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PİYANO KİTAPLARINDA YER ALAN TÜRK MÜZİĞİ
KAYNAKLI ESERLERİN KAZANIMLAR AÇISINDAN GÜZEL
SANATLAR LİSELERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
UTILIZABILITY OF TURKISH MUSIC ORIGINATED PIECES
IN PIANO BOOKS IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS IN TERMS
OF ACHIEVEMENTS
Alper ER1
ÖZET
Bu araştırma, ilk basımı son iki yılda (2016-2017) yapılmış olan piyano
kitaplarındaki Türk müziği kaynaklı eserlerin, güzel sanatlar lisesi piyano dersi
öğretim programında yer alan piyano tekniği ve Türk müziği ile ilgili kazanımlarla
olan ilişkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belgesel tarama modelinin
kullanıldığı araştırma sonucunda bu eserlerin, söz konusu kazanımların birçoğu ile
ilişkilendirilebilir olduğu saptanmıştır. Yapılan ilişkilendirme ve değerlendirmeler
her sınıf için tablolaştırılarak, repertuvar listesi halinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ulusal Türk piyano müziği, Güzel sanatlar lisesi, Piyano
dersi öğretim programı, Kazanımlar

ABSTRACT
This research was carried out for the purpose of detecting the relationship
between pieces that originate from Turkish music in piano books which published
in the last two years (2016-2017) and achievements about piano technique and
Turkish music that take part in fine arts high schools piano curriculum. As a result
of this document review research it was determined that these pieces may associate
with most of the achievements. Associations and assessments were tabulated for
each class and presented as repertoire list.
Keywords: National Turkish piano music, Fine arts high school, Piano
curriculum, Achievements
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GİRİŞ
Geçmişten bu yana müzik, belli bir coğrafyada varlık gösteren ve belli bir
amaç uğruna bir araya gelmiş insan topluluklarına has kültürel birikimin
önemli bileşenlerinden biri olmasının yanında; bu birikimin sağaltım, yılın
belli dönemlerinde düzenlenen şenlikler, doğum, düğün, ölüm, tapınma
gibi ritüeller, diğer topluluklarla kurulan ekonomik, kültürel, siyasal ilişkiler
yolu ile canlı tutulması ve aktarılmasında da önemli işgörüler yüklenmiştir.
Hemen her kültürde geçirdiği büyük ölçekli yapısal ve işlevsel dönüşüme
karşın günümüzde de yaşamın birçok alanında kendine yer bulan müzik;
toplumca belirlenen çok boyutlu hedeflere ulaşmada iş görecek insan
gücünün yetiştirilmesi süreci veya toplumun üst yapısal olarak dizayn
edilmesi süreci olarak da tanımlanabilen eğitimde de, kendine has
özellikleri, amaçları ve yöntemleriyle öteden beri özgün bir eğitim aracı
ve alanı durumundadır.“Müzik eğitimi, bireyleri ve toplumları yetiştirip
geliştirmede en etkili süreç olan eğitimin, sanat eğitimi boyutunun başlıca
dallarından birisidir” (Halvaşi’den aktaran Denizer, 2008: 5).
Doğaya ve maddeye sımsıkı bağlı olduğu halde, ifade gerecinin yapısı
gereği başvurduğu atıflar sonucunda dolaylı olduğu kadar da öznel bir
anlatıma ve anlamlandırmaya yol açan müzik, bu alanda eğitim gören
bireylerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yapılarında bir genişleme,
derinleşme ve sivrilme yaratır. Tarihsel olarak ilk kez 18. Yüzyıl sonlarında
ortaya çıkan, fakat bilimsel olarak mevcut koşulların olgunlaşması
zorunluluğu dolayısıyla farklı toplumlarda farklı zaman ve şekillerde
gerçekleşen burjuva devrimleri sonucunda belli bir toplumsal sınıfın
ayrıcalığı olmaktan çıkarak tabana yayılan ve artık günümüzde adeta insani
bir hak ve ihtiyaç durumuna gelen müzik ve müzik eğitimi; örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında, “genel maksatlı kültürleme” ve “mesleğe hazırlama”
gibi birbirinden farklı iki temel amaç doğrultusunda planlanmakta ve
gerçekleştirilmektedir.
“Müzik sanatına belirli bir düzeyde yatkın olup, müziğin bir dalını
kendine meslek olarak seçen bireyleri, mesleğin gerektirdiği bilgi,
beceri ve tutumlar ile donatma amacını güden mesleki-sivil müzik
eğitimi günümüzde eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi
bölümlerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dallarında, güzel sanatlar
fakültelerinin müzik eğitimi/bilimleri bölümlerinde, müzik ve sahne
sanatları fakültelerinde, Türk müziği devlet konservatuvarlarında,
devlet konservatuvarlarında ve güzel sanatlar liselerinin müzik
bölümlerinde, kuruma ve birime göre değişiklik gösteren düzeylerde
(ilköğretim, ortaöğretim, lisans, lisansüstü) verilmektedir” (Er,
2017b: 1515).
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Güzel Sanatlar Liseleri
“Mesleki ve sivil müzik eğitimi veren kurumlardan güzel sanatlar liselerinin ilki, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 33. maddesine dayanılarak
1989-1990 eğitim-öğretim yılında, dönemin milli eğitim bakanı Avni Akyol tarafından İstanbul’da, “İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi” adıyla açılmıştır” (Er, 2017a: 30).
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alıp, 4 yıl süre ile lise düzeyinde, resim
ve müzik olmak üzere iki temel branşta, 69 ilde 73 birim ile hizmet veren
bu hizmet öncesi mesleki sanat eğitimi kurumları kurulduğu dönemden
günümüze, “…eğitim aldığı sanat dalında iyi yetişmiş, sanatçı kişiliğe sahip,
alanında mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, kültürlü bireyler yetiştirmek ve bu bireyleri öncelikle, eğitim aldığı sanat alanının devamı niteliğinde olan bir yükseköğretim kurumuna hazırlamak gibi önemli görevleri
üstlenmiştir” (Albuz, 1996). Bu kurumların önemini Apaydınlı (2006: 6)
“…öğrencilere erken yaşta müzik eğitimine başlama şansı tanıması ve bu
doğrultuda üniversitelerin ilgili bölümlerine hazırlayıcı bir eğitim sunması
mesleki müzik eğitimi adına son derece önemlidir”; Karabulut (2014: 17)
ise “Mezun olan öğrenciler çoğunlukla üniversitelerin öğretmen yetiştiren
bölümlerine yerleştirilmektedirler. Bu nedenle güzel sanatlar liseleri mesleki resim ve müzik eğitimi veren ortaöğretim kurumları olarak ülkemizde
sanat eğitimi veren kurumlar arasında önemli bir yere sahiptir” ifadeleriyle
dile getirmişlerdir. Ayrıca, güzel sanatlar liselerinde verilen eğitimin niteliği öğrencilerin, hizmet öncesi mesleki eğitimlerinin son aşaması olan lisans
düzeyindeki akademik başarılarına da etki etmektedir.

Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Piyano Eğitimi
Ülkemizde her bireyi, planlı ve kasıtlı bir kültürleme yolu ile asgari bir
düzeye ulaştırmayı amaçlayan genel müzik eğitimine ve bu eğitimi yurdun
dört bir yanında gerçekleştirebilecek meslek insanlarını yetiştirmeye ilişkin
ilk adımlar Osmanlı döneminde atılmış; ancak bilimsel ve çağdaş yöntemlere
dayalı, kurumsal yapılı, devrimsel nitelikli ciddi ve sağlam düzenleme ve
uygulamalar cumhuriyet döneminde hayata geçirilmiştir. Bu durumun, “…
dönemin yenilikçi ve yeniden yapılanmacı özelliğinden kaynaklandığı da
şüphesizdir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte devlete ve topluma yerleşmeye
başlayan değer ve düşünceler, müzik eğitiminin şekillenmesinde büyük rol
oynamıştır” (Şahin & Duman, 2008: 260).
1924 yılında Musıki Muallim Mektebi’nin kurulmasıyla başlayıp,
tarihsel süreç içerisinde birbirinden farklı düzey, süre ve programlar ile
gerçekleştirilen müzik öğretmeni yetiştirme işi günümüzde, lise mezunlarına
yönelik olarak dört yıllık lisans programlarıyla eğitim fakültelerinin müzik
eğitimi anabilim dallarının yanında; konservatuvarlar ile güzel sanatlar
fakültelerinin öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak açılan “pedagojik
formasyon sertifika programları” aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
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Gerek programlarının amacı, içeriği ve kapsamı bakımından, gerekse
de aslen hitap ettiği öğrenci kitlesi ve profili bakımından diğerlerinden ayrılan ve müzik öğretmeni yetiştirme işinin asıl yüklenicisi olan müzik eğitimi anabilim dallarının programlarında, öğretmen adaylarının mesleğin
gereklerini asgari düzeyde yerine getirebilmelerini sağlamak üzere üç temel
başlık/yeterlik alanı (genel kültür, alan bilgisi, meslek bilgisi) altında toplanabilecek derslere yer verilmektedir. Birbirini destekleyip tamamlayarak
bir bütün oluşturan bu sacayaklarından alan bilgisi dersleri ile öğretmen
adaylarını müzik sanatına ve diline ilişkin teorik bilgiler yanında bu dilin
kullanımına ilişkin becerilerle de donatmak amaçlanmaktadır. Hem yükseköğretim öncesinde hem de yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören
müzik öğretmeni adaylarına müziksel becerileri daha etkili ve kalıcı bir
şekilde kazandırmanın yolu da, bu sanatın ifadesel gereci dolayısıyla doğal
olarak çalgı eğitiminden geçmektedir. Tunç’a (2016: 1) göre hizmet öncesi
alan eğitiminin en önemli boyutlarından birini “…çalgı eğitimi oluşturmaktadır. Çalgı eğitimi, öğrencilere kavramsal, teknik ve müzikal boyutlarda davranış kazandırmanın yanında, öğrencinin çalgı becerisi ve müzik bilgisini geliştirerek, müzikal kimlik oluşturmasında da önemli bir süreçtir”.
Bununla birlikte çalgı eğitimi meslek hayatında da, müzik öğretmeninin
“…müzik duyarlılığı, müzik kültürü, müzikalitesi ve müziksel kimliği açılarından öğrencinin ilgisini ayakta tutabilme, öğrenmeyi kolaylaştırabilme,
dersi zevkli hale getirebilme ve sınıfı yönetebilme gibi hedefleri gerçekleştirebilmesi için gereklidir” (Sönmezöz, 2014: 66).
Öğretmen yetiştirmeye yönelik mesleki müzik eğitiminin çalgı eğitimi
boyutunda piyano eğitimi, her düzeyde (ortaöğretim ve lisans) tüm öğrencilere belli bir süreyle verilmektedir. Bu durum piyanoyu temel bir meslek çalgısı, “…piyano eğitimini de müzik eğitiminin odak noktalarından
birisi durumuna getirmektedir” (Aydıner, 2008: 1). “Bir müzik ögretmeni
adayının egitimi süresince ana çalgısı ne olursa olsun, piyano egitiminde
kazanacagı davranışların tüm öğretmenlik hayatını dolaylı olarak etkileyeceği kaçınılmaz bir gerçektir…piyano çalma becerilerine sahip olmayan bir
müzik eğitimcisinin düşünülemeyeceğini söylemek mümkündür” (Durak,
2007: 7-8).
Piyanonun müzik öğretmeni yetiştirme sürecindeki yeri ve önemi, hem
yapısal özelliklerinden hem de kullanıma yönelik işlevselliğinden kaynaklanmaktadır. Avrupa müzik kültürüne ait genel dizinin hemen tüm seslerini
içeren geniş bir ses skalasına sahip olması, sabit perdeli olması dolayısıyla
düzgün akort edilmiş olması durumunda entonasyon sorunu yaşatmaması
ve “…çözümlemeyi kolaylaştırıcı ve somutlaştırıcı tuş dizilimi…” (Durak,
2007: 7) piyanonun yapısal özelliklerinden kaynaklanan avantajlar olarak
sıralanabilir. Piyanonun kullanım alanında sağladığı olanakları ise Kulaoğlu Tonger (2013: 59) şu ifadelerle dile getirmiştir:
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“Müzik öğretmeni piyanoyu kullanarak öğrencileriyle çeşitli şekillerde müzik dersini işleyebilir. Öğretmen piyanoda şarkıların ezgilerini
çalarak öğretebilir ve bu şarkılara piyanoyla eşlik edebilir. Piyano, küçük okul şarkılarından başlayıp, piyano sonatlarına kadar uzanan geniş
repertuara sahip bir çalgıdır. Enstrümanın bu özelliği, öğretmenin çalgıyı kullanabilme kapasitesine bağlı olarak sözlü şarkıların öğretilmesinin yanı sıra, piyano için yazılmış eserleri yorumlayarak öğrencilerin
çok sesli müzik dinleme ve bundan zevk alma alışkanlığını da kazanmalarını sağlayabilir. Bu alışkanlıkla, öğrenciler piyano ile müzik dersi
yaparlarken tek sesli bir türküyü söyleyebildikleri gibi çok sesli bir eseri
de rahatlıkla öğrenebilirler. Dolayısı ile enstrüman sadece kısıtlı bir kültürün müziğini değil, neredeyse tüm dünya müziklerinin öğretilebilmesine imkan sağlar. Zaten bu durum da piyanonun pek çok kültürde
neden bu kadar yaygın kullanımı olduğunu açıklamaktadır”.
Piyano eğitimi, bünyesinde öğrenim gören öğrencileri bir üst basamaktaki mesleki müzik eğitimi kurumlarına hazırlayan yapısı ile adeta birer
meslek lisesi durumunda olan güzel sanatlar liselerinin ders programlarında da öteden beri yer almaktadır. Piyano eğitiminin bu kurumlardaki önemini Bulut ve Gülsoy (2017: 438), şu ifadelerle dile getirmiştir:
“…ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı eğitiminin temelini piyano eğitiminin oluşturduğu söylenebilir. Bu kurumların başında da lise düzeyinde mesleki müzik eğitiminin başlangıcı
olan Güzel Sanatlar Liseleri (GSL) gelmektedir…Öğrencilerin, GSL’nin
9. sınıfında başlayan bu ders kapsamında ulaşmaları beklenen kazanımlar… orta öğrenimdeki piyano derslerinin temelini, piyano çalabilmenin genel niteliğini ve bu öğrenim sonunda yine 4 yıl sürecek olan
lisans öğrenimlerindeki piyano eğitimlerinin düzeyini belirleyen kazanımlardır. Bu kazanımların tam olarak kazanılması orta öğretimden
lisans öğretimine donanımlı ve hazır bir şekilde geçişin ön şartıdır”.
Öğrenim gören bireyleri, mesleki müzik eğitimlerinin bu ilk aşamasında, piyano dersi öğretim programında yer alan hedeflere/kazanımlara
