyi duyguyu ve düşünceyi anlatmak için çeşitli yollar arar. Bu yolu bazen kendi 

kendine bulur. Bazen de bazı kaynaklardan bu yola ulaşır.   

 

Yavuzer (2003) ‘e göre; sanatsal gelişimini incelediğimiz bu yaş gurubundaki 

çocuklar artık toplumun bir üyesi olduklarının farkındadır. Bu farkında oldukları durumu 

çizgilerine sanatsal etkinliklerine yansıtmaya başlarlar. Önceki dönemine göre bu çağda 

çocuk, çalışmalarını daha ayrıntılı ve gerçekçi olarak üretir. Ayrıntıya ilgi duyan çocuk, 

resimlerini önceki dönemdekilere göre daha az paylaşır ve gizler. Özellikle renkler 

gerçeğine uygun olarak seçilir. Bu dönemde kişiliklerinin oluştuğu göz önünde 

bulundurulursa, birey kendi güçlerinin farkına varır ve grup içinde kendisinin bir birey 

olduğunu fark eder. Bu yolla birey, çevresini oluşturan nesneler ve malzemeler ile olan 



ilişkisini keşfeder. Bu yaş döneminin bir başka özelliği de bireyin yaşadığı toplumun bazı 

zevk ölçütlerine uyma kaygısının ortaya çıkmasıdır.        

 

Mantık ve soyut işlemler basamağı olarak adlandırılan bu çağda birey kendi 

ürünlerin farkına varabilir. Birey içinde yaşadığı toplumun diğer bireyleri hakkında bilgi 

edindikçe kendisinin yaşıtları arasındaki yerini bulur. Bu çağda ergenlik dönemini 

yaşamaya başlayan birey çevresine ve kendisine eleştirel bir gözle bakmaya başlar. Bu 

davranışın bir sonucu olarak birey sanatsal faaliyetlerine de eleştirel bir yaklaşım 

içindedir. Hatta kendi ürünlerini bazen beğenmez ve paylaşmak istemez. Eğer bireye 

doğru bir yönlendirme yapılmassa, birey sanat derslerinden soğuyabilir (Gökay, 1998). 

 

III. 3. Görsel Sanatlar Eğitiminde Öğretim Alanları 

 

Görsel sanatlar eğitim alanlarını şöyle sıralayabiliriz. a. Uygulama boyutunda 

yaratıcı çalışmalar, görsel sanatların; resim, heykel, grafik, seramik, dokuma gibi 

uygulamalı alanlarda araç ve gereç kullanılarak gerçekleştirilen alan. b. Sanat eleştirisi; 

sanat yapıtını inceleme. c. Sanat tarihi, sanatın tarihsel gelişimi ile ilgilenen kültürel alan. 

Son olarak c. Estetik, sanatta ve doğada güzeli arayan  alan.   

 

Mary Stokrocki ve Olcay Kırışoğlu Milli Eğitim birleştirme Projesini hazırlarken ve 

görsel sanatlar eğitimi ve eğitim konuları birleştirilirken şu hususlar göz önünde 

bulundurmuşlardır. İçerik, denge, öğrencinin hazırbulunmuşluk düzeyi, kapsam ve önem 

sırasına dikkat edilmelidir. Görsel sanatlar eğitiminde dört sanat disiplini olan uygulama, 

estetik, eleştiri ve sanat tarihinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Sanat eğitimi 

dersleri işlenirken soru sorma, araştırma yapma, örnekler oluşturma, anlatma, tartışma, 

grupla çalışma, örnek çalışmalar üzerine konuşma, alan gezileri, öykü anlatma gibi çağdaş 

metotlardan yararlanılmalıdır. (Pasin ve Yücebaş, 2004).  

 

Kendine has yöntemleri içindeki bu dört alan, dayandıkları bilim ya da sanat 

alanlarının gereklerine uygun olarak öğretilir. Her öğrenim alanının bireye kazandıracağı 

davranışlar, o alanın kapsamı içinde yer alan konulara bağlıdır. (Kırışoğlu, 2002). Bu 

alanlar daha ayrıntılı bir şekilde ele alabilir. 

 



 III. 3. 1. Uygulama Alanı 

 

Bu alan görsel sanatların okul düzeyinde yapılabilecek bütün faaliyetleri 

kapsamaktadır. Bu etkinliklerin yapılmasında okulun fiziki şartları, okulun çevresel yapısı 

ve öğrencilerin sosyo-ekonomik özellikleri önemli rol oynar. Bütün bu koşulları el verdiği 

oranda sanat uygulamalarına önem verilmelidir. Uygulamalı çalışmalarda öğrenci, bilgi, 

beceri, ve ustalık deneyimlerini alıştırmalarla geliştirebilir. Her çalışmanın sonunda 

öğrencide biriken bilgi kuramsal öğreti olmaktan çok, her çalışma sonunda öğrencide 

oluşan niteliksel birikimdir. Bu birikim teknik becerinin yanı sıra belirli bir süre tekrarlı 

bir şekilde yapılan çalışmalar sonunda oluşur. Bir sanatçı gibi çeşitli malzemeleri 

kullanan çocuk, yaptığı etkinlik ile bir bağ kurar. Her türlü izlenimlerini, düşüncelerini, 

imgelerini çalışmasına katan çocuk bir yaratma sürecine girmiştir. Çalışmasını bitirine 

kadar çocuk haylindeki çalışma ve yaptığı çalışma ile bir savaşın içindedir. Çocuğun 

çalışmasında, önceki yaşantıları, deneyimleri ve gözlemleri etkindir (Kırışoğlu, 2002). 

 

Uygulamalı çalışmalarda öğrenci öncelikle görmeyi öğrenir. Yani çocuk, görsel alan 

içindeki bir sanat yapıtındaki renk, çizgi, form, doku gibi değerleri çalışmasında görmeyi 

öğrenir. Daha sonra araç ve gereçleri beceri ile kullanmayı ve bu gereçlerin sınırlılıkları 

içinde çalışmasının tamamlamayı ve izleyiciyi doyuma ulaştırmayı öğrenir. Ayrıca 

öğrenci yarattığı formda estetik değerlerin yanı sıra güçlü bir anlatım yapmayı öğrenir  

(Kırışoğlu, 2002). 

 

III. 3. 2. Sanat Eleştirisi Alanı 

 

Sanat eleştirisi, bir sanat yapıtına karşı duyarlı tepki verme sürecidir. İki çeşit sanat 

eleştirisi vardır. Bunlardan öznel eleştiri, bir sanat eserinden edinilen duyusal bilgiler 

doğrultusunda kişide oluşan içsel ipuçlarının tümüdür. Bağlam içinde ise eleştiri, sanat 

eserinin tarihi geçmişi ile ilişki kurularak gerçekleştirilir (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997). 

 

Bir sanat yapıtını eleştirel bir gözle incelemek bir anlamda o eseri oluşturan 

simgeleri estetik anlamda okumaktır. Sanat eleştirisinin sanat eğitimi süreci içerisinde yer 

almasının gerektiği bir çok sanat eğitimcisi tarafından savunulmaktadır.  Okul düzeyinde 

yapılan çalışmalar “sanat eseri inceleme” olarak ele alınmaktadır (Kırışoğlu, 2002). 



Sanat yapıtı incelenirken izlenecek yöntemleri; betimleme, çözümleme, yorumlama 

ve yargı olarak ele alabiliriz. Betimle sürecinde; izleyici sanat eseri ilk kez karşılaşır. İlk 

olarak eser dikkatli ve uzun süre incelenmelidir. İzleyici bu bölümde eserde gördüklerini 

belirtir. Betimlemenin ikinci aşamasında ise, eserin tasarım elemanları olan renk, çizgi, 

doku ve formun eser içinde dağılımı ve yoğunluğu tespit edilir.  Çözülme süreci; bu 

bölüm betimleme bölümünün bir devamı niteliğindedir. Eserin tasarım elemanlarının bu 

aşamada birbirleri ile ilişkileri ele alınır. Betimlemede olduğu gibi çözümlemede de 

eleştirinin kendine has dili kullanılır. Çözümleme ve betimleme sanat esri incelemede 

yaratıcı bir etkinliktir. Yorumlama sürecin; eser incelemede en önemli aşamadır. Eserin 

konusunun ve biçimsel öğelerinin belirlenmesi son yargıya giden yolun ilk aşamasıdır. 

Eser için söylenen yorumlar, derin, ilginç, bilgilendirici, mantıklı ve yerinde olmalıdır. 

Yorumun içinde sanatçının vermek istediği mesaj yer alır. Değerlendirme- Estetik yargı 

sürecinde, esrin genel bir değerlendirilmesi söz konusudur. Bu süreçte hoşlanma ya da 

hoşlanmama değil bir yargıya varmak önemlidir. Eserlerin yer aldığı çeşitli kategorilere 

göre eleştiri yapılır. Bu noktada esere biçimci, dışavurumcu, yansıtmacı ve ya duygusal 

kuramlardan birisi ile yaklaşılmalıdır (Kırışoğlu, 2002).   

 

III. 3. 3. Sanat Tarihi Alanı 

 

Sanat tarihi, bir sanat eserinin, sanatçının ve eserle ilgili diğer bilgilerin 

incelenmesidir. Bazı sanat eserleri eserin yapıldığı ortama ve zamana bağlıdır. Eserin 

yapıldığı yıllarda yaşanan sosyal ve kültürel değişimlerin eser üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi de sanat tarihi araştırması içinde yer alır  (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997). 

 

Tıpkı bilimsel bir buluşun gelecekteki gelişmelere ışık tuttuğu gibi sanat eseri de 

gelecek eserlerin oluşmasını sağlar. Böylece kendinden sonraki esere kaynaklık eder. 

Sanat eserleri tarihsel bir süreç içinde değişerek ve gelişerek günümüze kadar ulaşır. 

Sanat tarihi öğretilirken yakın çevre ve yakın çağlardan başlanmalıdır. Böylelikle, yakın 

çevreye olan ilgi canlı kalır, kültürel varlıkların tarihsel ve sanatsal değerleri somut olarak 

kavranır ve sanat tarihi tek düzelikten kurtulmuş olur. Sanat tarihi öğretiminde öğrenci 

aktif olmalıdır. Zamanı geldiğinde diğer disiplinlerle birleştirilmelidir. Ayrıca sanat tarihi 

öğretimi sade ve öğrenci seviyesine uygun olmalıdır (Kırışoğlu, 2002).   

 



III. 3. 4. Estetik Alanı 

 

Estetik; öğrencilerin, sanatçıların, sanat eleştirmenlerinin, sanat tarihçilerinin sanat 

hakkında yorumlarını ve kararlarını incelemenin nasıl yapılacağını öğretir. Bir konu 

üzerine özel bir deneyim kazanmak da estetik olarak algılanabilir. Sanat felsefecisi olan 

Crawford (1989), estetiği şöyle tanımlamıştır: “estetik sanatın gelişimini ve bizim 

deneyimlerimizin eleştirel yansımalarını içiren aktivitelerin bir koludur. Estetik bu 

nedenlerden dolayı, estetik deneyimleri ve bunun insan hayatına, kültürüne getirdiği özel 

katkıları araştırılmaktadır” (Gökay, 2005, s.87).  

 

Sanatçı yapıtını oluştururken kaygısı güzelliktir. Güzellik renk form gibi keyif veren 

estetik bir özelliktir. Sadece sanatçı değil izleyici de bir eserde güzeli arar. Estetik 

öğretiminin amacı bireyin sanat üzerine konuşabilmesini sağlamaktır. Farklı estetik 

kuramları estetik öğretimi içinde yer alır. Estetik konuları sadece sanat eserleri ile sınırlı 

kalmamalı çevre, doğa ve günlük yaşamda karşılaşılan her nesne güzellik yönünden ele 

alınmalıdır. Günlük yaşam söz konusu olduğu zaman ise estetik deneyim gündeme gelir. 

Estetik deneyimlerde güzellikler bireyi etkisi altına alır. Estetik eğitiminin amacı estetik 

deneyim yaşatmak ve güzellik adına birikim sağlamaktır. Estetik tartışmalarında seçilen 

örneklerde çok önemlidir. Sanat nesnesi, doğal nesne, taklit gibi konular üzerinde 

durulmalı ve somutlaştırılmalıdır (Kırışoğlu, 2002).   

 

Çok Alanlı Sanat Eğitimi uygulamalarında, estetiğin içeriği öğrencileri şu soruları 

sormaya iter; sanat nedir, kalite nasıl belirlenir, bir sanat eserini müzede sergilenecek 

kadar önemli yapan nedir? Küçük yaştaki öğrenciler bile bu soruları kafalarından 

geçirirler. Öğrenciler sanat eğitimleri içinde ilerledikçe, sanat eserlerini tartışırken estetik 

kriterleri kullanmayı öğrenirler. Tıpkı bu öğrenciler gibi estetikçilerde aynı işi yaparlar. 

Bir çocuk bir resme bakıp “bu resim güzel” dediğinde estetik bir yargı ortaya koyar. Bu 

yargı ilk bakışta hemen söylenmiş gibi görünse de, aslında ortaya atılan görüşün karmaşık 

bir iddia olduğu anlaşılır. “Çocuğun güzel bulduğu resmin konusu mudur, yoksa resmin 

kendisinin güzel olduğumudur? Beklide resimde çirkin olarak bilinen bir obje olabilir, bu 

durumda acaba çirkin bir objenin resmi de çirkin midir? Ressamlar çirkin bir objenin 

resimlerini yapabilirler mi? Bunlara benzeyen bir çok sorunun cevabının düşünülmesi, 



insanın özellikle karar olarak verdiği sözcüklerin anlamını açıklamaya yardımcı 

olacaktır”  (Gökay, 1998, s.39). 

 

Gökay (1998)’a göre estetik değerlendirme, bir nesne karşısında görsel ve düşünsel 

olarak incelediğiniz, nesne hakkında karalarımızın incelenmesi ile gerçekleşir. Estetik 

disiplini, görsel sanatlar eğitimi içerisinde verilirken öğrenci seviyelerinin başlangıçta 

düşük olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin seviyelerine ve yaş 

gruplarına göre hazırlanmış estetik oyunları öğrencilerin seviyelerini artırmada yardımcı 

olabilir.  

 

Öğrencilerin estetik değer verme süreçlerine katkıda bulunmak için, oyunların yanı 

sıra görsel materyaller kullanılabilir. Güzel ve çirkin nesnelerin resimlerinin yan yana 

konduğu bir pano, bir doğa manzarası fotoğrafı ve bir doğa resmi estetik yargıya varma 

sürecinde öğrencilere yardımcı olacaktır.       

 

 III.3. 4. 1. Estetik Yargı Kuramları 

 

III.3.4.1.1. Yansıtmacı Kuram  

 

Dış dünyada yer alan sanat eseri, insanı, hayatı, toplumu ve gerçekçiliği yansıtan bir 

kuramdır. Bu kuramda sanat eseri üzerinde durulan en önemli nokta gerçekçiliğidir. Bu 

kuramda eser ele aldığı doğayı, toplumu, insanı ve hayatı olduğu gibi ele alır ve sanki bir 

ayna gibi tüm gerçekçiliği ile yansıtır (Gökay, 1998). 

 

III.3.4.1.2. Dışavurumcu (Anlatımcı) Kuram  

 

Bu kuramda sanatçı iç dünyasını ve duygusal yaşamını, bilenin dışında renk, çizgi, 

biçim ölçülerini etkili bir şekilde kullanarak anlatır. Sanatçı iç dünyasını eseri aracılığı ile 

izleyicisine sunar. Bu noktada psikolojik etki ve izlenimler eserde ön plana çıkar. Eserde 

sanatçının düşleri, kaygıları duyuşsal bir anlatımları ile yüzleşiriz. (Artut,2001). Bu 

kuramda sanatçının izleyicisine vermek istediği bir mesaj olmalıdır. Sanatçı vermek 

istediği bu mesaj doğrultusunda yaşamın gerçeklerini, becerisi ve hayal gücü ile etkili ve 

güçlü bir şekilde anlatır (Gökay, 1998) 



III.3.4.1.3. Biçimci Kuram  

 

Bu kuramda sanat ürünlerine yapısal düzenleme boyutunda bir açıklama getirilir. 

Daha çok alışılmışın dışında sanat ürünleri için açıklamalar getirir. Sanatın elemanlarının; 

rengin, çizginin, dokunun, biçim ve formun ön planda olduğu bir kuramdır. Bu türde ele 

alınan eserler daha çok soyut anlayıştadır (Artut,2001). Bu kuramda sanat eseri 

incelenirken sanatçı, toplum ve izleyici ön planda tutulmalıdır. Sanat eserinin birliği, 

ahengi ya da güzelliği temel bir uyum içinde olmalıdır (Gökay, 1998).   

 

III.3.4.1.4. İşlevsel Kuram 

 

Gökay (1998)’a göre işlevsel sanat kuranında sanat, ahlaki, dini, siyasi ve ekonomik 

alanda bir ilerleme aracı olarak ele alınır. Yani sanat eseri bir amaca hizmet etmelidir.        

 

İşlevsel kuram ayrıca eğitimsel ve diğer sosyolojik olayları içeren amaçlı etkinlikleri 

kapsar. Bu tür yapıtlarda zanaat etkisi vardır. Tanıtım ve propaganda içeren resimler, 

afişler ya da slogan türü yapıtlar bu kuram içinde ele alınır (Artut,2001).  

 

III.3.4.1.5. Duygusal Etki Kuramı 

 

İzleyici ve alıcıya dönük bir kuram olan duygusal etki kuramı, sanat eserinin 

izleyicide uyandırdığı duygular üzerinde durur. Sanatın eğitim, zevk verme ve heyecan 

uyandırma işlevinden yola çıkan estetikçiler, duygusal etki kuramının gelişmesinde etkili 

olmuşlardır. Duyuları esas alan bu kuram, izleyicinin duygularını psikolojik bir 

yaklaşımla ele alır. Onlara göre bir nesnenin sanat eseri olabilmesi için estetik bir duygu 

uyandırması gerekir (Gökay, 1998).     

 

III.3.4.1.6. Kurumsalcı Kuram 

 

Gökay (1998) ‘a göre;  kurumsalcı kuram bir sanat eserini kendi değer yargıları 

içinde ele alan sanat olarak değerlendiren kuramları ele alan bir kavramdır. Ortak 

düşüncelere sahip kişilerin oluşturduğu bu kuram bir müze, bir şirket ve ya devletin 



herhangi bir birimi olabilir. Bu kuruluşlar hangi sanat eserinin kurum için iyi olup 

olamadığına karar verirler.  

 

III. 4. Estetik Beğeni- Estetik Kaygı 

 

Yaşam; iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış gibi zıtlıklar arasında bir karar verme 

mücadelesi ile geçer. Bu gibi durumların arasında karar verme ve ya seçim yapmanın 

arkasında pek çok sebep yatabilir. Bireye verilmiş bu hakkı kullanmak, önce bir birey 

olmanın sonrada bir kişi olmanın tek kanıtı gibi görünmektedir.  

 

Günlük yaşamımızda ilişki kurduğumuz her şey karşısında bazen bilinçli bazen de 

bilinçsiz olarak bir tavır alırız. Takındığımız bu tavır eğer doyuma ulaşırsa bu durumdan 

mutluluk duyarız. Duyduğumuz bu mutluluğu belirtmenin yollarından biri de mutluluk 

veren nesneyi beğendiğimizi ifade etmektir. Beğeni güzeli, iyiyi, doğruyu, çirkinden, 

kötüden ya da yanlışlıktan ayırmakla  gerçekleşir. Yani beğeni olumsuzu olumludan 

ayırmakla gerçekleşir. Beğenilen bir nesne bizde duygusal bir doyum yaratması gerekir. 

Eğer bu duygusal doyum sanatta ise buna estetik beğeni denir.  

 

Güzel karşısında alınan tavrın kaynağını üç kısımda ele almak mümkündür. Bunlar: 

a. Bilişsel-düşünsel-entelektüel tavır alma, b. Ekonomik-pratik tavır alma, c. Salt 

duygusal doyuma tavır alma. Estetik beğeni bu üç tavrın gerçekleşmesi koşuluyla ortaya 

çıkar. Estetik beğeni, hem sanatçının, hem de alıcının bir tavrıdır. Sanatçı 

gerçekleştireceği ürüne karşı estetik bir beğeni duyar. Bu beğeni sanatçının seçimini 

yansıtır. Seçilen konu esin kaynağı olarak kabul edilir ve o konuya karşı bir beğeni 

duyulur.  

 

Sanat izleyicisi açısından, estetik obje karşısında gösterilen  beğeni, izleyicinin 

bilgisi ile doğrudan ilgilidir. İzleyicinin o alandaki bilgisi hem derinlemesine hem 

genişlemesine arttıkça, beğeni konusunda o denli seçici davranır. Estetik beğeni sanatla 

ilgilenen herkes için bir gereksinimdir. Estetik beğeni gücü bir insanda ne kadar gelişirse 

insanın sanatla olan ilişkisi de o denli gelişir. Bu gücü geliştirmek ancak, bilgi ile 

sağlanabilir ve eğitimle geliştirilebilir (Erinç,1998). 

 



Estetik beğenini geliştirilmesinde eğitimin önemli bir etkendir. Okullarda verilen 

sanat etkinlikleri derslerinde öğrencilerin beğenilerinin geliştirilmesi çok önemlidir. 

Çevresine, sanata ve kendisine bir tavır içinde olan çocuk, doyurulan beğenme duygusu 

ile hareket eder. İşte bu noktada sanat etkinlikleri derslerinde öğrencilerin beğenisini 

geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenmelidir.     

 

III. 5. Estetik Değer 

 

Estetik değer geçmişten bugüne estetik için merkezi bir problem olarak ele 

alınmıştır. Estetik değer güzel olan şey, yani objedir. Estetik değeri taşıyan da objedir. 

Ancak bu obje nasıl bir objedir. Var olan objeler arasında estetik değer taşıyan objenin 

belirli bir yeri vardır. İstenmeyen komik ve trajik  tarafları ile hayatta bilgi objesi olan 

herşey, estetik algının ve hazzın objesi olabilir. Ancak bilgi ile estetik algısı arasında fark 

vardır. Estetik değer gerçek bir nesne ile ayı değildir. Objenin estetik bir değer 

taşıtabilmesi için, estetik değerinin yetkin şekilde gösterdiği bir sanat eseri içinde yer 

alması gereklidir. Bir nesnenin estetik değeri, nenenin analizinden sonra ortaya çıkabilir 

(Tunalı, 2002). 

 

Görsel sanatlar eğitiminde estetik değer verme süreci öğrencilerin seviyelerine 

uygun şekilde hazırlanmış oyunlar aracılığı ile kolaylaştırılabilir. Bu konuda Stokrocki ve 

Kırışoğlu (1997)’ nun  hazırlamış olduğu İlköğretim Sanat Eğitimi Projesinde yer alan bir 

oyun örneği verilebilir. Oyunda estetik bir disiplin olarak ele alınmıştır. Oyununun 

hedefleri şunlardır:  

-Estetikte, değer, tercih ve yargı kavramları arasındaki farkı görebilme  

-Ekonomik, zihinsel, tarihsel, politik, sosyal ve estetik gibi değerleri tartışabilme 

-Görsel simgeler kullanarak değerleri sınıflandırabilme. (örneğin paranın ekonomiyi 

temsil etmesi) 

-Öğretim aracı olarak kendi görsel simgelerini tasarlayabilme ve yapabilme. 

-Değişik roller üstlenerek bir oyunu canlandırabilme. 

-Estetik oyununu değerlendirebilme ve seçenekler önerebilme. 

Bu oyunda öncelikle, değer, tercih, yargı gibi tanımlar açıklanır. Her öğrenci kendi 

estetik değer kartlarını hazırlar. Bu kartlara ek olarak seçilen eserlerin simgeleri de 



hazırlanır. Küçük gruplara ayrılan sınıfta sanat eserleri tahmin edilmeye çalışılır. 

Öğrencilerden bu oyunun ismini koymaları istenerek bir değerlendirme yapılır.  

 

Lankford (1992), sanat değerleri, ekonomik, estetik, politik, kişisel, eğitsel ve 

tarihsel gibi kültürel değerlere dayanmaktadır. Bu değerler insanları sanat yaratmaya, 

sanata sahip olmaya, onu korumaya, sergilemeye ve sanatı taktir etmeye yöneltir 

(Stokrocki ve  Kırışoğlu,1997). 

 

III. 6. Estetik Eğitim Yaklaşımı 

 

Sanat dili, suni alanlar kadar, doğal formlara da uygulanabilir. Aslında öğrencilerin 

dikkatini çizgiye, dokuya, renk vb elemanlara çekmenin en güzel yolu, konuya sanat ve 

doğal dünya asasındaki paralel referanslarla başlamaktadır. Bu duruma örnek olarak:  

• Çizgilerde olduğu kadar gökyüzüne karşı görünen çıplak dallarda yaşayan 

çizgiler, 

• Yeşilin çeşitleri, izlenimci bir ressam tarafından bir orman manzarasında 

olduğu kadar, ilkbahardaki ağaç ve bitki yapraklarında da fark edilebilir, 

• Karşılaştırma, Georgia O’Keeffe’nin resimlerinde olduğu kadar, beyaz 

binalara karşı oluşturulmuş ağaç ve bitki yaprakları arasında yaşar, 

• Geniş ritimler, üst üste binmiş dağ sıralarında ve yeni sürülmüş tarlalar 

gösterilebilir.  

Sanatçılar konularını kuvvetlendirmek için belirli unsurlara güvendiklerinde, 

bağlantılar öğrencilerin ayırt etmesi için en kolay yoldur. Aynı unsurlar tamamen soyut 

eserlerde de yaşarlar (Hurwitz ve Day, 2001).   

 

Bazı sanat eğitimcileri öğrencilerin; sanat, sanatçılar, sanat tarihi hakkında 

konuşmaları ile ilgilenirler. Bazı eğitimciler ise öğrencilerin duygularını tecrübe ve 

duyarlılıkla özdeşleştirmeleri gerektiğine inanırlar. Flannery “Hayat gri ve tatsız bir kabuk  

haline gelir” diyerek insan hayatının anlamsızlığının duygulardan habersiz olmasından 

kaynaklığını vurgular. Flannery (1973) estetik eğitimini bireyin insani özelliklerini 

kurtarma aracı olarak algılamaktadır. Bu düşüncesinin kaynağı ise, Alaxander 

Baumgarten tarafından tanımlanan duygu ve estetiğe dayanmaktadır. Flannery ve 

Modenfort, öğrenciler ile hayatın kendisi arasında anlamlı bir bağ oluşturmasının, yani 



deneyim kazanmasının önemli olduğu fikrini savunurlar. Bu deneyim kazanılırken bütün 

duygular vurgulanır. Süreç bu noktada çok önemlidir. Estetik eğitim yaklaşımı metodu, 

öğrencilerin kendi duygularına katılmaları ve onlara odaklanmaları konusunda 

cesaretlendirir. Ayrıca bu yaklaşım öğrencileri karın ağaçlardan yavaşça düşüşünü 

izlemeye, dalların gök yüzüne karşı duruşunu fark etmeye ve birinin ayak izinin kuma 

çıkması izleye ve bunun gibi estetik durumları denemeye davet eder. Görmek, duymak, 

tat almak, hareket etmek ve hissetmek sanat eğitiminin temelidir. Öğretim programı; 

duyuları içeren ve duyuları duyarlı hale getiren pek çok tecrübeden biri haline gelir. Bu 

yaklaşımla hazırlanan programlar ile öğrencilerin estetik ve duyumsal özelliklerinden 

haberdar olunur. (Michael, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IV. ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATEYAL GELİŞTİRME 

 

 

IV. 1. İletişim 

 

İletişim olmadan etkili bir öğretim gerçekleşemez. Öğretim teknolojileri ve 

materyalleri ile iletişim kavaramı birlikte ele almak doğru olacaktır. Öğrenme- öğretme 

sürecinde gerçekleşen tüm etkinliklerin temelinde iletişim vardır. İletişim genel anlamı 

ile, iletiyi gönderen ve alan arasında oluşan bir alışveriş ilişkisi içinde paylaşılan ve 

ortaklaşa yararlanım ile oluşan süreçtir. Su süreç, kaynak tarafından iletinin oluşturulup 

alıcıya göndermesi ile başlar ve alıcının iletiyi alıp değerlendirmesi ve tepkide bulunması 

ile sona erer. İletişim süreci incelenirken kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüt gibi temel 

öğelere dikkat edilmesi gerekir (Kaya,2005). 

 

 IV. 2. Teknoloji 

 

Teknoloji dendiği zaman ilk akla makine yada mekanik ya da mekanik donanım  

gelir. Ancak, teknoloji kelimesi mekanik donanımın yanı sıra kuramsal boyutu da 

içermektedir. Teknoloji, belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, gözleme dayalı 

ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır. Başka bir yaklaşıma göre teknoloji; belirlenen 

hedefleri gerçekleştirme, gereksinimleri karşılamada ve yaşamı kolaylaştırmayı 

sağlamada kullanılan bilgileri organize etmek için yapılan pratik uygulamalardır (İşman, 

2005). 

 

Kaya (2005,s.24) ‘ya göre: “Gözlenen anlamı ile teknoloji, temel olarak organize 

bir hiyerarşisiyle insan ya da insan grupları tarafından işletilen büyük makineler, olaylar 

ve insanlar üzerindeki rasyonel kontrol sistemidir.” Bu tanımın ışığında teknoloji sadece 

makinelerin işletilmesini değil, öğrenme süreçlerini de kapsamaktadır. Makineler 

teknolojinin birer parçasıdır ve teknoloji, çözüme ilişkin bir yöntemler bütünüdür. Sonuç 

olarak teknoloji, insan sorunlarına yardımcı olacak çözümlerin üretilmesi amacıyla; 

makinelerin, araçların, materyallerin ve yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.  

 

 



IV. 3. Eğitim Teknolojisi 

 

İkinci Dünya Savaşından sonra teknoloji, artık savaş teknolojisinden barış 

teknolojisine dönüşmüştür. Bu durum bir çok alanı etkilediği gibi eğitimi de etkilemiştir. 

Teknoloji, eğitimcilerin hedef kitleye uygun, sistemli, gelişkin eğitim materyalleriyle, kısa 

süre içerisinde ulaşabilmesi ve gerekli becerileri daha etkili bir şekilde 

kazandırabilmesine yardımcı olur. Eğitim teknolojisi, problem analizi, ve bu problemlere 

ilişkin çözüm önerilerini, uygulamaları, değerlendirmeleri ve yönetimi için gerekli 

insanları, yordamları, fikirleri ve ekipmanları kapsayan bütüncül bir süreçtir. Eğitim 

teknolojisi öğretim kuramlarının uygulanmasında kullanılan tüm yöntem ve teknikleri 

kapsamaktadır (Kaya,2005).   

 

Eğitim teknolojisi, bireylerin yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim 

uzmanları, teknoloji ve eğitim kavramlarını sürekli olarak öğrenme-öğretme ortamlarında 

yapılan faaliyetlerde kullanmaktadırlar. Bu kullanımın temel amacı öğrencilerin isteyerek 

öğrenme faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Öğrenme ve öğretme faaliyetlerine teknoloji 

sayesinde zevkli bir hale gelmektedir. Eğitim ve teknoloji ayrı kavramlar olmasına 

rağmen, öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi arttırmak için birlikte kullanmaktadır 

Her iki kavramında kuramsal temelleri ve yöntemleri bulunmaktadır (İşman, 2005).     

 

IV. 4. Öğretim Teknolojisi 

 

Öğretim ve eğitim teknolojisi genellikle içi içe girmiş bir şekilde karşımıza çıkar. 

Eğitim teknolojisi neden ile ilgilenirken öğretim teknolojisi nasıl ile ilgilenir. Öğretim 

teknolojisi davranışlarda ve öğrenme sonuçlarında bir değişim oluşturmak amacı ile 

bireyin çevresini değiştirmek için makine ile ve ya makinesiz yapılan etkinlikleri kapsar. 

Başka bir deyişle öğretim teknolojisi, öğretim sorunlarının çözümü için davranış ve fizik 

biliminden yararlanılarak yapılan strateji ve tekniklerin uygulamasıdır. Öğretim 

teknolojisi, eğitimin yöneticisi değil hizmet vereni olmalıdır (Kaya,2005).      

  

Öğretim teknolojisi, Öğretim Teknoloji Komisyonu tarafından, daha etkili bir 

öğretim sağlamak için öğretim ve iletişim ile ilgili araştırmalar adıyla, insan ve maddi 

kaynakları birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme sürecinin tasarlanması ve 



değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanımda ise öğretim teknolojisi; 

öğretme, öğrenme kuramlarının en etkili biçimde uygulamaya dönüştürülmesi sürecini 

sistematik  ve bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır (Yalın, 2000).     

 

IV. 5. Materyal Geliştirme  

 

Materyal geliştirmenin kapsamında öğretim teknolojileri yer alır. Doğru, güncel ve 

etkin bir materyal geliştirmek için öğretim teknolojisinden yararlanılır. Öğretim 

materyalleri; öğretmen tarafından öğrenme süreci içerisinde hazırlanan ve değişik 

ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, 

maketler gibi ilk bakışta anlaşılan nesneler olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha 

yüksek teknolojiye gereksinim duyan ses kasetleri, videolar, CD’ler, Internet sayfaları 

gibi ortamlarda da sunulabilir. Öğretmen materyalini önceden ve öğretim programının 

gereksinimleri doğrultusunda hazırlamalıdır. Bu noktada uygun materyal seçimi 

yapabilmek için öğretilecek içirik ve hedef kitle hakkında doğru bilgiler edinmek gerekir.      

    

 

 

Tablo1 Öğretim Materyalleri Geliştirme sürecinde Etkileşim Biçimleri 

Öğrenme 
Ortamı 

Öğretim 
Materyalleri 

Öğretim 
Yaklaşımı 

İçerik Hedef 
Kitle 



Çizimden de anlaşılacağı gibi çift taraflı oklar öğeler arası karşılıklı etkileşimi 

temsil etmektedir. Öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için hazır materyallerin 

seçilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Eğer bu mümkün olmuyorsa var olan 

materyallerin daha uygun hale getirilmesi gerekir. Eğer bu iki durumdan birisi 

sağlanamıyorsa öğretmen öğretmenin kendisinin materyali geliştirmesi gerekir. Sınıf 

ortamında başlıca kullanılabilecek materyalleri şöyle sıralayabiliriz: 

• Gerçek nesne ve modeller 

• Yazılı gereçler (kitap, broşür vb.) 

• Görsel basılı materyaller (resim, fotoğraf,çizimler, tablolar, grafikler vb.) 

• Tepegöz ve saydamlar 

• Slaytlar ve film çeşitleri 

• Ses öğeleri (ses kasetleri, CD’ler, ses çıkaran nesneler) 

• Televizyon ve video (Programlar, Video kasetler, VCD’ ler 

• Bilgisayar 

Her öğretim materyalinin kendin özgü özellikleri vardır. Bazı materyaller görsel ve 

işitsel öğeleri ön plana çıkarır. İşte bu noktada eğitimci öğretme etkinliğinin kazanımları 

doğrultusunda materyalini doğru seçmelidir  (Kaya,2005).     