ulaştıracak bilgi ve becerilerle donatmanın yolu kuşkusuz uygun etüt ve
eserlerin seçilip çalışılmasından geçmektedir. Sönmezöz’ e (2014: 66) göre
piyano eğitimi ile “…piyano çalma becerilerinin kazandırılabilmesinin en
önemli aşamalarının, piyano eğitiminde hedeflenen temel ve teknik davranışların kazandırılması ve bu yönde uygulanmak üzere, öğrencinin teknik
ihtiyacına uygun eserlerin seçimi olduğu söylenebilir”.
“Piyano eğitiminin hangi aşamasında olunursa olunsun istenilen
davranışları, becerileri kazanma ve geliştirmede, beklenen hedeflere
varmada en önemli araçlardan biri “repertuvar”dır. Piyano eğitiminin
başlangıç düzeyinden ileri düzeyine kadar her aşamasında öğrencinin
düzeyine uygun repertuvar seçimleri titizlikle yapılması gereken, en
kritik konuların başında gelir” (Ertem, 2011: 647-648).
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Piyano eğitiminde Türk müziği kaynaklı eserlerin yeri ve önemi
Günümüzde evrensel müzik kültürünün bir parçası haline gelip, hemen
her toplumda kendine yer bulan ve birçok müzik türünün icrasında kullanılan piyanonun, evrimini Avrupa coğrafyasında tamamlamış olduğu göz önüne alındığında; piyano eğitiminde, müziksel anlatıma ilişkin mevcut anlayış
ve imkânlar bakımından birbirinden ayrılan dönemlerde Avrupalı müzisyenler tarafından ortaya konmuş eserlerin kullanılması doğal bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun uygulamaya olan yansımalarını Bulut (2008: 2-3),
“Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda, piyano eğitiminin başlangıç, orta ve ileri devrelerinin dağarcığı incelendiğinde
neredeyse tamamının batı müziği kaynaklı eserlerden oluştuğu görülmektedir. Bu dağarcık, büyük formda yazılmış eserlerden oluştuğu gibi etütler, kısa ölçekli yapıtlar ve dans müziklerini de içermektedir…Bu eserlerin piyano eğitiminde kullanılmasıyla öğrencilerin
tekniksel davranışlarının geliştirilmesi ile birlikte öğrencilerin müziksel yorumlamaya yönelik davranışlarının geliştirilmesi sağlanmaktadır”;
Karahan (2008: 1) ise, “Türkiye’deki…piyano eğitim müziği dağarının
ağırlıklı olarak klasik Batı müziğine ait etüt, alıştırma, dizi (gam) çalışma
kitapları ile çeşitli biçim ve seviyede yazılmış eserlerden oluştuğu görülmektedir” ifadeleriyle tespit etmişlerdir.
Yüzyıllarca varlığını sürdürmüş din temelli ümmet toplumundan ulus
yaratma çabalarının yoğunlaştığı Cumhuriyet döneminde, diğer alanlara
paralel olarak kültür-sanat alanında izlenecek rota da, bu amaca hizmet
edecek doğrultuda belirlenmiştir. Ulusal kimlik yaratmada her yurttaşın
kendini bulabileceği ve paylaşabileceği ulusal kültüre ait öğelerin bulunarak
ortaya konması ve toplumca benimsenmesi; ulusal kimliğin devamlılığını
sağlamada ise bu kültürel öğelerin, çağcıl imkan ve anlayışlar çerçevesinde
işlenerek mevcut toplumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde, bambaşkalaştırılmaksızın yeniden yapılandırılması, dönüştürülmesi esastır. Anamalcı
üretim ilişkilerinde nihai noktaya ulaşıp kültürel alanda da yayılmacılığa
evrilen odaklar tarafından “özgürlük”, “dünya vatandaşlığı” gibi sloganlar
ile süslenerek ihraç edilen ve kendine has bölgesel/yöresel kültürel özellikleri ortadan kaldırarak yeni pazarlar yaratmak amacıyla bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yöneltilen tektipleştirici tehditlere direnebilmenin
yolu, komprador değil, ulusal kimliği özümseyip bu topraklara kök salarak çağdaş ufuklara, anlayışlara yönelmiş yurttaşlar, eğitimciler, aydınlar
yetiştirmekten geçmektedir. Özetle, genelden özele doğru eğitimde, müzik
eğitiminde ve piyano eğitiminde, Batı menşeli anlayış, yöntem ve eserlerin
kullanılması bir gereklilik olmakla birlikte, bu coğrafyada hizmet vermek
üzere öğrenim gören bireyleri ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumlarla
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donatma sürecinde izlenecek tek yol, beslenilecek tek kaynak olmamalıdır.
Kendi kültürümüze yabancılaşmaksızın “Evrensel müzik kültürüne katılmak için, evrensel müzik birikimini eleştirel yöntemlerle iyi bilmek, özümsemek ve ondan ‘yararlanmak’ gereklidir; katkıda bulunmak için de, kendi
toplumumuzun geleneksel müzik birikimi ile yaratılmakta olan ‘Çağdaş
Türk Müziği’ birikimini eleştirel yöntemlerle iyi bilmek, özümsemek ve
bunlardan kaynaklanmak gereklidir” (Say’dan aktaran Çevik Kılıç, 2017:
397). Ayrıca, “…piyano eğitiminde klasik batı müziği eserleri ile çağdaş
Türk piyano müziği eserlerinin birlikte kullanılması, piyano eğitim müziği dağarcığında bütünlüğün sağlanması bakımından da büyük önem
taşımaktadır” (Sungurtekin, 2002: 63). Nitekim tek yönlü bir piyano eğitiminin olası olumsuz sonuçlarını Karahan (2008: 1): “…Türkiye’de görev
yapacak olan müzik eğitimcilerinin piyano çalgısını klasik Batı müziği
merkezli/ağırlıklı öğrenmeleri, Anadolu kültüründe var olan ve çağdaş
Türk müziği piyano eserlerinde kullanılan kültürel unsurlarımızın algılanması ve uygulanması açılarından bazı eksikliklere yol açabilir” ifadeleriyle
dile getirmiştir.
Coğrafi anlamdaki nispi yakınlığa ve çeşitli sebeplerle kurulan ilişkiler sonucunda ortaya çıkan etkileşime karşın bu iki kültürde müzik sanatı
sessel, çalgısal ve biçimsel anlatım araçları ile bunların kullanımları bakımından birbirlerinden oldukça farklı yönlerde gelişim göstermişlerdir. Bu
durumun piyano eğitimine yansıyan doğal bir sonucu olarak da,
“Çağdaş Türk piyano müziği eserleri gerek armonik yapı, gerek
akor basış şekilleri, gerekse duyum açısından diğer yabancı kaynaklardaki eserlerden tamamen farklı bir yapıdadır. Bu nedenle piyano
eğitiminde Türk eserlerinin kullanılmasının, Türk müziği makam
dizilerinin tanınması, bu makam dizilerinin çokseslilik özelliklerinin irdelenmesi…açısından önem taşıdığı düşünülmektedir” (Bulut,
2002: 13).
Eğitim bilimleri perspektifinden bakıldığında ise,
“…öğrenme bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa
gerçekleşmektedir. Bu nedenle piyano öğrencilerinin kendi/öz
müzik kültürleri çerçevesinde eğitilmeleri çevreden evrene öğrenme
ilkesi açısından daha uygun olacaktır. Çağdaş Türk müziği klasik batı
müziğinden çok daha fazla ülkemizin ortak öz müzik kültürüne aittir.
Bu bağlamda piyano eğitiminin ağırlıklı olarak çağdaş Türk müziği
repertuarı ile ya da kendi/öz müzik kültürümüzle yürütülmesinin
ve buna ek olarak farklı müzik türlerinden örneklerin öğrencilere
tanıtılmasının çevreden evrene öğrenme ilkesi açısından daha uygun
bir yaklaşım olduğu söylenebilir” (Karahan, 2009).