 

 IV. 6. Öğretimde Teknoloji ve Materyalin Temel İşlevleri 

 

Öğrenme-öğretme işinin gerçekleştiği alana eğitim ortamı denir. Eğitilecek 

bireylerin içinde bulundukları koşullara göre eğitim ortamları farklılaşmak zorundadır. 

Her basamaktaki okullar, okullarda uygulanan programlar ve bu programlarda yer alan 

dersler için farklı eğitim ortamları düzenlenmelidir. Her programda yer alan dersler, hatta 

derlerde yer alan konular için değişik eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Dersliğin yapısı, 

öğretmen niteliği ve kullanılması gereken öğretim teknoloji ve materyalleri bakımından 

farklı eğitsel çevrenin oluşturulması gereklidir. Öğretim teknoloji ve materyalleri 

öğrenmenin kalıcı izli olmasını sağlamak bakımından önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne 

kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı olur, unutma da daha 

az olur. Öğrenilenlerin %83’ü görme, %11’i işitme, % 3.5’i koklama, %1.5’i dokunma ve 

%1’i tatma yaşantıları yolu ile öğrenilmektedir. Buna paralel olarak insanlar, 

okuduklarının %10’nu, işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, Görüp 



işittiklerinin %50’sini, söylediklerinin %70’ini, yapıp söylediklerinin de %90’ını 

hatırlamaktadırlar (Kaya, 2005). 

 

Bu verilerin ışığında anlaşılıyor ki her tür düzeydeki eğitim uygulamalarında amaca 

ulaşabilmek için öğretim teknoloji ve materyallerinden yararlanılması gerekmektedir. 

Teknoloji ve materyaller sayesinde öğretim daha ekonomik hale getirilebilir. Bu yolla 

verilen eğitim ile öğrencilerin gereksinimleri daha kolay anlaşılabilir ve önlem alınabilir. 

Eğitim uygulamalarında üç temel gereksinimi karşılamak için öğretim teknolojileri ve 

materyal kullanımına başvurulmaktadır. Birincisi, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti 

vermek, ikincisi, var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme-öğretme süreçlerini verimli 

hale getirmek, üçüncüsü ise öğrenme-öğretme etkinliklerini bireyselleştirmektir. 

Teknoloji ve materyal kavramlarına eğitimsel açıdan bakıldığında bir çok işlevinin olduğu 

görülmektedir. Bu işlevlerden başlıcalarına değinelim; 

• Öğretim ve Öğrenim Aracı Olarak Teknoloji ve Materyaller: Öğretme-

öğrenme araçlarının en önemli özellikleri bir araç-gereç ilişkisine sahip 

olması ve materyalin niteliğidir. Bu anlamda teknoloji ve materyaller 

öğretim ve öğrenme araçlarına uyarlanan ders araç ve gereçleridir. 

• Bilgilerin İleticisi Olarak Teknoloji ve Materyaller: Teknoloji ve 

materyaller, önce bilgi dağıtımını merkezine almalıdır. Bu noktada  teknoloji 

ve materyaller amaçlı, iletişimsel, derse yönelik donanım ve bu donanımla 

birlikte kullanılan teknik gereç olarak kabul edilebilir.  

• Gerçekçiliğin Sunucusu Olarak Teknoloji ve Materyaller: Ulaşılması kolay 

olmayan bir gerçek, yapay öğrenim durumları ile sunulabilir. Bu süreçte 

teknoloji ve materyallerden yararlanılabilir.  

• İletişim Aracı Olarak Teknoloji ve Materyaller: Bir iletişim aracı olarak 

teknoloji ve materyaller, öğrenme ve öğretme sürecinde, öğretmen ile 

öğrenci arasındaki iletişimin somut aracıdır.  

• Nesnelleştirilmiş Eğitim Sistemleri Olarak Teknoloji ve Materyaller: 

Öğrenme ve öğretme kuramları bilginin iletişim sürecine yerleştirilmesinden 

çok, bilginin işlenmesini vurgulamaktadır.  

• Sembolleştirme Aracı Olarak Teknoloji ve Materyaller: Semboller, değişik 

atıflar ya da betimlemeler için kullanılabilecek ve bir sistem içinde organize 

edilebilecek ana parçalar ya da materyallerdir (Kaya, 2005). 



IV. 7. Öğretimde Araç-Gereç Seçme, Tasarlama ve Etkili Kullanma 

 

Öğretme-öğrenme sürecinde araç gereçler öğretim faaliyetlerini desteklemek için 

kullanılır. İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir 

 

IV. 7.1. Öğretim Araç-gereçlerinin Öğretimdeki Yeri ve Önemi 

 

Araç-gereçlerin öğretme-öğrenme sürecindeki önemini şu başlıklar altında ele 

alabilir. 

 

Somut şeyleri somutlaştırır: Araç-gereçlerin öğretme-öğrenme sürecindeki en 

önemli rollerinden biri fikirleri somutlaştırmasıdır. Görsel gereçler sözel fikirlere daha 

kolayca hatırlanabilecek bir bağ kurulmasına hizmet eder. 

  

Araç-gereçler ilgileri uyarılar: Geleneksel eğitim ortamlarında bilgilerin görsel-

işitsel araç-gereçler yoluyla sunulması sonucu ortaya çıkan göreceli yenilik, öğrencilerin 

ilgilerini çekerek, duygusal tepkiler yaratarak motive edecektir. 

 

Araç-gereçler zamandan tasarruf sağlarlar: Görsel bir materyalle zenginleştirilen bir 

derste tartışma sürelerinden tasarruf sağlanarak, öğrenciler daha kısa sürede daha etkili bir 

şekilde öğrenebilirler.  

 

Bunların dışında derslerde araç-gereç kullanımı; güvenli gözlem yapma olanağı, 

öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmayı, tekrar tekrar 

kullanılabilir olmayı ve içeriği basitleştirerek anlaşılmalarını sağlar (Yalın, 2000).  

   

IV. 7.2. Öğretim Araç-gereçlerinin Seçimini Etkileyen Faktörler 

 

Öğretim araç-gereçlerinin seçimini etkileyen faktörleri, öğretim hedefleri, öğretim 

yöntemi, öğrenci özellikleri, öğretim ortamı, araçların özelikleri, gereçlerin tasarım 

özellikleri, öğretmen tutumları olarak sıralayabiliriz. Bu faktörler öğrenme- öğretme 

faaliyetleri sırasında karşılıklı etkileşim içinde bulunurlar. Birinin seçilmesi ve 

tasarlanması diğer unsur üzerinde etkilidir. Öğretmen hedeflenen davranışları 



kazandırmak istediğinde, öncelikle öğrencilerin özelliklerini, öğretin ortamının 

özelliklerini, mevcut araç-gereçleri, kendi bilgi ve becerilerini dikkate alarak 

hazırlamalıdır (Yalın, 2000). 

 

IV.8. Yansıtıcısız Öğretim Teknolojileri ve Materyaller 

 

Yansıtıcısız öğretim teknoloji ne materyaller öğretmenler tarafından yaygın olarak 

kullanılır. Bu tür materyaller kolay yolla ve ucuz olarak elde edilebilir. Bu bölümde 

yansıtıcısız teknoloji ve materyal çeşitleri üzerinde duracağız. 

 

Basılı Materyaller: Ders kitapları, el kitapları, çalışma kılavuzları, çalışma kitapları, 

romanlar ve broşürlerden oluşur. Basılı materyallerin; temimi kolay, taşıması kolay, 

kullanımı kolay ve üretimi ile satın alımı hesaplıdır. Basılı materyallerin bu avantajlarının 

yanı sıra bazı sınırlılıkları da vardır.  

 

Tahtalar: Sınıf ortamında kullanılan en yaygın yüzey tahtadır. Temini diğer 

materyallere göre kolaydır. Tahtayı kullanırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. 

Tahtanın nasıl kullanılacağı önceden belirlenmelidir. Yazı ve çizimler temiz ve anlaşılır 

olmalıdır. Bu çizimler öğrencilerin görebilecekleri bir yerde olmalıdır. Gereksiz çizim ve 

yazılar kullanılmamalıdır. Dikkat çekilecek noktalar bazı belirteçlerle belirtilmelidir.  

 

Bülten Tahtası: Bu tahtalar duyurulması gereken kısa haberleri duyurmak için 

kullanılır. Ayrıca bu tahtalar gösteri amacı ile de kullanılabilir. Kullanımı oldukça yaygın 

olan bu tahtada öğrencilerin görsel ürünleri sergilenebilir. 

 

Resimler:  Soyut görüşleri aktarmak için kullanılır. Resimlerin kullanımı kolaydır. 

Donanıma ihtiyaç duymaz ve çok düşük maliyettedir. Resimler her derste her eğitim 

düzeyi için kullanılabilir. Ayrıca resimler bir ölçme-değerlendirme aracı olarak da 

kullanılabilir. Öğrencilerin, nesnelerin tanımlamasını gerektiren kazanımların 

gerçekleşmesinde resimlerden yararlanılabilir. Seçilen resimlerin dikkatle seçilmesi 

gerekir. Çünkü resimler semboliktir ve yanlış yorumlar çıkarılabilir.  

 



Çizimler: Bu materyaller, kişileri, yerleri, nesneleri ve kavramları göstermede 

kullanırlar. Çizimler ilişkilerin gösterilmesine ya da süreçlerin açıklanmasında yararlı 

olur. Çizimler ağırlıklı olarak ders kitaplarında bulunurlar. Bu çizimler öğretimin tüm 

evrelerinde kullanılabilir. Daha az ayrıntılı olan çizimler  daha fazla öğretimsel değer 

taşıdığı için her yaşta öğrenci tarafından kolaylıkla anlaşılabilir.   

 

Şemalar: bu materyaller, kronoloji, nicelik, hiyerarşi gibi soyut ilişkilerin görsel 

olarak sergilenmesine yardımcı olur. Şemalar gruplara göstermek için duvara asılabilir. 

Şemalar aşık ve iyi tanımlanmış olmalıdır. Genellikle şemalar tek bir temel kavramı ifade 

ederler. Sunulacak bilgiler fazlaysa bir tek karmaşık tablo yerine basit birkaç tablo 

oluşturulabilir.  

 

Grafikler: Sayısal verilere ilişkin görsel sunum sağlayan materyallerdir. Ayrıca bu 

materyaller, üniteler arasındaki ilişkileri ve verilerdeki eğilimleri göstermek içindir. 

Veriler grafikler yardımı ile daha kolay yorumlanabilir. Tablolara göre daha ilgi çekici 

olan grafiklerde veriler daha kolay yorumlanabilir. Grafiklerin; çizgi, sütun, alan ve daire 

gibi çeşitleri vardır. Seçilecek grafik türü sunulan bilgilerin karmaşıklığına ve alıcıların 

grafik yorumlama becerilerine dayanır.  

 

Posterler: Resim, çizgi, renk ve sözcükten oluşan sözel birleşimler posterlerde yer 

alır. Bu posterlerin amacı iletiyi aktaracak sürede izleyicinin dikkatini çekmektir. Etkili 

olması için posterlerin renkli ve dinamik olması gerekir. Bunlar ilgi çekmeli ve iletiyi 

izleyiciye hızla aktarmalıdır. Posterler birçok öğrenme durumunda etkili olarak 

kullanılabilir.  

 

Gerçek Nesneler: Para, araç, bitki, hayvan gibi gerçek nesnelere kolay ulaşılabilir. 

Materyallerdir. Örneğin Osmanlı dönemine ait eski bir para sınıf ortamına getirilebilir. 

Gerçek nesneler, günlük yaşamdan doğrudan yaşantının az olduğu konuları öğrenenler 

için uygundur. Bu materyaller oldukları gibi kullanılabilir ya da öğretimi daha etkili hale 

getirmek için değiştirilebilir. Bilgi sunma, sorular sorma, ilk kaynaktan öğrenme yaşantısı 

sunmanın yanı sıra gerçek nesneler, öğretimin değerlendirilmesinde de etkindir.  

 



Modeller: Bu materyaller, gerçek bir nesnenin üç boyutlu örneğidir. Gerçek 

eşyaların aynı hammaddesinden yada başka hammaddeden yapılmış örnekleridir. 

Modeller bazen gerçek olmayan, ancak insanlar tarafından tasarlanan cisim, yapı ya da 

düşünceleri temsil edebilir. Sınıfta kullanmak için modeller satın ya da ödünç alınabilir. 

Karmaşık araç ya da süreçlerin basitleştirilmişi şekilleri olan modeller, mesleki ve teknik 

eğitimde yaygın olarak kullanılır.   

 

Çoklu Ortam Setleri: Bir çok ortam seti, birden fazla araç içeren ve bir konu 

etrafında organize edilen öğretim/ öğrenme materyallerinin bir koleksiyonudur. Filmler, 

slayt, ses kaseti, video kaseti, düz resimler, tepegöz saydamları, haritalar, çalışma 

kağıtları, grafikler, broşürler, gerçek nesneler ve modeller çoklu ortam setlerinde yer 

alırlar. Bazı setler öğretmenin sınıfta yapacağı sunularda kullanılmak için tasarlanır. 

Bazıları da öğrencilerin yada küçük grupların kullanımı için tasarlanır.       

 

Alan Gezileri: Bu geziler daha çok gerçek süreçlerin, insanların ve nesnelerin 

çalışılması amacı ile sınıf dışında gerçekleştirilir. Alan gezileri öğrencilerin ilk elden 

deneyim gereksinimlerini nedeniyle oluşur. Başlıca gezi alanları; hayvanat bahçeleri, 

müzeler, kamu binaları ve parklardır. Alan gezilerinin yararlı olabilmesi için çalışma 

konusu ile doğrudan ilgili olmalıdır.  

 

Gösteriler: Bu materyaller bir düşünce, bir olgu ya da olayın çeşitli duyu organlarını 

etkileyecek şekilde gösterilerek anlatılmasını sağlar. Gösteri tümüyle gerçek koşullar 

altında ve gerçek nesneler kullanılarak yapılabildiği gibi modeller kullanılarak da 

yapılabilir. Gösteriler çeşitli duyu organlarımızı etkileyerek bize bazı yaşantılar 

kazandıran eğitim aracıdır. Gösteriler içinde birçok öğretim teknoloji ne materyallerin 

kullanılabildiği bir iletişim biçimidir. Çünkü aynı zamanda resim, fotoğraf, slayt, film 

şeridi, hareketli filmler, basit çizimler ya da başka semboller kullanılarak perde üzerinde 

ve ya tahtada gösteriler yapılabilir.  

 

Sergiler: Öğretim amaçları için entegre bir bütün oluşturmak için hazırlanan çeşitli 

nesne ve gösterilerin gösterimi sergi olarak tanımlanır. Sergiler kullanılan görsellerle aynı 

amaçlar doğrultusunda kullanılır. Sergilerde nesneler, modeller, görsel ve basılı 



materyaller sergilenebilir. Çoğunlukla bu sergilerde sunulan nesne ve görsellerle ilgili 

tanımlayıcı bilgiler yer alır.  

 

Ücretsiz ve Ucuz Materyaller: Öğretmenler sınıfta kullanabilecekleri maliyeti düşük 

materyalleri tanımalıdır. Ucuz ve ücretsiz materyallerin alınabileceği yerel, ulusal ve 

uluslararası kaynaklar vardır. Çoğu yerel yönetin, sivil toplum kuruluşları ve şirketler 

ücretsiz olarak materyal vermektedirler (Kaya, 2005). 

 

 IV.9. Powerpoint Sunusu 

 

Tezimizin kapsamında Powerpoint sunularından materyal olarak yararlandığımız 

için bu materyal üzerinde duracağız. Hazırladığımız sunular “yukarıdan aşağıya” geçiş 

düzeni ile oluşturulmuş ve enstrümantal iki ayrı müzik ile zenginleştirilmiştir.    

 

Ekran sunuları, sunumun gerçekleştiği ortamlarda görsel ve işitsel öğelerle 

konuşmacıyı destekleme için ve dinleyiciler doğrudan hitap etmek için kullanılır. 

Hazırlanan sunular, kişisel bir bilgisayarın monitöründe gösterilebileceği gibi, herhangi 

bir topluluğa sunmak için projeksiyon makinesinde de gösterilebilir. Powerpoint yazılımı, 

tasarımın tümüyle kişi tarafından hazırlanan bir araç olmasının yanı sıra hazır sunu 

şablonların da kullanılabilmesine olanak sağlar. Eğer sunumu hazırlayan kişinin zamanı 

kısıtlı ise hazır olarak bulunan şablonlar büyük kolaylık sağlayabilir. Ayrıca Powerpoint 

yazılımı ile hazırlanan bir sunu, programda yer alan görsel etkilerle zenginleştirilebilir. 

Slayt tasarımlarından sonra eklenecek müzikler sunumu daha ilgi çekici hale getirebilir  

(Kaya, 2005).   