14

GÜZEL SANATLARDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

Ortaya konan bu gereklilikler ve ilkeler ışığında planlanıp gerçekleştirilen “Piyano öğretiminde, bireyin içinde yaşadığı kültürel değerleri yansıtan
eserlerin kullanılmasıyla öğretimde daha hızlı ve kalıcı sonuçlar elde edilebilir. Özellikle çağdaş Türk piyano müziği eserlerine yer verilmesiyle…bu
alandaki başarı düzeyi artacaktır” (Sungurtekin, 2002: 67-68).

Problem Durumu
Piyano eğitiminin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme sürecindeki, Türk
müziği kaynaklı piyano eserlerinin ise piyano eğitimindeki yeri ve önemi
göz önünde bulundurulduğunda; yayınlanan piyano kitaplarında yer alan
Türk müziği kaynaklı eserlerin, güzel sanatlar lisesi piyano dersi öğretim
programında yer alan kazanımlarla olan ilişkisi, incelenmesi gereken bir
problem durumu olarak belirlenmiş ve araştırmaya konu edilmiştir.

Amaç
Bu araştırmada, piyano kitaplarında yer alan Türk müziği kaynaklı eserleri güzel sanatlar lisesi piyano dersi öğretim programında yer alan piyano
tekniği ve Türk müziği ile ilgili kazanımlarla ilişkilendirmek; öğrencileri bu
kazanımlara ulaştırmada hangi eserlerden yararlanılabileceğini belirlemek
ve elde edilen bulguları öneri niteliğinde bir repertuvar listesi haline getirerek ortaya koymak amaçlanmıştır.