 

IV.10. Görsel Öğretim Materyallerinin Tasarım İlkleri 

 

Öğretim materyali tasarımında geçerli ve önceden kestirilebilen bir öğretim için hem 

materyalin hem de görsel-işitsel unsurların öğretim hedeflerine uygun olarak seçilmesi 

gerekir. Materyalin, üretimi, kullanımı ve materyalden etkili bir şekilde faydalanılması 

için yine yukarıda belirtilen kriterlere uyması gerekir (Düzgün, 2000) 

 



Öğretim materyalleri, kısaca öğrenme sürecinin zihinsel etkinliklerine yardımcı olan 

sözel bilgilerin resimlendirilmesidir. Grafikler, fotoğraflar, kavaram haritaları, slaytlar 

filmler, bilgisayarlar  gibi bu tür materyaller örnek teşkil edebilir. Görsel öğretim 

materyalleri, öğrencinin yönlendirilmesinde dikkatini toplamasında, analiz ve sentez 

yapabilmesinde yardımcı olur. İyi tasarlanmış şematik bir gösterim, sözcüklerin ifade 

ettiği anlamlardan daha fazla kavrayış sağlamakta ve hatırda tutmayı kolaylaştırmaktadır 

(Genty, 1994).  

 

 Bir öğretim materyalinin öncelikle tasarımı üzerinde durulmalıdır. Tasarım, anlamlı 

bir sıra için, bilinçli bir şekilde harcanan çabadır. Öğretim materyalinin tasarımı, önceden 

belirlenen öğretim için, materyalin görsel-işitsel unsurlarının seçimi, üretimi, kullanımı ve 

faydalanılmasıdır. Bu bölümde bu öğretim materyallerinin tasarım ilkeleri üzerinde 

duracağız. 

 

IV.10.1. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri 

 

Bu ilkeleri; boşluk, çizgi, şekil-fon, doku ve renk olarak ele alabiliriz. İlk olarak 

boşluk; bir öğretim materyaline bakıldığında ilk olarak görülen doluluk ve boşluktur. 

Hazırlanan öğretim materyali üzerinde  göz en fazla algıladığı bölüm %41 ile sol üst, %14 

ile sağ alt köşe olarak belirlenmiştir. Öğretim materyalini hazırlarken bu durumları göz 

önünde bulundurarak daha etkili bir materyal hazırlayabiliriz.  

 

Çizgi; diğer bir ilkedir. Çizgi, öğretim materyallerinde doğru, dairesel, kırık ve bu 

çeşitlerin karışımı olarak kullanılır. Çizgilerin yatay, dikey ve ya eğik olarak kullanılması 

algılama üzerinde etkilidir. Çizgiler öğretim materyallerinde gözümüzde yarattıkları 

etkiler dikkate alınarak kullanılmalıdır. Böylece daha etkili bir materyal hazırlanmış olur.  

 

Şekil-Fon; şekil bir yüzey üzerinde çizilen iki boyutlu biçimdir. Form ise anlamlı 

kompozisyonlar oluşturmak için kullanılır. Verilmek istenen mesaj için detaylar ve 

materyaller gözün bir şekilden diğerine rahatlıkla kayabildiği formlardan oluşturulmalıdır.  

 

Doku; öğretim materyalinin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin en çok 

değişiklik gösteren tasarım elemanıdır. Dokular düz, pürüzlü, mat, parlak, saydam, renkli 



malzemelerden oluşabilir. Görsel malzemeler genellikle iki boyutludur. Bu iki boyutlu 

görsel materyallerde doku ve gerçek materyallerin kullanımı ile üçüncü boyut 

vurgulanabilir. Doku yüzey özelliği olduğu için dikkati nesneye çekmek, bütünlüğü 

artırmak amacı ile kullanılır. Dokular gerçekçiliği artırdığı için iyi tasarlanmış bir öğretim 

materyalinde etkili bir şekilde kullanılabilir.   

 

Renk; bu tasarım elamanı iyi tasarlanmış bir öğretim materyalinde önemli bir rol 

oynar. Renklerin iyi seçilmesi ve çizgilerle desteklenmesi sonucu en etkili öğretim 

materyali geliştirilebilir. Öğretim materyallerin renk seçiminde kişiselliğe yer yoktur. 

Renkler etkili olarak kullanıldığında başarılı sonuçlar elde edilir. Öğretim materyalinin 

tasarımında renklerin doğrudan algılama üzerinde şöyle etkileri vardır. Doğal renkler ile 

nesneler renklendirildiğinde görüntünün gerçekçiliği artar. Benzerliklerin ve farlılıkların 

ortaya konmasına yardımcı olur. Önemli noktalar ve bilgiler üzerinde dikkat toplanır. Son 

olarak da çokçu, durgunluk, tek düzelik ve canlılık gibi duyguların algılanmasına 

yardımcı olur. Ayrıca renklerin insan üzerinde psikolojik etkileri vardır. Renklerin bu 

etkileri göz önünde tutulduğunda daha başarılı bir öğretim materyali tasarımı yapılabilir 

(Bozkurt, 2003). 

 

 

PANO VE BİLGİSAYAR İÇİN ZEMİN VE ŞEKİLLER AÇISINDAN ETKİLİ RENK 

BİRLEŞİMLERİ  

 

Zemin 

 

Ön Panelde Şekil ve 

Yazılar 

 

Vurgulama 

Beyaz 

Açık Gri 

Mavi 

Açık Mavi 

Açık Sarı 

Koyu mavi 

Mavi, Yeşil, Siyah 

Açık Sarı, Beyaz 

Koyu Mavi, Koyu Yeşil 

Mor, Kahverengi 

Kırmızı, Turuncu, kırmızı 

Kırmızı 

Sarı, Kırmızı 

Kırmızı, Turuncu 

Kırmızı 

 

Tablo 2 Algılamayı kolaylaştırması açısından grafik ve bölümlerin renk bileşimleri     

 

 



IV.10.2. Bir Tasarımda Yerleşim Elemanlarının Kullanım İlkeleri 

 

Etkili ve ilgi çekici görsel bir öğretim materyali hazırlamak için yerleşim 

elemanlarının kullanım ilkelerine dikkat edilmelidir. Bu ilkeler; oran/ölçek, denge, 

bütünlük, ritim, vurgu ve ahenktir. Bu ilkeler doğru olarak kullanıldığı zaman daha etkili 

bir materyal tasarlanabilir. Bu ilkeler kısaca şöyledir:  

 

Oran/ölçek: Objelerin büyüklüğü ile ilgilidir. Bir nesnenin diğer nesneler ve bütün 

arasındaki ilişkiye göre nesnenin büyük, orta, küçük ağır ve hafif olduğunu ifade eder. 

Nesnelerin büyüklüklerinin doğru olarak algılanabilmesi için tanıdık başka bir nesne ile 

ölçeklendirilmesi gerekir.  

 

Denge: Görsel bir öğretim materyalinde denge, materyalde bulunan ögelerin 

algılanan ağırlığı ile ilgilidir. Denge materyalin ögelerinin ağırlıklarının yatay ve dikey 

eksenin her iki tarafında da eşit olarak dağıtılması ile olur. Formal ve informal olmak 

üzere iki ayı denge vardır. Bir görsel merkezden ikiye bölündüğünde, tasarım her iki 

tarafta da birinin yansıması ise denge simetriktir. İnformal denge ise asimetriktir. Bu 

denge daha dinamik ve seyircinin dikkatini görsel materyale daha çok çeken bir düzendir.  

 

Bütünlük: Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları ararsındaki ilişki bütünlüğü 

oluşturur.  Bir görseli meydana getiren bütünlük ögelerinin bir bütün olarak görülmesini 

sağlayan, ögeler arası bütünlüktür. Bütünlük sayesinde görsel daha kolay anlaşılır ve 

yorumlanabilir.  

 

Ritim: Kompozisyonlarda gözün bir nesneden diğerine rahatça kayabilmesidir. 

Soyut bir kavram olmasına rağmen çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımı ile ritim 

sağlana bilinir.  

 

Vurgu: Görsel bir materyalde tek bir görüş ele alınsa bile, bazen görsel içerisindeki 

bazı önemli ögeleri vurgulamak gerekir. Ögeyi daha dikkat çekici bir hele getirmek için; 

ok benzeri yön gösteren araçlar kullanılabilir, önemli öge için diğerlerinden daha parlak 

bir renk kullanılabilir. Temel öge daha büyük yapılabilir, zemin ve şekil arasında 



kontrastlık yaratılabilir, diğerlerinden farklı bir şekil kullanılabilir ve vurgulanan öge 

diğer öğelerin çakıştığı yere konulabilir.  

 

Ahenk: Oluşturulan kompozisyonun bütünü ile ilgilidir. Parçaların bir araya 

geldiğinde ortaya çıkan bütünlük duygusudur. İyi bir bütünlük için parçalara arası uyum 

çok önemlidir  (Bozkurt, 2003).       

 

IV. 11. Görsel Sanatlar Eğitiminde Materyal Kullanımı 

 

Sanat derslerinde öğretmen görsel, işitsel ve bilgisel tüm kaynakları önceden 

hazırlamalıdır. Ayrıca bunları yıllık ve ders planlarında belirtmelidir. Kaynak 

materyallerin yokluğu ya da yetersizliği öğrenciler üzerinde disiplin ve motivasyon 

sorunu yaratabileceğinden öğretmen bu konuda gereken hassasiyeti göstermelidir. Görsel 

materyallerin kullanılması dersin anlam ve amacı açısından son derece etkilidir. Sanat 

öğretiminde, görsel materyallerin konulara uygun sınıflandırılarak zenginleştirilirse 

istenen sonuç daha etkili ve anlamlı olur. Her derste yapılan görsel tasarımları teşhir için 

panolar hazırlanmalıdır. Sanat öğretiminde görsel materyal kullanımının etkilerini şu 

şekilde sıralayabilir: 

• Sanat öğretimi daha etkili, canlı, açık ve zevkli bir hale getirilebilir.  

• İşlemler basitleştirilebilir ve sonuca daha çabuk ulaşılabilir.  

• Modeldeki ayrıntılar daha kolay anlaşılabilir, ilgi ve dikkat çekici hale 

gelebilir.  

• Öğrenme isteği yaratabilir. 

• Estetik bilgi, görgü ve kültürün gelişimde etkili olur. 

• Bir konunun açıklanmasında kolaylık sağlar. 

•  Zamandan ve sözden kazanımlar elde edilir.  

• Tasarımlar üzerinde alternatifler yaratma olanağı sağlar (Artut, 2001)  

 

 

 

 

 

 



V. YÖNTEM 

 

Çalışmamızın yöntem bölümünde; araştırmanın yöntemi, araştırma evreni, araştırma 

örneklemi yer almaktadır. Araştırma nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Nitel araştırma için genel bir tanım yapmak zordur. Bu kavram şemsiye kavramı 

olarak ele alınmaktadır. Çünkü bir şemsiye altında yer alabilecek bir çok kavram değişik 

disiplinlerle yakından ilişkilidir. Genel anlamda bir tanımı olmayan nitel araştırma 

kavramına; etnoğrafi, antropoloji ya da durumsal araştırma denir.Eylemler araştırması 

betimsel araştırma, kuram geliştirme , içerik analizi gibi kavramlar karşılık gelmektedir. 

Araştırma deseni ve analiz teknikleri açısından bu kavramlar birbirlerine yakın olduğu 

için bütün bu kavramları içeren  ”nitel araştırma”  kavramı kullanılmaktadır (Yıldırım, 

Şimşek, 2000). 

 

Nitel araştırma yöntemleri, karmaşık, değişken, tartışmalı, bir çok alanda 

kullanılabilen bir alandır. Bu çeşitliliğin üç özelliği vardır; Paradigmalar, yaklaşımla ve 

veri çözümleme teknikleri. Nitel araştırmaların, tasarımlarında ortaya çıkan en önemli 

özelliği, insanları ve olayları kendi doğal ortamlarında incelemeleridir. Ayrıca nitel 

tasarımlarda, verilerin kavramsallaştırılması ve yapılandırılması sona bırakılır. Bu tür 

araştırmalarda, aynı zamanda, araştırma amaçlarına uygun durumlar uydurmak ve 

yaratmak zorunlu değildir (Punch, 2005).   

 

Araştırmalarda nicel veriler sayıları biçimlendirirler ve ölçme ile bu sayılar verilere 

dönüştürülürler. Ölçme işlemi sürekli değişken olduğu için sayıları kullanarak kavramları 

göstergelerle bağlantılandırma işlemi olarak ifade edilir (Yıldırım, Şimşek, 2000).  

 

Bu tezde araştırılan konu üzerine kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Tezin I. 

bölümünde giriş bölümü vardır. Giriş bölümünde problem durumu, problem cümlesi, 

çalışmanın amacı, sayıtlılar ve sınırlılıklar yer almaktadır. Tezin II. bölümümde estetiğin 

tanımı yapılmış ve tarihsel süreci ele alınmıştır. Antik çağlardan başlayarak günümüze 

kadar estetiğin tarihsel süreci bu bölümde yer almaktadır. III. bölümünde görsel sanatlar 

eğitimi ele alınmıştır. Bu bölümde ilköğretim ikinci basamağındaki bir öğrencinin genel 



özellikleri ve sanatsal gelişim özellikleri yer almaktadır. Tezin IV. bölümünde ise öğretim 

teknolojileri ve materyal geliştirme konuları ele alınmıştır. İletişim ve teknoloji 

konularının ele alındığı bu bölümde ayrıca bir öğretim materyalinin nasıl hazırlanması 

gerektiği üzerinde durulmuştur. V. bölümde tezimizin yöntemi, evreni, örneklemi ve 

araştırma modeli bulunmaktadır. Tezimizin diğer bir  bölümü olan VI. Bölümde ise 

seçilen ilköğretim okulu ikinci basamağı 6. sınıfında estetik beğeninin geliştirilmesinde 

materyal kullanımı üzerine yapılan uygulama sırasında yapılanlar yer almaktadır. VII. 

bölümde uygulamamızın sonucunda elde edilen bulgular ve yorum kısmı vardır. Bu 

bulgular ve yorumlar uygulama sırasında elde edilen verilerin doğrultusunda yapılmıştır. 

Tezin son bölümü olan VIII. bölümünde sonuç ve öneriler yapılmaktadır.    

 

Deney grubu ile, seçilen konular çerçevesinde toplam dört saat ders işlenmiştir. Bu 

dersler sırasında öğrencilerin ilgilerini çeken ve tezin amacına uygun olarak görsel 

materyaller kullanılmıştır. Dört ders saati araştırmacı tarafından video kayıt ile 

kaydedilmiştir. Bu gözlem kayıtlarının dökümü ekler kısmında yer almaktadır.    

 

V.1. Araştırma Modeli  

  

Araştırmanın modeli “Öntest-Sontest Kontrol Gruplu Desen” dir 

 

Araştırma sürecinde deney grubuna görsel materyallerle desteklenmiş iki ayrı konu 

işlenmiştir. Bu konular 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Görsel 

Sanatlar Dersi Müfredat Programından, araştırmanın seçkisi doğrultusunda belirlenmiştir. 

Araştırmada görsel materyal kullanımının  estetik beğeni düzeyine etkisi irdelenmiştir.      

 

Çeşitli değişkenler arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymak için nitel 

araştırmalarda deneysel desenler kullanılır. Bu safhada araştırmacı deneysel (bağımsız 

değişkenleri) gerçekçiliğini korumak için değişkenleri kontrol altına almak ve bağımlı 

değişkenler üzerinde ölçme yapmak durumundadır. Öntest-sontest kontrol gruplu 

araştırma modelinde araştırmacı, denk olduğunu varsaydığı bir deney ve bir kontrol grubu 

oluşturmalıdır (Alakuş, 2002) 

 

 



V.1. Evren ve Örneklem  

 

Geleneksel bilim anlayışının ögelerinden biriside; genellemedir. Üzerinde çalışılan 

bazı sınırlı sayıdaki değişken arasında bulunan ilişkiler belirli güvenlik aralıkları ile 

değişkenin ait olduğu evrene genellenirler. Bu yüzden değişkenlerin yer aldığı evrenin 

kesin hatları ile belirlenmesi gerekir. Evrenin bu şekilde sınırlanması araştırmacının bütün 

sorunlarını çözmeye yetmez. Evren araştırmacının ulaşamayacağı kadar büyüktür. Bu 

nedenle bilim adamları “örneklem” kavramını geliştirmişlerdir. Bütün evreni çalışmak 

yerine, evreni temsil eden örneklemi çalışmak daha pratiktir. Örneklem bu noktada 

evrenin özellikleri yansıtan daha dar bir gruptur. Araştırma sonucunda örneklem üzerinde 

yapılan tespitler evrene genellenir (Yıldırım, Şimşek, 2000). 

 

Bu araştırmanın örneklemini, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde 

Konya İli Merkez Selçuklu İlçesinde seçilen İlköğretim Okulu 6B ve 6C sınıflarına 

devam eden 36 öğrenciden oluşmaktadır. Tesadüfi yöntem ile belirlenen 6B sınıfı deney 

grubu olarak, 6C sınıfı ise kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubu olan 6B sınıfında 

19, kontrol grubu olarak seçilen sınıfta ise 17 öğrenci vardır. Araştırmada öncelikle her iki 

guruba öntest ve sontest uygulanmıştır. Araştırmada yer alan örneklmin bilgileri tablo 

3’de görülmektedir.   

 

Cinsiyet Deney Grubu Kontrol Grubu Toplam 

Kız 9 4 13 

Erkek 10 13 23 

 

Tablo 3 Araştırma Örneklemi Hakkında Bilgiler 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ESTETİK BEĞENİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE MATERYAL                 

KULLANIMINIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

 

VI.1. Uygulamanın Yapıldığı Ortam 

 

Estetik beğeninin geliştirilmesinde materyal kullanımı üzerine yapılan bu araştırma, 

2006-2007 öğretim yılı II. Yarıyılında Konya ili Selçuklu İlköğretim Okulu II. 

Basamağındaki sınıflardan deney grubu olarak seçilen  6B sınıfı üzerinde uygulanmıştır.   