Önem
Çalışmanın, piyano eğitimcilerini alanda yapılan çalışmalardan haberdar
ederek onlara, ders kitaplarında yer alanlardan ve alanda öteden beri
kullanılagelenlerden farklı olarak yeni repertuvar seçkisi sunması; eğitim
müziği besteciliğini özendirici olması; müzik eğitimi alanında yapılan
yeni çalışmaları izlemeyi, irdelemeyi, değerlendirmeyi, bunlardan belli bir
amaç için kullanılabilir olanları seçip eğitim süreçlerinde kullanmayı teşvik
ederek daha etkileşimli ve dinamik bir akademik çevre yaratılmasına katkı
sağlaması bakımından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Sınırlılıklar
Araştırma;
1. İlk basımı son iki yılda (2016-2017) yapılmış olup içinde Türk
müziği kaynaklı solo piyano eserlerinin bulunduğu, sektörde çokça bilinen
tedarikçiler aracılığı ile internet üzerinden temin edilebilen kitaplar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 29.06.2016 tarihinde alınan 44 sayılı karar ile uygulamaya konulan güzel sanatlar lisesi piyano dersi öğretim
programındaki piyano tekniğine ve Türk müziğine ilişkin kazanımlar ile
sınırlandırılmıştır.
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İlgili Araştırmalar
Sungurtekin (2002) tarafından, çağdaş Türk piyano müziği eserlerinin
eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde kullanılma durumlarını belirlemek amacıyla 5 bölüm başkanı ve 18 piyano öğretim elemanının görüşleri alınarak yapılan araştırmada, bölüm başkanlarına göre piyano eğitiminde çağdaş Türk piyano müziği eserlerine kısmen (%60) veya çok az
(%40) yer verildiği; bu eserlerin bölüm kütüphanelerinde kısmen (%60)
veya çok az (%40) yer aldığı; bu eserlere ilişkin dinletilerin çok az (%20)
yapıldığı veya hiç (%80) yapılmadığı; repertuvarda bu eserlere öğretim
elemanlarının %66,7’sinin kısmen %22,2’sinin ise çok az yer verdiği, elde
edilen bulgulardan bazılarıdır. Bu bulgulara ışığında, piyano eğitiminde
çağdaş Türk piyano müziği eserlerine yer verildiği, ancak bunun istenen
düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Aydıner ve Albuz (2009) tarafından, 11 müzik eğitimi anabilim dalında
öğrenim görmekte olan 628 bir ve ikinci sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılan “Piyano Eğitiminde Türk Besteci ve Eğitimcilerimizin Eserlerinin Seslendirilme Durumu” başlıklı araştırmada, 1. sınıf öğrencilerinin %81,46’sının, 2. sınıf öğrencilerininse %71,24’ünün mesleki müzik eğitimi veren
liselerden mezun olduğu; 1. sınıf öğrencilerinin toplam %56,53’ünün, 2.
sınıf öğrencilerinin ise toplam %48,50’sinin piyano öğrenimleri süresince
Türk besteci ve eğitimcilerimizin solo piyano eserlerini seslendirmediği;
bu toplam oranların sırasıyla %40,42 ve %26,73’ünü mesleki müzik eğitimi
veren liselerden mezun öğrencilerin oluşturduğu saptanmıştır. Bu bulgular
ışığında araştırmacılar tarafından, güzel sanatlar liselerinde başlayıp müzik
eğitimi anabilim dallarına uzanan piyano eğitimi sürecinin, her öğrenciyi
Türk besteci ve eğitimcilerimizin solo piyano eserlerini de içeren zengin
bir repertuvara hakim kılacak şekilde planlanıp gerçekleştirilmesi gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.
“Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Öğrenim Gören Müzik Bölümü Öğrencilerinin Piyano Derslerinde Türk Bestecilerinin Eserlerinin Kullanılma
Durumlarına Yönelik Görüşleri” başlıklı çalışmada Çevik ve Güven (2012),
piyano derslerinde ve konserlerinde Türk bestecilerinin eserlerine kısmen
veya çok az yer verildiğini; öğrencilerin genel olarak, bu eserlere piyano
derslerinde yer verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini; bu gerekliliğin nedenlerini ise “Türk bestecilerin eserlerini daha bilinçli çalabilmek”,
“kendi öz kültürlerini tanıyıp daha iyi sahip çıkabilmek” şeklinde ifade ettiklerini belirlemişlerdir. Türk bestecilerin eserlerine derslerde çok fazla yer
verilmemesi ve bu eserlerin öğrenciler tarafından çok tanınmaması durumunun, bu eserlerin eğitimciler tarafından da yeterince tanınmamasından
kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir.
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YÖNTEM
Ortaya konan problem durumu ve amaç doğrultusunda, bu araştırmada
betimleyici yöntem kullanılmıştır. Serper ve Gürsakal’a (1989: 72) göre toplumsal hizmet kurum ve uzmanları ile çeşitli program uygulayıcılarının da
kullandığı bu yöntemde çoğunlukla, pratik ihtiyaçları karşılamak ve gündelik sorunlara çözüm bulmak amaçlanır.

Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veriler, “belgesel tarama” yöntemi kullanılarak elde
edilmiştir. Cansız Aktaş’a (2015: 363) göre bu yöntem, “…araştırmanın
konusu ile ilgili bilgi içeren materyallerin analizidir”. Karasar’a (2009: 183)
göre ise “…belgesel tarama, belli bir amaca dönük olarak, kaynakları bulma,
okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar”.
Çalışmanın bu aşamasında öncelikle, alanda çokça bilinen yayınevleri
taranarak ilk basımı son iki yılda (2016-2017) yapılmış olan, içerisinde
Türk müziği kaynaklı solo piyano eserlerinin bulunduğu, Tablo 1’de bazı
künye bilgileriyle birlikte listelenen kitaplar tespit edilmiş ve tedarikçiler
aracılığı ile temin edilmiştir.
Sıra
No

Tablo 1. İlk Basımı Son İki Yılda Yapılan İlgili Yayınlar
Yayın
Yazar
Eserin Başlığı
Yılı

Yayınevi

1.

Gökhan Aladağ

Yansımalar

2016

2.

Barış Toptaş

Piyano İçin Türkü
Düzenlemeleri ve
Özgün Çalışmalar

Bemol Müzik
Yayınları

2016

Gece Kitaplığı

3.

Barış Toptaş

Türk Müziği Etütleri

2016

Gece Kitaplığı

4.

Barış Toptaş

2016

Gece Kitaplığı

5.

Yavuz Durak
M. Şahin Akıncı

2016

Müzik Eğitimi
Yayınları

6.

Erdal Tuğcular

2017

Arkadaş Yayınevi

Piyano İçin Türk
Müziği Etütleri II
Piyano İçin T.S.M.
Şarkıları
Piyano AlbümüAnadolu Ezgileri

Belirlenen yayınlarda yer alan Türk müziği kaynaklı eserlerin, 2017-2018
öğretim yılı itibariyle kullanılmakta olan ders kitaplarındaki parçaların
özellikleri (tempo, tartı, kullanılan tartımsal yapılar, gürlük terimleri, ses
genişliği, eksen, dinamikler, yazım ve seslendirim teknikleri) de göz önüne
alınarak incelenmesi neticesinde öğrencileri, piyano tekniğine ve Türk
müziğine ilişkin söz konusu kazanımlara ulaştırmada yararlanılabilir olduğu
araştırmacı tarafından değerlendirilenler belirlenmiş, tablolaştırılmış ve
her sınıf için öneri niteliğinde birer repertuvar listesi olarak sunulmuştur.
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Yayınlarda yer alan eserlerin, aslen güzel sanatlar liselerinde kullanılmak üzere ve bu kazanımlar gözetilerek hazırlanmaması dolayısıyla bulgular nicelleştirilmemiş, karşılaştırılmamış ve yorumlanmamıştır.

BULGULAR
Bu başlık altında, elde edilen verilerin sınırları belirlenen çerçevede
araştırmacı tarafından işlenmesi neticesinde ortaya çıkan öneri niteliğindeki
repertuvar seçkileri, sınıflara göre ayrı ayrı tablolar halinde sunulmuştur.
Tablolaştırmada kazanımlar, öğretim programındaki rakamsal kodları
ile; yayınlar ise raporlaştırmada kolaylık sağlaması amacıyla Tablo 1’deki
“sıra numaraları” ile anılmıştır.
Tablo 2. 9. Sınıf Kazanımlarına İlişkin Repertuvar Seçkisi
Ünite 2. PİYANO EĞİTİMİNDE TEMEL TEKNİKLER
Konu 1. Temel Teknikler ve Gam Çalışmaları
Kazanımlar

Yayın Sıra No. - (Eser Adı veya No.)