 

VI.1.2. Uygulama Okulunun Tanımı 

 

   Okul Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü; 

11/09/2000 tarih ve 14463 sayılı onayı ile, Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat 

Kampüs alanında 11/09/2000 tarihinde eğitim – öğretime başlamıştır. 15/11/2000 

tarihinde de Sayın T.B.M.M. Başkanı Ömer İZGİ törenle açılışını yapmıştır. Okul 

kurulurken; 3 katlı binası içerisinde: 10 Derslik, 1 Anasınıfı, 2 Yönetici Odası, 2 Büro, 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 1 Kurucu ve Eğitim Danışman, 1 Veli Odası, 1 

Kütüphane, 1 Fen Laboratuarı, 1 İngilizce Laboratuarı, 1 Bilgisayar Laboratuarı, ( 24 

Bilgisayarlı), 1 Resim Dersliği, 1 Müzik Dersliği, 1 Drama Dersliği, 1 Sağlık Odası, 1 

Çok Amaçlı Salon, 1 Beden Eğitimi Salonu ve kantinden oluşarak eğitim öğretme 

başlamıştır.   

           Şu anda genişletilmiş 3 katlı binası içerisinde: 18 Derslik, 2 Anasınıfı, 2 Yönetici 

Odası, 2 Büro, 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 1 Kurucu ve Eğitim Danışman, 1 

Veli Odası, 1 Kütüphane, 1 Fen Laboratuarı, 3 İngilizce Laboratuarı, 1 Almanca 

Laboratuarı, 1 Bilgisayar Laboratuarı, ( 24 Bilgisayarlı), 1 Görsel Sanatlar ve Teknoloji 

Tasarım Dersliği, 1 Müzik Dersliği, 1 Drama Dersliği, 1 Sağlık Odası, 1 Çok Amaçlı 

Salon, 1 Beden Eğitimi Salonu, 2 Öğretmenler Odası, 1 Araç Odası, 3 Hizmetli Odası, 1 

Güvenlik Danışma Bürosu, 1 Yemekhane, 1 Mutfak ve kantinden oluşmaktadır. 

 

         5657 metrekare bahçesi içinde; Amfi Tiyatro, Hayvanat Bahçesi, Stres Duvarı, 

Basket ve Voleybol sahaları, Hobi(uygulama) alanı, Personelin Dinlenme Alanı 

(Kamelya), Servis Otoparkı, Misafir Araçları için Otopark, cocuk oyuncakları kurulmuş 



oyun parkı, otomatik sulama ile sulanan ve öğrencilerin üzerinde rahatça gezebileceği 

yeşil alanları mevcut bahçesi, dershaneleri televizyon, VCD, radyo, kaset çalar, bilgisayar 

ve tepegöz gibi araçlarla donatılmıştır. 

 

 

   Resim 1 Okulun genel görünüşü 

 

VI.1.3. Uygulama Sınıfının Tanımı 

 

Araştırmamızın deney grubu 19 kişiden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden 9’u kız, 

10’u erkektir. Kontrol grubu ise 17 kişiden oluşmaktadır. Bu öğrencilerden 4’ü kız, 13’ü 

erkektir.  Araştırma Görsel Sanatlar Atölyesinde yapılmıştır. Atölyenin genel yerleşim 

planı resim 2’de görülmektedir. Atölyede iki pencere yer almaktadır. Bu pencereler 

sayesinde aydınlık bir ortam oluşmaktadır. Gerektiğinde sınıf ortamını karanlık yapmak 

için koyu renkli perdeler vardır. Atölyede; bir öğretmen masası, masa üzerinde bilgisayar, 

dört adet dolap, iki adet pano, hareketli bir yazı tahtası, her öğrenci için 24 adet çizim 

masası ve 24 adet tabure yer almaktadır.    



 

 

Resim 2. Uygulama Ortamının Yerleşim Planı 

Dolap Hareketli 
Tahta 

Dolap 
 

Öğretmen Masası 
 
 
 
 
   Bib     Bilgisayar 

PANO 

 
 
 
 
 
P 
A 
N 
O 

 
 D 
 o 
 l 
 a 
 p 
 
 

 
 
P 
e 
n 
c 
e 
r 
e 

Sandalye 

   

K
A
P
I 

 
D 
o 
l 
a 
p 
 

 
 
 
P 
e 
n 
c 
e 
r 
e 
 



 

 

Resim 2 Uygulama Sınıfının Genel Görünüşü 

 

 

 

Resim 3 Uygulama Sınıfının Genel Görünüşü 

 

 



VI.2. Uygulama Sırasında Yapılan İşlemler 

 

Araştırmaya başlamadan önce deney grubu ve kontrol grubu olarak belirlenen 

öğrencilerin estetik beğeni düzeylerini belirlemek için yapılan öntest ve sontest 

uygulaması yapılmıştır. Testte, dört bölüm yer almaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin 

resimler hakkında estetik beğeni düzeylerini tespit için hazırlanmış dört ayrı derecesi 

bulunan bir tablo yer almaktadır. İkinci bölümde ise öğrencilerin sanat eseri olarak neleri 

değerlendirdiklerini ölçmek için bazı nesneler arasından seçim yapmaları istenmiştir. 

Üçüncü bölümde, öğrencilerin gördükleri resimler üzerine düşünceleri biraz daha ayrıntılı 

olarak sorgulanmıştır. Son bölümde ise öğrencilerin en çok  beğendikleri eser üzerine 

düşünceleri sorgulanmıştır.        

 

Araştırmanın ikinci aşamasında ilköğretim ikinci kademe 6. sınıf konularından 

seçilen iki konu üzerine materyaller hazırlanmış ve dört ders saatinde bu materyaller 

kullanılmıştır. Bu konular 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 

Görsel Sanatlar Dersi Müfredat Programından seçilmiştir. İlk derste “Güzel Sanatlar ve 

Ülkem” ile “Ulusal Kültür Ürünlerimiz” konuları birlikte işlenmiştir. İkinci derste ise 

“Doğadan İzlenimler” adlı konu ele alınmıştır. Bu dersler için hazırlanan görsel 

materyaller yalnızca deney grubunun derslerinde kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise bu 

materyaller kullanılmamıştır.  

 

VI.3. Ön-Son Teste Sorularının Belirlenmesi 

 

Uygulama için hazırlanan ön-son testte dört bölüm yer almaktadır. Testin birinci 

bölümünde öğrencilerin, seçilen eserler arasında beğeni düzeylerini belirtmeleri için değer 

yargıların bulunduğu bir tablo sunulmuştur. Bu yargılar dört tanedir; çok beğendim, 

beğenmedim, biraz beğendim ve hiç beğenmedim. Öğrenciler bu tablo üzerinde beğeni 

değerlerini seçtikleri resimler ile belirtmişlerdir. İkinci bölümde ise sınıfa getirilen bazı 

nesneler arasından öğrenciler sanat eseri olarak değerlendirdikleri nesneyi seçmişlerdir. 

Ayrıca bir sonda sorusu ile öğrencinin seçtiği nesneyi neden sanat eseri olarak 

değerlendirdiğini belirtmesi istenmiştir. Testin üçüncü bölümünde ise öğrencilerin birinci 

bölümdeki sanat eserleri hakkında daha farklı değer yargılarının tespiti için bazı sorular 



yöneltilmiştir. Son bölüm olan beşinci bölümde ise öğrencilerin en beğendikleri sanat 

eseri üzerine daha geniş bilgi vermeleri istenmiştir.   

 

VI.3.1. Ön-Son Testte Kullanılan Resimlerin ve Nesnelerin  Seçilmesi 

 

Öğrencilerin estetik beğenilerini ölçmek için yapılan testlerde katılımcılara 

gösterilmek üzere yedi adet yerli ve yabancı sanatçıya ait röprodüksiyonlar, bir adet 

minyatür örneği, Japon estamp sanatından bir örnek ve bir adet manzara resmi 

konulmuştur. Böylece öğrencilerin sanat eserleri hakkındaki beğenileri yoklanmıştır. Bu 

eserler sırası ile 1. Henri Matisse’in Bayan Matisse, 2. Levni’den bir minyatür, 3. Bir 

manzara resmi, 4. Marc Chagall’ın Ben ve Köy, 5. Piet Mondrian’ın Kırmızı, Sarı ve 

Maviyle Kompozisyon, 6. Picasso’nun Ağlayan Kadın, 7. Turgut Zaim’in Yörükler, 8. 

Vassily Kandisky’nin Kompozisyon, 9. Japon estamp sanatından bir örnek ve son olarak 

10. Osman Hamdi’nin Kaplumbağa Terbiyecisi’dir. Bu resimler katılımcıların kolaylıkla 

inceleyebileceği renkli ve 29.7x21 cm ebatlarında sunulmuştur.  

 

Öğrencilerin sanat eserini kavrama düzeyini değerlendirmek için de sınıf ortamına 

bazı nesneler getirilmiştir. Bu nesneler, bir adet el dokuması kilim, bir biblo, bir adet 

vazo, bir adet kase, bir çiçek resmi ve Vincent Van Gough’a ait Ayçiçeği adlı eserinin bir 

röprodüksiyonudur.     

 

VI.4. Uygulamada Kullanılan Materyallerin Tanımı 

 

Estetik beğeninin geliştirilmesinde materyal kullanımının etkileri üzerine yapılan bu 

uygulamada materyaller hazırlanılmış ve ders öğretim sürecinde kullanılmıştır. Uygulama 

sınıfı için “Güzel Sanatlar ve Ülkem” ile “Ulusal Kültür Ürünlerimiz” adlı konuların 

seçiminden sonra, bu konuyu görselleştirmek amacı ile şu materyaller hazırlanmıştır. İpek 

yolu haritası, geleneksel el sanatlarından örneklerin bulunduğu bir pano, eli belinde, hayat 

ağacı ve hayvan mücadelelerini belirten üçer motiften oluşan üç adet pano, hayat ağacı 

sembollerinin ve motiflerinin bulunduğu bir pano ve kronolojik bir sırada düzenlenmiş 

sanat tarihi şeridi. Seçilen bu materyallerden İpek Yolu Haritası Konuyu Sosyal Bilgiler 

Dersi ile ilişkilendirmek için seçilmiştir. Öğrencilerin ilgisine çeken bu harita ile derse 

etkili bir giriş yapılmıştır. Geleneksel el sanatları örneklerinin bulunduğu panoda; bir 



minyatür, bir hat, bir kilim, bir ebru ve bir çini örneği bulunmaktadır. Bu materyaller 

kullanılarak işlenen derslerin uygulamasında öğrencilere kendi kilimleri tasarlatılmıştır.  

 

  Uygulama sınıfı için seçilen ikinci derste “Doğadan İzlenimler” adlı konu 

seçilmiştir, bu konuyu görselleştirmek amacı ile şu materyaller hazırlanmıştır. Kronolojik 

bir sıra ile düzenlenmiş sanat tarihi şeridi, doğal güzelliklerin, İzlenimci sanatçılardan 

alınmış örneklerin ve çiçek resimlerinin yer aldığı bir power point sunusun bulunduğu 

CD, güzel ve çirkin temasını vurgulamak için seçilen portre örneklerinin asılı olduğu iki 

ayrı pano.  Birinci panoda Pablo Picasso’ya ait dört portre örneği yer almaktadır. İkinci 

panoda ise, Leonardo Da Vinci’nin Monaliza’sı,  Vincent Van Gough’un oto portresi, 

Andy Warhol’un Marilyn Monrore Portresi ve Ghirlandaio’un Bir Genç Çocukla Bir 

Yaşlı Adamın portresi vardır. CD’de resimleri yer alan İzlenimci sanatçılar arasında; 

Claude Monet, Paul Cezanne, Georges Seurat yer almaktadır.  Konun seçildiği müfredat 

programında uygulama için Peysaj çalışması önerilmiştir. Ancak resimde güzel 

kavramının daha iyi kavranması için uygulama olarak portre çalışması yapılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. BULGULAR ve YORUM 

 

 

Bu bölümde araştırmanın başında ve sonunda uygulanan testin deney ve kontrol 

gruplarında ne gibi sonuçlar  verdiği  vardır. Testte bulunan bölümlerin analizlerinin 

tabloları bulunmaktadır. İlk olarak testin I. bölümünün verileri yer almaktadır. Deney ve 

kontrol gruplarının bu bölümlerde vermiş oldukları cevaplar  tablolarda görülmektedir. Bu 

bölümde öğrencilerin sanat eserleri karşısındaki beğeni düzeyleri sorgulanmıştır. Testin 

II. bölümünde öğrencilerin sanat eseri kavramı hakkındaki bilgileri yoklanmıştır. Yine bu 

bölümde verilen cevaplar tablolarda yer almıştır. Testin II. bölümünde ise öğrencilere bazı 

açık uçlu sorular sorulmuştur. Sorular karşısında öğrencilerin verdikleri cevaplar yine 

tablolar yardımı ile belirtilmiştir. Testin son bölümünde, öğrencilerin en beğendikleri eser 

karşısında, duygu ve düşüncelerini daha geniş bir şekilde  belirtmeleri için bir soruya yer 

verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. 1. Ön-Son Test Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

 

Aşağıdaki tabloda deney grubu öğrencilerinin eserler hakkındaki beğeni düzeylerini 

belirlemek için hazırlanan I. bölümün öntest verileri yer almaktadır. Hangi resmin kaç 

öğrenci tarafından hangi düzeyde beğenildiği yer almaktadır. Sanatsal bir özellik 

taşımayan üç numaralı manzara resmi 6 öğrenci tarafından çok beğenilmiştir. Piet 

Mondrian’nın Kompozisyon adlı dört numaralı resmi 5 öğrenci tarafından hiç 

beğenilmemiştir. Turgut Zaim’in Yörükler olan 9 numaralı resmi 4 öğrenci tarafından hiç 

beğenilmemiştir. Henri Matisse’nin Bayan Matisse adlı resmi de 4 öğrenci tarafından 

beğenilmemiştir. Ayrıca Henri Matisse’nin Bayan Matisse adlı resmini 5 öğrenci 

tarafından da biraz beğenilmiştir. Levni’nin Rakkas adlı minyatürü 4 öğrenci tarafından 

biraz beğenilen eser olmuştur.   
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1. Henri Matisse-Bayan Matisse 0 5 5 4 

2. Levni-Rakkas 0 0 4 0 

3. Manzara Resmi 6 3 0 1 

4. Marc Chagall-Ben ve Köy 3 1 0 1 

5. Piet Mondrian- Kompozisyon 2 3 3 5 

6. Picasso-Ağlayan Kadın 2 3 1 3 

7. Turgut Zaim-Yörükler 1 0 2 4 

8.Vassily Kandisky-

Kompozisyon 0 1 2 1 

9. Japon Estamp Örneği 3 3 2 0 

10.OsmanHamdi-Kaplumbağa 

Terbiyecisi 2 0 1 0 

 

Tablo 4  Deney Grubu I. Bölüm Öntest Verileri 



Aşağıdaki tabloda deney grubunun I. bölüm için sontset sonuçlarının verileri yer 

almaktadır. Çok beğenilen resimlerin sayısı dengeli bir şekilde dağılmaktadır. Beğenilen 

resimler arasında  Henri Matisse’nin Bayan Matisse adlı resmi 5 öğrenci tarafından 

beğenilmiştir. Deney grubunun öntest sonucunda 6 öğrenci tarafından beğenilen manzara 

resmi bu testin sonucunda 3 öğrenci tarafından çok beğenilmiştir ve 3 öğrenci tarafından 

ise beğenilmemiştir. Hiç beğenilmeyen resimler arasında Henri Matisse’nin Bayan 

Matisse adlı resmi, Piet Mondrian’nın Kompozisyon adlı resmi ve Turgut Zaim’in 

Yörükler adlı resmi yer almıştır.  Levni’nin Rakkas adlı eseri ve Henri Matisse’nin Bayan 

Matisse adlı resmi biraz beğenilen resimler olmuşltur. 
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1. Henri Matisse-Bayan Matisse 1 5 5 4 

2. Levni-Rakkas 3 0 4 0 

3. Manzara Resmi 3 3 0 1 

4. Marc Chagall  Ben ve Köy 2 1 0 1 

5. Piet Mondrian- Kompozisyon 2 3 3 5 

6. Picasso-Ağlayan Kadın 2 3 1 3 

7. Turgut Zaim-Yörükler 0 0 2 4 

8.Vassily Kandisky-

Kompozisyon 0 1 2 1 

9. Japon Estamp Örneği 2 3 2 0 

10.Osman Hamdi-Kaplumbağa 

Terbiyecisi 3 0 1 0 

 

Tablo 5  Deney grubu I. Bölüm Sontest Verileri 
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1. Henri Matisse-Bayan Matisse 1 3 0 2 

2. Levni-Rakkas 0 3 1 2 

3. Manzara Resmi 13 1 1 0 

4. Marc Chagall- Ben ve Köy 0 4 1 3 

5. Piet Mondrian- Kompozisyon 0 1 0 4 

6. Picasso-Ağlayan Kadın 0 3 1 3 

7. Turgut Zaim-Yörükler 0 0 5 0 

8.Vassily Kandisky-

Kompozisyon 0 0 1 2 

9. Japon Estamp Örneği 1 2 7 0 

10.OsmanHamdi-Kaplumbağa 

Terbiyecisi 2 0 0 2 

 

Tablo 6  Kontro Grubu I. Bölüm Öntest Verileri 

 

6. tabloda kontrol gurubunun I. bölüm Öntest verileri yer almaktadır. Kontrol 

grubunda sanatsal özellik taşımayan üç numaralı resim deney grubuna oranla daha fazla 

kişi tarafından beğenilmiştir. 13 kişi tarafından beğenilen bu resim en fazla ilgiyi çeken 

resim olmuştur. Hiç beğenilmeyen resimlerde dört ve beş nolu resimler olmuşlardır. Marc 

Chagall’ın Ben ve Köy adlı eseri,  Piet Mondrian’nın Kompozisyon adlı eseri ve 

Picasso’nun Ağlayan Kadın adlı esri hiç beğenilmeyen resimler olmuştur. Turgut Zaim’in 

Yörük adlı eseri 5 öğrenci tarafından, Japon Estamp sanatı örneği 7 öğrenci tarafından 

biraz beğenilmiştir.  
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1. Henri Matisse-Bayan Matisse 1 1 2 2 

2. Levni-Rakkas 1 3 1 1 

3. Manzara Resmi 9 1 4 0 

4. Marc Chagall- Ben ve Köy 0 3 1 5 

5. Piet Mondrian- Kompozisyon 1 1 0 3 

6. Picasso-Ağlayan Kadın 0 0 1 3 

7. Turgut Zaim-Yörükler 0 0 2 0 

8.Vassily Kandisky-

Kompozisyon 1 0 1 0 

9. Japon Estamp Örneği 0 2 3 1 

10. OsmanHamdi-Kaplumbağa 

Terbiyecisi 2 0 0 1 

 

Tablo 7 Kontro grubu I. Bölüm Sontest Verileri 

 

7. tabloda kontrol grubunun I. bölüm sontest verileri yer almaktadır. Son teste 15 

öğrenci katılmıştır. 1 öğrenci okula gelmediği için katılmamıştır. Son test verileri ile 

öntestteki veriler ile arsında fazla bir fark olmadığı gözlenmiştir. Sanatsal bir özellik 

taşımayan üç numaralı resim yine en çok beğenilen resim olmuştur.3 numaralı bu 

manzara resmi 9 kişi tarafından en beğenilen eser olmuştur. Marc Chagall’ın Ben ve Köy 

adlı eseri, Piet Mondrian’nın Kompozisyon adlı eseri ve Picasso’nun Ağlayan Kadın adlı 

eseri hiç beğenilmeyen resimler olmuştur.  