3 - (No.1, 2)
4 - (No.1)
2.1.2. Legato tekniğini etüt ve
6 - (Sıra Dağlar, Minik Kuzu, Kardelen, Dere,
eserler yardımı ile uygular
Salıncak, Niksar’ın Fidanları, Küçük Fidan,
Uzaklarda, Bozkırlar, Üzgün Kedicik, Ninni, Şirin
Nar Tane Tane, Hüzün, Çoban)
2.1.3. Her iki elde 3-1 ve 4-1, 1-3 3 - (No.2)
ve 1-4 parmak geçişlerini uygular 6 – (Bozkırlar)
3 - (No.1, 2)
2.1.5. Akorları arpej ve parmak
4 - (No.1)
numaraları ile karşılaştırır
5 - (No. 4, 16)
6 - (Küçük Fidan, Şirin Nar Tane Tane, Hüzün, Çoban)
3 - (No.1, 2)
2.1.6. Sol elde akor ve arpej
4 - (No.1)
tekniğini sağ eldeki melodi ile
5 - (No. 4, 16)
birleştirerek uygular
6 - (Yağmur Yağıyor, Küçük Fidan, Şirin Nar Tane
Tane, Hüzün, Çoban)
2.1.8. Piyano üzerinde çargâh
6 - (Niksar’ın Fidanları)
makamı dizisini uygular
2.1.11. Piyano üzerinde buselik
makamı dizisini uygular
2.1.13. Piyano üzerinde rast
makamı dizisini uygular

-

3 - (No.1, 2)
4 - (No.1)
2.1.15. Temel nüans terimlerini
5 - (No. 4, 16)
etüt ve eserler yardımı ile uygular 6 - (Salıncak, Niksar’ın Fidanları, Küçük Fidan,
Uzaklarda, Bozkırlar, Üzgün Kedicik, Ninni, Şirin
Nar Tane Tane, Hüzün, Çoban)
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Tablo 3. 10. Sınıf Kazanımlarına İlişkin Repertuvar Seçkisi
Ünite 1. PİYANO EĞİTİMİNDE TEKNİK GELİŞİM
Konu 1. Seslendirme Teknikleri ve Kavramlar
Kazanımlar

Yayın Sıra No. (Eser Adı veya No.)

1.1.2. Non-legato tekniğini etüt
ve eserler yardımı ile uygular

1.1.6. Legato ve Non-legato
tekniklerini etüt ve eserler
yardımı ile bir arada kullanır
1.1.9. Üçleme nota biçimini
öğrendiği diğer nota biçimleri ile
birlikte kullanır
1.1.10. Sağ elde akor ve arpej
tekniğini sol eldeki melodi ile
birleştirerek uygular

2 - (No. 9)
3 - (No. 6, 11, 13)
4 - (No. 11, 27)
6 - (Köyde Sonbahar, Üç Elma, Üç Ayak, Güvercin,
Habudiyar, Halay, Yağmur Yağarken, Iğdır’ın Al
Alması, Dönme Dolap, Ağır Bar)
2 - (No. 9)
3 - (No. 6, 11, 13)
4 - (No. 11, 27)
6 - (Köyde Sonbahar, Üç Elma, Üç Ayak, Güvercin,
Habudiyar, Halay, Yağmur Yağarken, Iğdır’ın Al
Alması, Dönme Dolap, Ağır Bar)
4 - (No. 28, 29)

4 - (No. 27, 28)
6 - (Yağmur Yağarken, Dönme Dolap, Segâh Şarkı,
Söğüt Ağacı)
2 - (No. 9)
3 - (No. 6, 13)
1.1.11. Artikülasyon işaretlerini
4 - (No. 11, 27, 28, 29)
seslendirdiği eserlerde uygular
6 - (Habudiyar, Kaleden Kaleye, Yağmur Yağarken, Oy
Benim, Bar, Dönme Dolap, Söğüt Ağacı, Ağır Bar)
2 - (No. 9)
5 - (No. 3, 5, 6, 7, 12, 17, 22)
1.1.12. Senkop nota biçimini
6 - (Ey Güzeller, Dağları Dağlasınlar, Üç Ayak,
öğrendiği diğer nota biçimleri ile
Güvercin, Habudiyar, Yağmur Yağarken, Uzun Dere,
birlikte uygular
Iğdır’ın Al Alması, Dönme Dolap, Segâh Şarkı, Ağır
Bar)
Ünite 2. PİYANO EĞİTİMİNDE REPERTUVAR
Konu 1. Gam ve Repertuvar Çalışmaları
Kazanımlar

Yayın Sıra No. (Eser Adı veya No.)

2.1.5. Piyano üzerinde kürdi
makamı dizisini uygular

5 - (No. 19)
6 - (Söğüt Ağacı)
3 - (No. 6, 11, 13)
6 - (Ey Güzeller, Türkü, Köyde Sonbahar, Üç Elma,
Dağları Dağlasınlar, Giydiğim Aldır, Halay, Kaleden
Kaleye, Bar, Dönme Dolap, Ağır Bar)

2.1.9. Piyano üzerinde hüseyni
makamı dizisini uygular
2.1.11. Piyano üzerinde segâh
makamı dizisini uygular

6 - (Segâh Şarkı)
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Tablo 4. 11. Sınıf Kazanımlarına İlişkin Repertuvar Seçkisi
Ünite 1. PİYANO EĞİTİMİNDE TEKNİK GELİŞİM
Konu 1. Seslendirme Teknikleri ve Kavramlar
Kazanımlar

Yayın Sıra No. - (Eser Adı veya No.)

2 - (No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
3 - (No. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23)
4 - (No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 31)
1.1.2. Staccato tekniğini
5 - (No. 1)
yeni etüt ve eserlere uyarlar
6 - (Ben Çaya İndim, Karadeniz Rüzgarı, Hop Ninnayı Ninnayı,
Cura, Su Gelir, Yol Üstünde Dikili Taş, Trakya Havası, Konya
Divan Ayağı)
2 - (No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
1.1.3. Legato ve staccato
3 - (No. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23)
tekniklerinin birlikte
4 - (No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 31)
kullanıldığı eserleri
5 - (No. 1)
seslendirir
6 - (Ben Çaya İndim, Karadeniz Rüzgarı, Hop Ninnayı Ninnayı,
Cura, Su Gelir, Yol Üstünde Dikili Taş, Trakya Havası)
1.1.7. Mordan tekniğini
yeni etüt ve eserlere uyarlar
1.1.9. Trill tekniğini yeni
etüt ve eserlere uyarlar
Ünite 2. PİYANO EĞİTİMİNDE REPERTUVAR
Konu 1. Gam ve Repertuvar Çalışmaları
Kazanımlar
2.1.3. Eserleri temel hız
terimlerine uygun biçimde
seslendirir (Tempoya
ilişkin değiştirici/ dinamik
terimler)

Yayın Sıra No. (Eser Adı veya No.)