 

I. bölümün verilerini verdikten sonra testin II. bölümünün birinci sorusuna 

öğrencilerin cevapların analizini yapacağız. Öğrencilerden bazıları bu soruya birden fazla 

nesne yazmıştır. 
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Tablo 8 Deney Grubu II. Bölüm Öntest Verileri 
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Tablo  9 Deney Grubu II. Bölüm Sontest Verileri 

 

Yukarıda verilen tablolarda görüldüğü gibi deney grubu öğrencilerinin ön-son test 

cevaplarında farklılıklar vardır. Öğrenciler önce gördükleri bütün nesnelerin birer sanat 

esri olabileceğini düşünmüştürler. Görsel materyallerle desteklenerek işlenen derslerin 

sonucunda deney grubu öğrencileri sanat eserinin tekliği kavramışlardır. Bu bilgilerinin 

doğrultusunda cevaplarını değiştirerek sontestte sanat esri olarak el dokuması kilim ve 

Van Gough’un Ayçiçeği adlı eserinin tıpkı basımını değerlendirmişlerdir. 
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Tablo 10 Kontrol Grubu II. Bölüm Öntest Verileri  
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Tablo 11 Kontrol Grubu II. Bölüm Sontest Verileri  

 

10. ve 11. tabloda kontrol grubunun testte II. bölümün birinci sorusuna verdiği 

cevapların verileri yer almaktadır. Kontrol grubu öğrencilerinin cevapları arasında 

tutarsızlık görülmüştür. Kontrol grubu öğrencileri sanat eserlerinin ayrımına 

varamamışlardır  

 

II. bölümün ikinci sorusu olarak “Seçtiğinin nesneyi neden sanat eseri olarak 

adlandırdınız?”  sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya deney grubu öğrencileri öntestte 

seçtikleri nesneleri açıklayan ve değerlendiren cevaplar vermişlerdir. On beş öğrenci El 

dokuması kilim ve Van Gough’un Ayçiçeği eserini seçmiştir. Bu nesneleri seçmelerinin 

nedenini  açıklarken “eşsiz oldukları için” cevabını vermişlerdir.   

 



Testin III. bölümünde öğrencilere gösterilen on sanat eseri hakkında sorular 

yöneltilmiştir. Öğrenciler bu kısmı cevaplarken I. bölümde değerlendirdikleri eserlerden 

yola çıkmışlardır. Öğrencilerden bazıları bazı soruları cevapsız bırakmıştır. Deney grubu 

öğrencileri odalarına 3 numaralı manzara resmini asmak istediklerini belirtmiştir. 5 

öğrenci yine 3 numaralı manzara resmini satın almak istediğini belirtmiştir. 6 öğrencinin 

en çok ilgisine çeken resim 3 numaralı manzara resmi olmuştur. Öğrencilerin evlerinde 

bulunan eserleri 1, 5 ve 8 numaralı eser hariç diğer resimlere benzediklerini 

belirtmişlerdir. Turgut Zaim’in resmi olan 7 numaralı esrin duygusal bir yönü olduğunu 5 

öğrenci belirtmiştir.  

 

Eser No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Gördüğünüz eserlerden 

hangisini odanıza asmak 

isterdiniz? 

0 0 6 3 2 2 1 0 3 2 

K
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i S
ay

ıs
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2. Bir sanat eseri 

koleksiyoncusu olsaydınız 

hangi eseri satın alırdınız? 

1 3 5 3 0 2 0 1 3 2 

3.Gördüğünüz eserlerden 

hangisi en çok  ilginizi çekti? 
0 1 6 3 1 4 1 0 2 2 

4. Evinizde bir sanat eseri var 

mı? Varsa hangisine 

benziyor? 

0 1 3 3 0 2 1 0 2 2 

5. Sizce eserlerden hangisinin 

duygusal bir yönü var?  
2 0 2 2 0 3 5 0 2 1 

 

Tablo 12 Deney Grubu III. Bölüm Öntest Verileri  

 

 

 

 

 

 

 



Eser No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Gördüğünüz eserlerden 

hangisini odanıza asmak 

isterdiniz? 

0 2 6 1 1 2 2 2 2 3 

K
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2. Bir sanat eseri 

koleksiyoncusu olsaydınız 

hangi eseri satın alırdınız? 

2 1 4 2 2 6 3 2 3 3 

3.Gördüğünüz eserlerden 

hangisi en çok  ilginizi çekti? 
1 1 6 0 1 5 2 1 1 4 

4. Evinizde bir sanat eseri var 

mı? Varsa hangisine 

benziyor? 

1 1 6 3 0 2 2 0 0 1 

5. Sizce eserlerden hangisinin 

duygusal bir yönü var?  
1 3 4 1 0 0 8 1 1 3 

 

Tablo 13 Deney Grubu III. Bölüm Sontest Verileri  

 

Deney grubu öğrencileri testin III. bölümünde seçimlerini hem ön hem sontsette I. 

bölümdeki seçimleri doğrultusunda cevap vermişlerdir. 3 numaralı manzara resmi olan  

sontestte de en çok işaretlenen resim olmuştur. 4 öğrenci manzara resmini satın almak 

istediklerini belirtmişlerdir. 6 örencinin ilgisini en çok 3 numaralı manzara resmi 

çekmiştir. Sontestte öğrenciler evlerindeki eserlere 8 ve 9 numaralı eser hariç diğerlerine 

benzediğini belirtmişlerdir. 8 öğrenci öntestte olduğu gibi Turgut Zaim’in Yörükler adlı 

eserinin duygusal bir yönü olduğunu bekitmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Eser No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Gördüğünüz eserlerden 

hangisini odanıza asmak 

isterdiniz? 

1 0 11 0 1 0 0 0 2 2 

K
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i S
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2. Bir sanat eseri 

koleksiyoncusu olsaydınız 

hangi eseri satın alırdınız? 

1 0 7 1 1 1 0 1 3 2 

3.Gördüğünüz eserlerden 

hangisi en çok  ilginizi çekti? 
1 0 6 1 0 4 1 0 2 2 

4. Evinizde bir sanat eseri var 

mı? Varsa hangisine 

benziyor? 

0 1 3 3 0 2 0 1 3 1 

5. Sizce eserlerden hangisinin 

duygusal bir yönü var?  
2 1 1 1 0 4 4 0 1 0 

 

Tablo 13 KontrolGrubu III. Bölüm Öntest Verileri  

 

13. tabloda kontrol grubunun öntstte III. Bölümde yer alan sorulara verdikleri 

cevapların verileri yer almaktadır. Deney grubunda da olduğu gibi öğrenciler bu 

bölümdeki sorulara I. bolümde ki tercihleri doğrultusunda cevap vermişlerdir. 11 öğrenci 

odalarına 3 numaralı manzara resmini odalarına asmak istediklerini belirtmişlerdir.  7 

öğrenci manzara resmini satın almak istemiştir. Manzara resmi 6 öğrencinin ilgisini 

ekmiştir. Öğrenciler 1, 5 ve 8 numaralı eserler hariç diğer eserlerin evlerinde bulunan 

eserlere benzediğini belirtmiştir. Duygusal bir yöne sahip olan resimlerin Picassao’nun 

Ağlayan Kadın ve Turgut Zaim’in Yörükler adlı eseri olduğunu belirtmişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Eser No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Gördüğünüz eserlerden 

hangisini odanıza asmak 

isterdiniz? 

2 2 5 0  1 0 0 4 1 0 

K
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2. Bir sanat eseri 

koleksiyoncusu olsaydınız 

hangi eseri satın alırdınız? 

3 2 3 1 1 2 0 5 0 0 

3.Gördüğünüz eserlerden 

hangisi en çok  ilginizi çekti? 
2 3 6 1 2 1 0 2 1 0 

4. Evinizde bir sanat eseri var 

mı? Varsa hangisine 

benziyor? 

1 1 5 0 2 1 0 2 0 1 

5. Sizce eserlerden hangisinin 

duygusal bir yönü var?  
2 1 0 0 2 3 6 1 0 0 

 

Tablo 14 Kontrol Grubu III. Bölüm Sontest Verileri  

 

14. tabloda kontrol grubu öğrencilerinin III. bölüm sontest sorularına verdikleri 

cevapların verileri yer almaktadır. Kontrol grubu öğrencileri gördükleri resimlerden 

manzara resmini ve Vassily Kandisky ‘nin Kompozisyon adlı eserini odalarına asmak 

istemişlerdir. 5 öğrenci Vassily Kandisky ‘nin Kompozisyon adlı eserini satın almak istemiştir. 

Manzara resmi  6 öğrencinin ilgisini çekmiştir. 4, 7 ve 9 numaralı resimler haricindeki diğer 

resimlerin evlerinde bulunan resimlere benzediğini belirtmişlerdir. Kontrol grubu öğrencilerinden 

6 tanesi 7 numaralı resim olan Turgut Zaim’in Yörükler adlı eserinin duygusal bir yönü olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Testimizin son bölümü olan IV. bölümünde öğrenciler en beğendikleri eser 

hakkında düşüncelerini ve hissettiklerini yazmışlardır. Deney grubunun en beğendiği 

eserler son testte değiştiği için öğrenciler bu sorunun cevabını yeni seçimlerine göre 

vermişlerdir.  

 



Yukarıda tablolarda belirtilen verilerin ışığında deney grubu öğrencilerinin estetik 

değer yargılarının ön ve son testte faklılaştığı görülmüştür. Kontrol grubunda ise belirgin 

bir fark tespit edilmemiştir.   

 

Uygulama dersleri dört ders saati boyunca gözlenmiştir. Şimdi bu derslerde 

gözlemler sonucu elde edilen izlenimlere değinelim.  

 

İlk derste “Güzel Sanatlar ve Ülkem” ile “Ulusal Kültür Ürünlerimiz” adlı konular 

işlenmiştir. Bu derste materyal olarak; İpek yolu haritası, geleneksel el sanatlarından 

örneklerin bulunduğu bir pano, eli belinde, hayat ağacı ve hayvan mücadelelerini belirten 

üçer motiften oluşan üç adet pano, hayat ağacı sembollerinin ve motiflerinin bulunduğu 

bir pano ve kronolojik bir sırada düzenlenmiş sanat tarihi şeridi kullanılmıştır. Öğrenciler 

sınıfa girdikleri andan itibaren etraflarında asılı olan bu materyaller karşısında 

meraklanmışlardır. Öğrencilerin daha önceki derslere oranla dersin başlamasını daha 

sessiz bir şekilde beklemişlerdir. Etraflarında gördükleri materyaller onları derse karşı 

çabuk motive etmiştir. Dersin işlenmesi sırasında öğrenciler sorulan sorulara çoğu zaman 

sınıfça yanıt vermişlerdir. Kullanılan görsel materyallerden ipek yolu haritası ve sanat 

tarihi şeridi daha çok erkek öğrencilerin dikkatini çekmiştir. Kız öğrenciler ise daha çok el 

sanatları örneklerin asılı olduğu pano ve motifler ile ilgilenmişlerdir. Dersin sonunda 

öğrenciler uygula aşamasına geçmişlerdir. Her öğrenci kendi motifini yaparak bir halı 

tasarımı yapmıştır. İkinci ders ise birinci dersin uygulama kısmının devamıdır. Öğrenciler 

çalışmalarına devam etmişlerdir. Bazı öğrenciler çalışmalarına başlamadan önce sınıf 

ortamında bulunan materyalleri gözden geçirmişlerdir.  

 

Uygulamanın üçüncü dersinde “Doğal Güzellikler” konusu işlenmiştir. Materyal 

olarak; Kronolojik bir sıra ile düzenlenmiş sanat tarihi şeridi, doğal güzelliklerin, 

İzlenimci sanatçılardan alınmış örneklerin ve çiçek resimlerinin yer aldığı bir power point 

sunusun bulunduğu CD, güzel ve çirkin temasını vurgulamak için seçilen portre 

örneklerinin asılı olduğu bir pano kullanılmıştır. Derse ilk olarak power point sunusu 

izlenerek başlanmıştır. Müzik eşliğinde izlenen sunum öğrencilerin dikkatini çekmiştir. 

Özellikle kız öğrenciler doğa manzaraları ve çiçek resimleri karşısında tepkileri hemen 

dile getirmişlerdir. “Çok güzel, neresi burası?” gibi cümlelerle duygularını 

yansıtmışlardır.  Sunumun ardından öğrencileri slaytlar hakkında sorular yöneltilmiştir. 



Sınıfın geneli derse katıldığı için farklı yanıtlar alınmıştır. Bu sondalar yardımı ile doğal 

güzellik ve resimdeki güzellik kavramları irdelenmiştir. Daha sonra güzellik ve çirkinlik 

kavramları için hazırlanan portre örnekleri irdelenmiştir. Öğrenciler burada çirkin bir 

şeyin de resminin güzel olabileceğini kavramışlardır. Dersin uygulama kısmına 

geçildiğinde öğrenciler artık malzemeler ile portre çalışması yapmaya başlamışlardır. 

Üçüncü dersin uygulaması olan dördüncü derste öğrenciler çalışmalarına devam 

etmişlerdir. Sanat tarihi şeridi haricindeki diğer materyallere bu derste ilgi azalmıştır. 

 

Sonuç olarak görsel materyallerle zenginleştirilmiş bu derslerde öğrencilerin derse 

katılımlarının daha fazla olduğu görülmüştür. Öğrenciler derse karşı istekli olmuştur. 

öğrencilerin motivasyonu kolay sağlandığı için öğretmen sınıf yönetimini daha rahat 

gerçekleştirmiştir. Hem öğrenciler açısından hem öğretmen açısından dersler daha 

eğlenceli geçmiştir. Kaydedilen bütün bu olumlu sonuçların yardımı ile öğrencilerde 

gelişip gelişmeyeceği sorgulanan estetik beğeni seviyelerinin geliştiği tespit edilmiştir. Bu 

bulguya ön-son test sonuçlarının analizleri sonucunda ulaşılmıştır.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Görsel sanatlar dersinde görsel materyallerin kullanılması dersin anlam ve amacı 

açısından son derece önemlidir. Sanat öğretiminde, görsel materyallerin konulara uygun 

sınıflandırılarak zenginleştirilmesi istenen sonucun daha etkili ve anlamlı olmasına 

yardımcı olmaktadır. İyi tasarlanmış ve öğretim sürecine uygun materyallerin seçimi sınıf 

ortamında öğretmenin disiplini ve motivasyonu sağlamasını kolaylaştırır. Teknolojik 

gelişmelere paralel olarak öğretim teknikleri de gelişmektedir. Yine görselliğin ön planda 

olduğu bu teknolojik gelişmelerin katkılarıyla sanat dersleri daha etkili olmaktadır.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı sanat dersleri için modern bir yaklaşımla teknolojik 

materyallerinin kullanımı konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Dersin 

özelliklerine uygun olarak görsel sanatlar atölyesinde bulunması gereken donanımları 

şöyle belirtmiştir; tekerlekli televizyon, video sehpası, tepegöz sehpası, resim sehpaları 

(öğrenci sayısına göre), tabura, dönerli model sehpası, öğretmen masası ve sandalyesi 

birde bülten panosu bulunmalıdır. Bunların yanında ekipman olarak; televizyon, video, 

CD ve kaset çalkar ve tepegöz bulunmalıdır.  