1 - (Malatya Duman Duman, Gündoğdu)
2 - (No. 3, 4, 5, 6)
3 - (No. 8, 12, 14, 16, 21, 23)
4 - (No. 6, 10, 13, 14)
6 - (Yol Üstünde Dikili Taş, Teke Havası, Konya Divan Ayağı)
1 - (Malatya Duman Duman, Gündoğdu)
2 - (No. 3, 4, 5, 6, 10)
2.1.4. Eserler üzerinde
3 - (No. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 21)
dinamikleri uygular
4 - (No. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 31)
(Gürlüğe ilişkin değiştirici/
5 - (No. 1)
dinamik terimler)
6 - (Ben Çaya İndim, Karadeniz Rüzgarı, Hop Ninnayı Ninnayı,
Cura)
2.1.8. Piyano üzerinde
uşşak makamı dizisini
uygular
2 - (No. 5, 6)
2.1.13. Piyano üzerinde
3 - (No. 16, 17)
hicaz makamı dizisini
4 - (No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 30, 31)
uygular
5 - (No. 1)
6 - (Su Gelir, Yol Üstünde Dikili Taş, Konya Divan Ayağı)
2.1.15. Piyano üzerinde
2 - (No. 3, 4)
karcığar makamı dizisini
6 - (Teke Havası)
uygular
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SONUÇ
Araştırmanın sınırlarına dahil olan yayınlardaki eserlerin, piyano ders
kitaplarında yer alan eserlerin özellikleri de göz önüne alınarak incelenmesi
sonucunda bu eserlerden, güzel sanatlar lisesi piyano dersi öğretim
programında yer alan piyano tekniği ve Türk müziğiyle ilgili kazanımlarla
ilişkilendirilebilir olduğu değerlendirilenler saptanmıştır. Sunulan
repertuvar seçkilerinde yer alan eserler, eğitimciler tarafından öğrenci
seviyesi de göz önünde bulundurularak piyano eğitiminde kullanılmalıdır.
Piyano eğitiminin her aşamasında, belirlenen hedeflere ulaşmada
repertuvarın önemli bir işgören olduğu ve repertuvar seçiminin özenle
yapılması gerektiği, alanda çalışma yapan birçok araştırmacı tarafından
da ortaya konmuştur. Söz konusu eserlerin kazanımlar ile olan ilişkisinin
eğitimciler tarafından bilinmesi ve bu eserlerin piyano eğitiminde aktif
olarak kullanılması, öğrencileri güncel yaratılarla tanıştırıp kullanılagelen
kemikleşmiş repertuvara bağımlılığı azaltacağı gibi, yeni eserlerin ortaya
konmasını teşvik ederek ulusal piyano müziğimize de katkı sağlayacaktır.
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TİPOGRAFİ VE PETER BEHRENS’İN FONT TASARIMI
TYPOGRAPHY AND DESIGN OF PETER BEHRENS FONT
Banu AKGÜN1
ÖZET
Yazı karakteri kavramının özel bir tasarımı olarak tanımlanan font terimi, belli
bir ölçüde, dizide harfleri, sayıları ve noktalama işaretlerini de kapsamaktadır. Tipografi terimi ise ilk olarak Johannes Gutenberg’in metal harflerini tanımlamak
için kullanılmıştır. Tipografi yazının görsel, işlevsel ve estetik açıdan düzenlenmesi ile oluşan bir tasarım anlayışıdır. 20. yüzyılda, font tasarımlarında modern
dönemin ve çeşitli sanat akımlarının etkisi ile süslü fontlar kullanılmıştır. Ayrıca
bu dönemde, bugün de sıklıkla kullanmakta olduğumuz birçok font tasarlanmıştır.
Ressam, mimar ve tasarımcı Peter Behrens 1903 yılında AEG Şirketi’nde çalışmaya
başlamış ve şirket için antetli kağıtlar, logolar, reklam afişleri, broşürler, elektrikli
su ıstıcıları ve lambalar gibi çok geniş yelpazede tasarımlara imza atmıştır. Behrens’in yaptığı çalışmalar tasarım dünyasına yeni bir boyut getirmiştir. 1913 yılında
DeutscherWerkbund’un kurucu üyesi olmuş veilerleyen yıllarda Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Okulu’nda profesörolarak dersler vermiştir. Behrens’e
göre tipografi en karakteristik resim olarak bir dönemin ve bir halkın ruhsal gelişiminin en güçlü referansıdır. Behrens’in tasarlamış olduğu ve kendi ismini taşıyan
fontları bugün bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Font, Peter Behrens, Tipografi, Tasarım

ABSTRACT
The font term, which is defined as a special design of the writing character
concept, includes a certain number of letters, numbers, and punctuation marks.
The term typography was first used in order to describe Johannes Gutenberg’s
metal letters. Typography is a design conception that is formed by visual,
functional and aesthetic arrangement of writing. Inthe 20th century, Inthe 20th
century,by the help of the artistic movements from around the world, fonts were
decorated by ornaments. In addition, during this period, many fonts that we often
use today were designed. The painter, architect and designer Peter Behrens began
working for AEG Company in 1903. He was knownfor his wide range of designs,
including letterhead stationery, logos, showcards, brochures, kettles and lamps.
In 1913, he became a founding member of Deutscher Werkbund andl ater on he
1 Öğr. Gör. Gazi Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel
İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Türkiye banuakgun@gazi.edu.tr
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lectured as a professor at the Academy of Fine Arts Vienna. According to Behrens,
typography is one of the most characteristic images and the strongest reference of
the spiritual development in a public. Behrens he created a font, now widely used
around the world and bearing his name.
Keywords: Font, Peter Behrens, Typography, Design