 

Bu araştırmamızda ilköğretim ikinci basamağı öğrencilerine uygulamalar 

yapılmıştır. Öğrencilerin “sanat eseri” kavramı hakkında neler bildikleri yoklanmış, 

estetik değer yargıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tespitler yapılırken geliştirilen 

materyallerin bu süreçlere olan katkısı irdelenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

“sanat eseri” kavramı hakkında bilgisiz oldukları tespit edilmiştir. Sanat değeri taşımayan 

bir resmi sanat eseri olarak adlandırmışlardır. Öğrencilerde gözlenen bu durumun 

materyal kullanımı ile değişip değişmeyeceğini tespit için öğretim sürecinde çeşitli görsel 

materyaller kullanılmıştır. Bu materyaller sadece deney grubu olarak seçilen sınıfta 

kullanılmıştır. Kontrol grubun da ise geleneksel yöntemler kullanılarak dersler işlenmiştir.  

 

Araştırmamızın sonucunda deney gurubu olarak seçilen öğrencilerin “sanat eseri” 

kavramı hakkında düşüncelerinin değiştiği gözlenmiştir. Estetik beğeni düzeylerinin 

gelişmesi için hazırlanan materyaller sayesinde öğrencilerin estetik değer biçme 

becerilerinin geliştiği görülmüştür. Bu durumun tespiti ön ve son test olarak uygulanan 



testler sonucunda yapılmıştır. Çeşitli görsel materyallerle zenginleştirilmiş öğretim 

sürecinde öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olduğu görülmüştür.  

 

Görsel malzemelerle zenginleştirilmiş bir sanat dersi ilgi çekicidir. Tek düzelikten 

kurtarır ve odaklanmayı sağlar. Öğretmen için kolaylık öğrenci için eğlenceli olur, 

böylece görsel sanatlar dersi anlamlı ve kalıcı hale gelir. Güzel sanatlara duyarlı bireyler 

toplum için yararlı ve başarılı işler yapabilirler. Belirli bir estetik beğeni düzeyine 

ulaşabilen bireyler kendilerini ve çevrelerini  daha çekici kılarlar.   

 

VIII. 1. Öneriler 

 

• Dersler,  birkaç anahtar soru cümlesi etrafında yapılandırılabilir. Eğer “Sanat 

insan yapımıdır, doğanın yaptığı değildir” kavramını vurgulamak 

isteniyorsa, onlara bir şehir manzarası fotoğrafı ve Edward Hopper’in bir 

yağlı boya resmi gösterilebilir ve “Hangisi resim, hangisi fotoğraf ve 

aralarındaki fark nedir” diye sorulabilir. 

• Sorularınızın güzelliği içinde kaybolmayın. Sorular ne kadar uzun ve şüphe 

içerirse, o kadar çabuk odaktan uzaklaşırınız. Sorularda olabildiğince açık ve 

kesin olunabilir. 

• Bir öğretmen olarak, özetleme ve açıklaştırma zamanın gelmesini beklemek 

daha uygun olacaktır.  

• Bir öğrencinin cevabını birkaç öğrenciye yorumlatılabilir. Örneğin: “A 

öğrencisinin cevabına katılıyor musun? Neden?”  

• İlgili birkaç öğrenci üzerinde duraktansa tartışma bütün sınıfa yayılabilir. 

Böyle bir tutumla ilgisiz öğrencilerin de dikkati çekilebilir.  

• Evet/hayır sorularından sakınmaya çalışılmalıdır, çünkü bunların değerleri 

sınırlıdır ve uzun tartışmalar için uygun değildir. 

• Metinlerden veya sözcüklerden tekrarlanan katı tanımlar, anlamayı 

engelleyebilir. Katı cevaplar, çocuk tarafından çok az çaba gerektirdiği için 

aynı zamanda en çabuk unutulanlardandır. 

• Karmaşık sorular zaman alırken, açık sorular zaman almaz. Açık sorular 

sadece bir amaç taşırlar. Ancak konuları devam ettirebilir ve isteksiz 

öğrencileri de kapsar.  



• İçinde cevabı bulunan sorulardan kaçınılmalıdır. Örneğin “Barbara 

Hepworth, doğal formları şekillendirme yönteminde olağan üstü değil 

midir?” 

• Eğer öğrenciye sorduğuz soruyu dinlemeye zamanınız yoksa, soru sormanın 

hiçbir anlamı yoktur.  

• Soruşturmanın bir paçası olarak “eleştirme” metodunu denenebilir. Sınıfı iki 

gruba ayrılır ve grup üyelerinin cevap hakkında düşünmeleri için 2-3 dakika 

verilir. Sonra her gruptan bir konuşmacının cevaplarını sınıfla paylaşmasını 

istenir. 

• Doğrular çoğunluğa bağlı olmasa da, nasıl bir çoğunluk oluştuğunu görmek 

için fikirlerin nedenleri sorgulanabilir. 

• Soruşturma kuralsız ilerlemeyeceği için, başlamadan sınıf birkaç kural 

koymaya davet edilebilir. Bunlar genelden özele sıralanabilir. 

• Estetik tartışmaları hernekadar  ne söylediğinden çok ne görüldüğü üzerine 

ilerlese de, mümkün olduğunca, tartışma için seçilen fikirler sanat eseri ile 

bağlantılı olmalıdır. Mondrian ve Kokoschka’nın eserlerini karşılaştırmanın, 

formalist ve dışavurumcu sanat felsefesini tartışırken büyük bir eksiklik 

olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? 

• Herhangi bir estetik soruşturma dersinde, bir problemde kendilerininkinden 

farklı bakış açılarını değerlendirebilmeleri, öğrencilerin karşıt görüşlülük ve 

şüphe ile başa çıkabilme yeteneklerini geliştirir (Hurwitz ve Day)   

• Öğrencilerin dikkatlerini çekebilmek için sanat derslerinde, özellikle estetik 

soruşturmasının yapıldığı sanat derslerinde görsel materyallere başvurabilir. 

• Sanat derssinin içeriğine ve amacına uygun tasarlanan görsel materyallerle 

öğretim süreci daha etkili bir hale getirilebilir. 

• Estetik beninin geliştirilmesinde sık sık görsel materyallere baş vurulabilir. 

Kullanılan materyaller ele alınan konuyu somutlaştır. Ayrıca bu materyaller 

öğrencinin fikirlerinin bir çıkış noktası olabilir.     

• Sanat dersleri için kullanacağınız görsel materyaller önceden planlanıp 

hazırlanabilir. Hazırlanan materyaller her an ulaşabilecek bir yerde sınıf 

ortamında bulundurulmalıdır. 

• Görsel materyaller öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde hazırlamalıdır. 



• Sanat derslerinde hazırlanan materyaller anlaşılır ve basit olmalıdır. Karışık 

olarak hazırlanmış bir materyal hem öğrenciyi hem öğretmeni dersin 

kazanımlarından uzaklaştırır.     

 

Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında diyebiliriz ki; görsel 

materyallerle desteklenmiş bir sanat dersi daha anlamlı ve zevkli bir hale gelir. Kullanılan 

materyaller bireyin güzele bakış açısını değiştirir. 
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EKLER 

 

Ek-1 Gözlem Kayıtları 

 

1. Dersin Gözlem Kaydının Dökümü 

 

Konu: Güzel Sanatlar ve Ülkem, Ulusal Kültür Ürünlerimiz 

Sınıf: 6B 

Ders Süresi: 40 dak.  

Kayıt Biçimi: Video 

 

Kazanımlar:  

-Sanat eserlerini ve endüstri ürünlerini örneklerle açıklar 

-Sanat eserlerini ve endüstri ürünlerini karşılaştırır. 

-Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verir. 

-Sanattaki niteliği insan eli ve duyarlılığının belirlediğini fark eder.  

-Ulusal kültürü yansıtan ve tanıtan görsel çalışmalar yapar. 

-Yaptığı görsel tasarımlarını sergilemenin kıvancını yaşar. 

 

Kullanılan Materyaller: İpek yolu haritası, geleneksel el sanatlarından örneklerin 

bulunduğu bir pano, eli belinde, hayat ağacı ve hayvan mücadelelerini belirten üçer 

motiften oluşan üç adet pano, hayat ağacı sembollerinin ve motiflerinin bulunduğu bir 

pano ve kronolojik bir sırada düzenlenmiş sanat tarihi şeridi. 

 

Diğer Derslerle İlişkilendirme: 

         Sosyal Bilgiler dersi “Kültür ve Miras” öğrenme alan, “İpek Yolunda Türkler” 

ünitesi “Orta Asya ilk Türk Devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk Kültür, sanat ve 

estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.  

 

Öğretim Süreci: 

Öğretmenin hazırlığı:  

-Önceden hazırlanan İpek yolu haritası, geleneksel el sanatlarından örneklerin 

bulunduğu bir pano, eli belinde, hayat ağacı ve hayvan mücadelelerini belirten üçer 



motiften oluşan üç adet pano, hayat ağacı sembollerinin ve motiflerinin bulunduğu bir 

pano ve kronolojik bir sırada düzenlenmiş sanat tarihi şeridinin hazırlanması ve 

öğrencilerin görebileceği bir yere asmak.   

Öğrenci hazırlığı: 

-Uygulama için gerekli malzemeleri hazırlama  

Dersin İçeriği: 

Öğretmen: Şimdi buraya bak! Bakıyor musun? 

Öğrenciler: Evet? (biraz gürültü oldu)  

Öğretmen: Burada gördüğünüz su kaplarından hangisinden su içmek isterdiniz? 

Parmak kaldıralım lütfen! Evet kızım senden başlayalım! 

Öğrenci: Şunda içmek isterdim? 

Öğretmen: Neden onda içmek isterdin?  

Öğrenci: Daha güzel olduğu için?  

Öğrenci: Aşağıdakinden. 

Öğretmen: Aşağıdaki değil sadece bu ikisinden  

Öğrenci: O zaman şundan?  

Öğretmen: Neden?  

Öğrenci: Daha büyük. 

Öğretmen: Evet Başka! 

Öğrenci: İkincisinden. 

Öğretmen: Neden?  

Öğrenci: Su içmeye daha uygun. 

Öğretmen: Bu kapların aşağısında gördüğünüz Neolitik çağda, Çatalhöyükte 

yapılmış kap. Bu kabın etrafı süslenmiş. Çok eski çağlarda, daha milat bile başlamamış. 

Bu arada sanat tarihi şeridimize bakıyoruz. Çatalhöyük’ün  Neolotik çağda kurulan bir 

yaşam alanı olduğunu görüyoruz. Sizce insanlar ta eski çağlarda bile bu tür eşyalarını 

neden süsleme gereği duymuş olabilirler?  

Öğrenci: Güzel olsun diye. 

Öğrenci: Zevkli olsun diye. 

Öğrenci: Sanata önem verdikleri için. 

Öğretmen: Sence ilk çağlarda sanat var mıydı?  

Öğrenci: Varmış işte. 

Öğretmen: Siz bunu sanat eseri olarak mı görüyorsunuz?  



Öğrenciler: (Hep birlikte) Evet! 

Öğrenci: Yaşadıklarını böyle süsleyerek sanat yaparak anlatmışlar. 

Öğretmen: Evet lütfen tek tek cevap verelim!  

Öğrenci: İlerde torunlarına göstermek için. 

Öğrenci: Zaman geçmesi için.  

Öğretmen: İpek yolu hakkında ne biliyoruz?  

Öğrenci: Ticaret yoluymuş. 

Öğrenci: Kervanlar varmış. 

Öğrenci:  Lidyalılar yapmış. 

Öğrenci: Hayır. 

Öğrenci: Askerler koruyormuş. 

Öğrenci: Türk devletleri denetimi altına almış ancak Çinliler ele geçirmiş. 

Öğretmen: Bakın burada bir İpek yolu haritası görüyorsunuz. İpek yolu Türkler  

Orta Asya’dan İstanbul üzerinden ta batıya ulaşmışlardır. İnsanlar bu yol sayesinde ticaret 

yapmışlardır. En çok halı, kilim, ipek gibi malzemeleri satmışlardır. Sizce bu malzemeleri 

satarken geçtikleri yerlerde ne gibi bir etki yaratmış olabilirler?  

Öğrenci: Kültürlerini yaymışlardır. 

Öğrenci: İpek yolu çok değerli olduğu için, bu yola sahip olanlar yüksek gelir elde 

etmişlerdir. 

Öğrenci: Sanat eserleri bırakmışlardır. 

Öğretmen: Orta Asya’da  Pazırık diye bir yer var daha önce hiç duydunuz mu? 

Öğrenciler: (Beraberce) Hayır. 

Öğretmen: Pazırıkta Ora Asya’da yaşamış Türklere ait kalıntılar bulunmuştur. 

Burada bulunan kalıntılardan en çok dikkati çeken kalıntılardan biride halılardır. Şurada 

gördüğünüz desenlerle halılarını süslemişlerdir. Yani ta ilk çağdan günümüze kadar bir 

süsleme var. İnsanlar sizce bunu hangi kaygı ile yapmış olabilirler?  

Öğrenci: Sanatsız kalmamak için.  

Öğrenci: Satılmaz kaygısı olduğu için. 

Öğrenci: Güzel olma kaygısından. 

Öğretmen: Şimdi şuradaki panoya bakmanızı istiyorum. Sizce bunlar ne olabilir?  

Öğrenci: Sanat eseri olabilir.  

Öğrenci: Ebru. 

Öğretmen: Ben geneline ne denir diyorum.  



Öğrenci: Sanat eserleri ve motifler.  

Öğretmen: Sizce bunlar Türklere ait olabilir mi? 

Öğrenciler: (Hep birlikte) Evet! 

Öğretmen: Sizce bunlar geleneksel el sanatları olabilir mi?  

Öğrenciler: (Hep birlikte) Evet! 

Öğretmen: Peki bu el sanatı örneklerinden evinizde ve ya başka bir yerde gördünüz 

mü? 

Öğrenci: Okulumuza gelen Nihat Şirinin evinde.  

Öğrenci: Müzelerde bunların benzerlerini görüyoruz. 

Öğrenci: Evimizde kilin var orada gördüm 

Öğretmen: Şimdi şurada çizilmiş örneklere bakmanızı istiyorum. Sizce bu 

motiflerin bir anlamı var mı? (Sorduğu örneği göstererek) 

Öğrenci: Mesela bir keresinde Çatal Höyüğe girmiştik orada ne yaptıklarını 

duvarlara çizmişlerdi. Ava gittiklerini yapmışlardı. 

Öğrenci: Bizde bir keresinde Kapadokya’ya gitmiştik orada çok değişik yerler 

vardı, odaların girişinde haç işaretleri vardı kilise oldukları belirtiliyordu.  

Öğrenci: Ağaca benziyor. 

Öğrenci: Bizim bir kilimimiz var da alttaki motif onda var.  

Öğretmen: Burada gördüğünüz bir hayat ağacı motifi. Peki bir anlamı olabilir mi?  

Öğrenci: Olabilir.  

Öğretmen: Yerden bitmiş göğe yükselmiş. Hani hayat hep ağaçla belirtilir ya…. 

Öğrenci: Bir şey gösterebilir miyim?  

Öğretmen: Tabi göster. 

Öğrenci: Bunun kökleri dedeyi, sonra bunlar onun çocukları..... 

Öğretmen: Evet bir soy ağacı sanki…. 

Öğretmen: Şu motife bakalım şimdi. Bunun anlamı ne olabilir? Bakın şöyle yapmış  

Öğrenci: Güç. 

Öğrenci: Cesaret. 

Öğrenci: Kendine güveniyor. 

Öğrenci: Zorluklarla başa çıkacağına inanıyor.  

Öğretmen: Bu motifin adı eli belinde ve anlamı, Türk kadınları Anadolu’da 

olgunlaştıktan sonar çocuk doğurduktan sonra bu motifi halılarına işlerler, yani artık ben 

büyüdüm olgunlaştım mesajı verirler. Peki buradaki motiflerde neler görüyorsunuz? 



Öğrenci: Aslan gibi bir şey geyiğe saldırmış. 

Öğrenci: Fosile benzer bir şey görüyorum. Eski çağlarda yaşayan yaratıkların… 

Öğrenci: Ava gitmişler. 

Öğrenci: Eski Türklerin savaşçı olduğunu simgeliyor.  

Öğrenci: Av. Bir hayvanın bir başka hayvanı avladığı…. 

Öğrenci: İşte böyle kavga ediyor gibiler.  

Öğretmen: Bunlar Türk Toplumlarına ait simgeler. 

Öğretmen: (Sınıfta konuşan bir öğrenciye) Dinliyor musun? 

Öğretmen: Bu motifleri Pazırık halısında ve at koşum takımlarında görebiliyoruz. 

Yine burada da insanlar neden bu süslemeleri yapmışlardır?  

Öğrenci: Sanat için… 

Öğrenci: Zevk için… 

Öğrenci: Birilerine miras bırakmak için. 

Öğretmen: Sizce bir sanat eserinin sanat eseri olarak nitelendirilebilmesi için ne 

özellikler taşıması gerekir?  

 Öğrenci: Birisinin yapabilmesi için zor olması lazım, basit olmaması lazım. 

 Öğrenci: Üzerinde çaba harcanması lazım.  

Öğrenci: Eşi benzeri olmaması lazım.  

Öğrenci: Gayet iyi yapılması lazım. 

Öğretmen: (Birkaç öğrenci aralarında konuşurlar) Lütfen artık keselim konuşmayı!  

Öğrenci: Birisinin ilgi çekmesi lazım.  

Öğretmen: Şimdi şu masa üzerindeki nesnelere bakıyoruz. Siz az önce bu nesneleri 

değerlendirirken hangisine sanat eseri dediniz?  

Öğrenci: Ben dört numarayı seçtim. 

Öğretmen: Neden onu seçtin?  

Öğrenci: Çünkü daha fazla ilgimi çekti. 

Öğrenci: Beşi seçtim. Çünkü farklı olan o. 

Öğretmen: Neden? 

Öğrenci: Resim olduğu için.  

Öğrenci: Altıyı seçtim, hoşuma gitti.  

Öğrenci: Ben vazoyu seçtim çünkü bir el işçiliği var.  

Öğrenci: Dördü seçtim, yapılması zor.  

Öğrenci: Birin yapılması zor.  



Öğretmen: Daha önce bir arkadaşınız dedi ki, sanat eserinin bir eşi benzeri yoktur 

peki neden bu vazoyu sanat eseri olarak değerlendirdiniz? Bunu her yerden satın 

alabilirsiniz.  

Öğrenci: Evet bizim evde de var. 

Öğretmen: O zaman sanat eseri olur mu? Bu elimdeki ünlü bir sanatçının bir 

eserinin kopyası. Sizce sanat eseri olan bu olabilir mi? 

Öğrenci: O zaman bu vazo da ilk yapıldığı zaman bir kopyası yoktu.  

Öğretmen: Hayır fabrikada üretilen nesneler tek olmadıkları için onları sanat eseri 

olarak adlandıramayız? 

Öğrenci: O Van Gough’un resmi değil mi? 

Öğretmen: Evet onun resmi.  

Öğretmen: Evet şimdi bütün bunlar üzerinde durduktan sonra uygulamayı nasıl 

yapacağımızı konuşalım. Evet herkes malzemelerini hazırlasın ve yerleşsin lütfen.   

Öğretmen: Evet şimdi Elimizde bulunan fon kartonları üzerine elişi kağıtlarından 

yaptığımız motifleri yapıştırarak kendi kilimimizi yapacağız.  

 Öğretmen: Neleri motife çevire biliriz?  

Öğrenci: Burnumu.  

Öğretmen: Evet ben bir insanı motife çevirsem olur mu? Sizce insana benzedi mi? 

Öğrenci: Evet.  

Öğretmen: Başak neler motif olur?  

Öğrenci: Çiçek olur. 

Öğretmen: Evet şimdi herkes kendi motifi üzerinde çalışmaya başlasın. 

Kartonumuzun yüzeyi bizim halımızın yüzeyi olacak.  

  

 

 

 

2. Dersin Gözlem Kaydının Dökümü 

Konu: Güzel Sanatlar ve Ülkem, Ulusal Kültür Ürünlerimiz 

Sınıf: 6B 

Ders Süresi: 40 dak.  

Kayıt Biçimi: Video 

 



Kazanımlar:  

-Sanat eserlerini ve endüstri ürünlerini örneklerle açıklar 

-Sanat eserlerini ve endüstri ürünlerini karşılaştırır. 

-Ulusal kültür mirasımızdan örnekler verir. 

-Sanattaki niteliği insan eli ve duyarlılığının belirlediğini fark eder.  

-Ulusal kültürü yansıtan ve tanıtan görsel çalışmalar yapar. 

-Yaptığı görsel tasarımlarını sergilemenin kıvancını yaşar. 

Kullanılan Materyaller: İpek yolu haritası, geleneksel el sanatlarından örneklerin 

bulunduğu bir pano, eli belinde, hayat ağacı ve hayvan mücadelelerini belirten üçer 

motiften oluşan üç adet pano, hayat ağacı sembollerinin ve motiflerinin bulunduğu bir 

pano ve kronolojik bir sırada düzenlenmiş sanat tarihi şeridi. 

 

Diğer Derslerle İlişkilendirme: 

         Sosyal Bilgiler dersi “Kültür ve Miras” öğrenme alan, “İpek Yolunda Türkler” 

ünitesi “Orta Asya ilk Türk Devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk Kültür, sanat ve 

estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.  

 

Öğretim Süreci: 

Öğretmenin hazırlığı:  

-Önceden hazırlanan İpek yolu haritası, geleneksel el sanatlarından örneklerin 

bulunduğu bir pano, eli belinde, hayat ağacı ve hayvan mücadelelerini belirten üçer 

motiften oluşan üç adet pano, hayat ağacı sembollerinin ve motiflerinin bulunduğu bir 

pano ve kronolojik bir sırada düzenlenmiş sanat tarihi şeridinin hazırlanması ve 

öğrencilerin görebileceği bir yere asmak.   

 

Öğrenci hazırlığı: 

         -Uygulama için gerekli malzemeleri hazırlama  

Dersin İçeriği: 

(Biraz gürültülü bir ortamda geçen ders işlenen konunun uygulaması yapıldı)  

Öğretmen: Çabuk yerinize geçin ve işinize başlayın!  

         (Bazı öğrenciler çalışmalarına başlamaları için öğretmen tarafından uyarıldı) 

 

 



3. Dersin Gözlem Kaydının Dökümü 

 

Konu: Doğadan İzlenimler 

Sınıf: 6B 

Ders Süresi: 40 dak.  

Kayıt Biçimi: Video 

 

Kazanımlar:  

-Gösterilen sanat esrinde anlatılan ve anlatılması mümkün olan fikirler ve duyguları 

tahmin eder. 

-Gösterilen sanat eserinden edindiği izlenimlerden yola çıkarak görsel tasarımlar 

yapar.  

-Doğadaki güzellik ile sanattakini karşılaştırır.    

 

Kullanılan Materyaller: Kronolojik bir sıra ile düzenlenmiş sanat tarihi şeridi, 

doğal güzelliklerin, İzlenimci sanatçılardan alınmış örneklerin ve çiçek resimlerinin yer 

aldığı bir power point sunusun bulunduğu CD, güzel ve çirkin temasını vurgulamak için 

seçilen portre örneklerinin asılı olduğu bir pano.    

 

Diğer Derslerle İlişkilendirme:  

         Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı “Bilgi vermek amacı ile konuşur”   

 

Öğretim Süreci:  

Öğretmenin hazırlığı:  

-Kronolojik bir sıra ile düzenlenmiş sanat tarihi şeridi, güzel ve çirkin temasını 

vurgulamak için seçilen portre örneklerinin yer aldığı olduğu bir pano sınıf ortamında 

öğrencilerin görebilecekleri bir yere asılır. Doğal güzelliklerin, İzlenimci sanatçılardan 

alınmış örneklerin ve çiçek resimlerinin yer aldığı bir power point sunusu data show ile 

gösterilmek için hazırlanır.        

 

Öğrenci hazırlığı: 

-Uygulama için gerekli malzemeleri hazırlama   

 



 

 

Dersin İçeriği: 

Öğretmen: Evet arkadaşlar ilk olarak izleyeceğimiz power point sunusunda doğal 

güzellikler yer alıyor. İzliyoruz.  

(5 dakika boyunca hazırlanan ilk sunum müzik eşliğinde izlendi) 

Öğretmen: Şimdi izleyeceğimiz sunumda ise az önce izlemiş olduğunuz doğal 

güzelliklerin resimlerde nasıl ele alındılığına şahit olacaksınız.  

(5 dakika boyunca hazırlanan ikinci sunum müzik eşliğinde izlendi) 

Öğrenci: Resim mi bu?  

Öğretmen: Evet resim….  

Öğretmen: (Sınıfın dikkati dağılır). Evet arkadaşlar dikkati izliyoruz bunlarla ilgili 

birazdan bazı sorularım olacak.  

Öğretmen: Evet! İki ayrı gösteri izlediniz. Birinde doğal güzellikler ele alınmış 

diğerinde ise bu doğal güzelliklerin resimde ele alınışları vardı. Bunlardan hangisi daha 

çok hoşunuza gitti . 

Öğrenci: Gerçek olanlar. 

Öğretmen: Neden gerçek olanlar?  

Öğrenci: Her ikisi de güzel.  

Öğretmen: Peki gerçek olanlar arasında deniz vardı, güneşin batışı vardı, bunlar 

sizde ne gibi duygular uyandırdı?   

Öğrenci: Huzur… 

Öğrenci: Ferahlık…. 

Öğrenci: Güzellik… 

Öğrenci: Orada yaşama isteği…. 

Öğretmen: Sizce bir resmin güzel olabilmesi için, güzel bir şeyin mi resmi 

olmalıdır?  

(Öğrenciler hep birlikte hayır dediler)  

Öğretmen: Peki neden hayır?  

Öğrenci: Çünkü kötü bir şey de güzel yapılabilir.  

Öğrenci: Eğer bir işin üzerinde uğraştıysan bence o güzel olmuştur. 

Öğretmen: Çirkin bir şeyi ele almış olsak bile mi?  

Öğrenci: Evet. 



Öğrenci: Bir resim üzerinde uğraşınca ona değer verince zaten güzel oluyor.  

Öğretmen: Evet.Portre ne demekti biliyoruz değil mi? Kim bana kısaca anlatır.  

Öğrenci: Kafa resmi…. 

Öğrenci: Yüzümüzün resmi….. 

Öğrenci: Yüzümüzün resmini kağıda aktarmak. 

Öğretmen: Burada bazı portre örnekleri görüyorsunuz. Yukarıda Picasso’dan 

örnekler, burada Rönesans sanatçılarına ait örnekler, Van Gough’ tan ve pop art 

sanatından örnekler var. Burada bir yaşlı adam var, sanki biraz çirkin bir adam gibi… 

sizce bu resim güzel yapılmış mı?  

Öğrenci: Evet.. Emek verilmiş. 

Öğrenci: Emek verilmiş. 

Öğrenci: Renkleri güzel kullanılmış.  

Öğrenci: Işığın yönü iyi olmuş.  

Öğretmen: Monaliza resmini hepimiz biliyoruz değil mi? Evet sen sanat tatihi 

şeridimizde bu resim ne zaman yapılmış bakar mısın?   

Öğrenci: 1500’lü yıllarda yapılmış. 

Öğretmen: Hangi çağda?  

Öğretmen: Yeni çağ ne zaman başlamıştır?  

 Öğrenci: 1453. 

Öğretmen: 1453 Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi ile başlamış. Evet bir daha 

bakıyoruz Monaliza 1500’lü yıllarda yapılmış. Kim yapmış Monaliza’yı?  

Öğrenci: (Öğrenciler hep birlikte Da Vinci) 

Öğretmen: Bu sorum erkeklere olacak sizce Monaliza güzel bir kadın mı?  

Öğrenci: (Öğrenciler hep birlikte hayır dediler) 

Öğretmen: Eğer sen onunla aynı çağda yaşasaydın onunla evlenmek ister miydin?  

Öğrenci: Hayır. 

Öğretmen: Da Vinci Monaliza’nın resmini neden yapmış olabilir?  

Öğrenci: Yapacak başka bir şey bulamadığı için. (Gülüşmeler)  

Öğretmen: Burada ise Picasso’dan portre örnekleri görüyoruz. Picasso bunları 

yaparken biraz şekillerle oynamış değil mi? Sizce güzel olmuş mu?  

Öğrenci: (Bazı öğrenciler evet bazıları hayır dediler)  

Öğretmen: Evet diyenlerden bir tane cevap istiyorum.  

         Öğrenci: Renkler iyi kullanılmış, karmaşık olsa da bir anlam içeriyor.  



Öğretmen: Yani sonuç olarak şunu diyebilir miyiz? Daha önce arkadaşınızın 

belirttiği gibi bir resmin güzel olabilmesi için ille de güzel bir şeyin resmi olması 

gerekmez. Bütün bunları güzelce anladıktan sonra sizinle portre uygulaması yapacağız. 

Daha önce yapılmış bazı örneklere bakalım.  

Öğretmen: Şimdi malzemelerimizi çıkarıyoruz. Büyük yapmayacağız. (Öğretmen 

bazı açıklamalar yaparak uygulama sürecini başlatır)  

 

 

4. Dersin Gözlem Kaydının Dökümü 

 

Konu: Doğadan İzlenimler  

Sınıf: 6B 

Ders Süresi: 40 dak.  

Kayıt Biçimi: Video 

Kazanımlar:  

-Gösterilen sanat esrinde anlatılan ve anlatılması mümkün olan fikirler ve duyguları 

tahmin eder. 

-Gösterilen sanat eserinden edindiği izlenimlerden yola çıkarak görsel tasarımlar 

yapar.  

-Doğadaki güzellik ile sanattakini karşılaştırır.    

 

Kullanılan Materyaller: Kronolojik bir sıra ile düzenlenmiş sanat tarihi şeridi, 

doğal güzelliklerin, İzlenimci sanatçılardan alınmış örneklerin ve çiçek resimlerinin yer 

aldığı bir power point sunusun bulunduğu CD, güzel ve çirkin temasını vurgulamak için 

seçilen portre örneklerinin asılı olduğu bir pano.    

 

Diğer Derslerle İlişkilendirme:  

         Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı “Bilgi vermek amacı ile konuşur”   

 

Öğretim Süreci:  

Öğretmenin hazırlığı:  



-Kronolojik bir sıra ile düzenlenmiş sanat tarihi şeridi, güzel ve çirkin temasını 

vurgulamak için seçilen portre örneklerinin yer aldığı bir pano sınıf ortamında 

öğrencilerin görebilecekleri bir yere asılır.       

Öğrenci hazırlığı:Uygulama için gerekli malzemeleri hazırlama   

Dersin İçeriği: 

(Ders biraz gürültülü bir ortamda başladı) 

Öğretmen: Evet Portre çalışmaları için bugün son gün! 

Öğretmen: Sakin oluyoruz!  

(gürültüler devam eder…) 

Öğretmen: Evet daha sessiz!  

(Geçen dersin uygulamamsı niteliğinde olan ders karşılıklı iletişim içerisinde devam 

etti) 

(Bazı öğrenciler çalışmalarını evde unuttuklarını söylerler) 

Öğretmen: Evet çalışmalarının evde olduğunu iddia edenler yarın getiriyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-2 Ön-Son Testte Kullanılan Resimler ve Nesneler 

 

 

 (Henri Matisse “Bayan Matisse” 

 

 

 (Levni Rakkas) 



 

(Manzara Resmi) 

 

 

 

 (Marc Chagall “Ben ve Köy”) 



 

 (Piet Mondrian “Kırmızı, Sarı ve Maviyle Kompozisyon”) 

 

 

 (Picasso “Ağlayan Kadın”) 



 

 (Turgut Zaim  “Yörkler”) 

 

 

 

 (Kandisky “Kompozisyon”) 

 

 

 (Japon Estamp Sanatından Bir Örnek) 



 

 

 (Osman Hamdi “Kaplumbağa Terbiyecisi”) 

 

 

 

Resim Örnekleri Sınıf Ortamında 

 



 

 

Ön-Son Testte Gösterilen Nesneler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ek-3 Ön-Son Test Soruları 

 
Sınıfınız: 
Yaşınız: 
Cinsiyetiniz:  
O kız O erkek 
 
I. BÖLÜM 
Gördüğünüz eserler hakkında beğeni düzeyinizi belirten seçeneği  (x)  işareti ile 
işaretleyiniz. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Çok beğendim 

          

 
Beğenmedim 

          

 
Biraz beğendim 

          

 
Hiç beğenmedim 

          

 
II. BÖLÜM 
Gördüğünüz nesneler hakkında aşağıdaki sorulara cevap veriniz. 
     1. Gördüğünüz nesnelerden hangisi bir sanat eseridir? Kod numarasını 
yazınız........... 
     2. Seçtiğiniz nesneyi neden sanat eseri olarak adlandırdınız kısaca yazınız?     
 
 
 
III. BÖLÜM 
 Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yere tercih ettiğiniz eserin numarasını yazınız. 
 

1. Gördüğünüz eserlerden hangisini odanıza asmak isterdiniz?......... 
 
2. Bir sanat eseri koleksiyoncusu olsaydınız hangi eseri satın alırdınız?........ 

 
3. Gördüğünüz eserlerden hangisi en çok ilginizi çekti?......... 

 
4. Evinizde bir sanat eseri var mı? Eğer varsa gördüğünüz eserlerden hangisine 

benziyor?......... 
 

5. Sizce eserlerden hangisinin duygusal bir yönü var?.......... 
 
IV. En beğendiğiniz eseri neden güzel bulduğunuzu aşağıdaki boşluğa kısaca yazar 
mısınız? 

 

 

 



Ek-4 Dersler Sırasında Kullanılan Görsel Öğretim Materyalleri 

 

  

İpek Yolu Haritası 

 

 

Pazırık Halısı Ayrıntı 

 



 

Pazırık Halısı Ayrıntı 

 

 

Eli Belinde Motifi 

 



 

Hayat Ağacı Motifi 

 

 

Geleneksel El Sanatları Örnekleri 

 

 

 

 



 

Hayvan Mücadelesi Motifi 

 

 

Hayat Ağacı Motifleri 

 

 

Gösterilen Kap Örnekleri 



 

Materyaller Sınıf Ortamında 

 

Sanat Tarihi Şeridi Sınıf Panosunda 

 

 

Sanat Tarihi Şeridi Ayrıntı 



 

Sanat Tarihi Şeridi Ayrıntı 

 

Sanat Tarihi Şeridi Ayrıntı 

 

Sanat Tarihi Şeridi Ayrıntı 



 

Sanat Tarihi Şeridi Ayrıntı 

 

Portre Örnekleri 

 

Portre Örnekleri Sınıf Ortamında 



Derste Kullanılan Power Point Sunusunda Kullanılan Slaytlardan Örnekler 

 

 

1. Örnek 

 

 

2. Örnek 



 

3. Örnek 

 

 

1. Örnek 

 

 



Ek-5 Öğrencilerin Uygulama Sırasında Çekilmiş Fotoğrafları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-6 Öğrenci Çalışmalarından Örnekler 

 

                                                                         

                                                                

                     

 



        

                        

                                                                         

                         

 

 

 

 



                            

 

                

 



             

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-7 Deney ve Kontrol Gruplarına Uygulanan Ön-Son Testlerden Örnekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