GİRİŞ
Yazı, insanoğlunun kültürel değişimi ve teknolojik gelişimi ile binlerce
yıllık bir süreç içinde sistemleşerek bugünkü halini almıştır. Yazı karakteri,abecenin özel bir tasarımı olarak tanımlanırken font, yazı karakterinin
belli bir ölçüde, dizide, sayıları ve noktalama işaretlerini de kapsamaktadır.
Kısaca font, yazı karakteri takımıdır. Tipografi terimi ise, ilk olarak JohannesGutenberg’in metal harflerini tanımlamak için kullanılmıştır. Tipografi, yazının görsel, işlevsel ve estetik açıdan düzenlenmesi ve bu öğelerle
oluşturulan bir tasarım anlayışıdır. Kökenleri yazının icadına kadar uzanan bu sanat Rönesans ile birlikte Almanya’da gelişme göstermiştir. Gutenberg 1450 yılında ilk defa bir kitabın tipografi tekniği ile basılabilmesini
sağlayan tekniği geliştirmiştir. Tekniğini geliştirirken, ilk kez Çin’de tahta
kalıplara yüksek rölyef olarak oyulan ve “Xylotypography” alarak adlandırılan bir baskı tekniğinden esinlenmiştir. Gutenberg’in işlevsel tekniğinde
her birinin üzerinde yüksek kabartma bir harfin bulunduğu, bağımsız, yer
değiştirebilen ve tekrar tekrar kullanılabilen metal parçalardan yararlanılmaktadır.Gutenberg ayrıca, beziryağı ile çini mürekkebini karıştırarak baskıda daha iyi sonuç veren bir mürekkep de geliştirmiştir. Tipografik baskı
tekniği ile ağaç baskı resim sanatının işbirliği sayesinde Almanya’da resimli
kitapların basımı yaygınlaşmıştır. Tipografik baskı tekniği daha sonra İtalya’da gelişme göstermeye başlamıştır. Rönesans Dönemi’nde Venedik’te
kurulan “Aldine” yayın evinin harf döküm ustası FrancescoGriffo 1495 yılında PietroBembo’nun “De Aetna” isimli eserinin basımında kullanılmak
üzere Roman geleneğinde bir yazı karakteri tasarlamıştır. Bu yazı stilinin
rafine edilmiş hali günümüzde “Bembo” olarak kullanılmaktadır. 1530 yılında Fransa’da ClaudeGaramond tarafından elle şekillendirilerek tasarlanan bir yazı karakteri, “Garamond” olarak bugün de oldukça yaygın olarak
kullanılmaktadır. 18 Yüzyılda, Fransız sanatı ve mimarisinin öncülük etmiş
olduğu “Rokoko Stili”, grafik tasarımını da derinden etkilemiştir. Pierre SimonFournier de Jeune, dönemin en güzel tipografik örneklerini tasarlamış
ve “Cicero” adı verilen yeni bir yazı karakteri geliştirmiştir.1720 yılında İngiltere’de William Caslonise,“CaslonOld Style” olarak adlandırılan bir yazı
karakteri tasarlamış ve bu yazı karakteri yaygın bir biçimde kullanılmaya
başlanmıştır. İngiliz John Baskerville (1706-1775) taş yontucuların yazı tar-
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zına dayanan bir yazı karakteri tasarlamıştır. Baskerville’inyazı karakteri,
daha basık ve yayvan formlarda olup ince ve kalın hatlar arasındaki zıtlıklar arttırılmıştır. Baskerville sadece yeni bir yazı karakteri geliştirmekle
kalmamış aynı zamanda büyük kenar boşlukları, geniş aralıklı metin ve o
zamanlarda oldukça radikal görünen süslemeleri olmayan yeni bir sayfa
düzeni sunmuştur.Baskerville’in izinden giden GiambattistaBodoni, 1791
yılında Yunan ve Roma antik sanatından esinlenen yeni bir yazı karakteri
geliştirmiştir. Bodoni’nin tasarladığı yazı karakterinde roman harfleri daha
geometrik ve ince hatlara sahip bir yapıya kavuşmuştur.Yazı karakterinin
gelişiminde, basım ve yayıncılıkla uğraşan Fransız Didot Ailesi’nin önemli
miktarda denemeleri rol oynamıştır. Fournier’intipografik ölçü sistemini
değiştiren François AmbroiseDidot, günümüzde uluslararası düzeyde kullanılan punto birimini uygulamaya sokmuştur. 1803 yılında Robert Thorne, ilk kalın hatlı yazıyı (fatlace) tasarlamıştır. 1815’te Vincent Figgins kare
serifli “Egyptian” yazıların ilk örneğini geliştirirken, 1816 yılında, William
Caslon’un torununun oğlu William Caslon IV ilk serifsiz (sans-serif) yazı
karakterini tasarlamıştır. 19. Yüzyılda, “Ornamental” veya “Display” olarak
adlandırılan süslü fontlar, afiş ve reklamlarda kullanılmaya başlanmıştır.
Endüstri Devrimi’nin etkisi ve ticaretin gelişmesi ile süslü fontlar, sınıfsal
bir gösterge olarak görülmüştür. Ancak bu süslü fontları okumak bir hayli güçtür. 20. Yüzyılda, font tasarımlarında modern dönemin ve çeşitli sanat akımlarının etkisi gözlenmiştir. Bu sanat akımlardan birisi de 1900’lü
yılların başındaki Art Nouveau’dur. Bu dönemde bugün degörsel ve yazılı
medyada sıklıkla kullanılan fontlar tasarlanmıştır(Becer, 2015: 91-97; Uçar,
2016: 109-139; Yıldız ve Keş, 2017: 333-335).

AMAÇ
Tasarım dünyasının saygın ismi DieterRams’ı ve onun tasarım anlayışının tanınması amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Bu makalede konu ile ilgili olarak, sanatçı ve eserleri ile ilgili bilgilere
tarihsel (literatür tarama) yöntem kullanılarak ulaşılmıştır. Literatür tarama yöntemi ile elde edilen veriler belirlenen temalara göre özetlenmiş ve
yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 2004:1-7; Yıldırım ve Şimşek, 2011: 226-7).

PETER BEHRENS
Ressam, mimar ve tasarımcı Peter Behrens (1868-1940)Hamburg’da
doğmuş ve on dört yaşındayken sanat ile ilgilenmeye başlamıştır. Sanata
olan yoğun ilgisi nedeniyle Karlsruhe’deki Sanat Okulu’nun resim
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bölümünde okumuş ve mezun olduktan sonra yaşamını bir süre Münih’te
“Jugendstil” (Youth Stil) veya “Art-Nouveau” tarzında resimler, tasarımlar
ve illüstrasyonlaryaparak geçirmiştir.1893 yılında sanatçılar, mimarlar ve
tasarımcıların bir araya geldiği Secession Grubu’nun kurucuları arasında
yer almıştır (HellerandBallance, 2001:97-98;Schwartz, 1996: 153-157).
Behrens“Art-Nouveau” akımının rasyonel bir estetik yaratan organik
süslemelerini ve eğrisel biçimlerini tasarımlarına yansıtmıştır. Daha sonra
tasarımlarında mimarinin klasik, geometrik ve fonksiyonel formlarını ön
plana çıkarmıştır. Behrens, mimarlık sanatı ile ilgilenmeden önce seçkin
bir Art-Nouveau sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1901 yılında
Darmstadt’a yerleştikten kısa bir süre sonra, Avusturyalı Joseph Maria
Olbrich ile birliktebina tasarımları üzerine çalışmışlardır. Bir Art Nouveau
sanatçısı olarak Behrens, güçlü çizgisel ritimlerle kompozisyonunun
birliğini bozmamayı başarmıştır.1903 yılında AEG Şirketi’nde ürün
tasarımcısı olarak işe alınmıştır. 1907-1914 yıllarında Berlin merkezli
Elektrik Şirketi AllgemeineElektrizitats-Gesellschaft (AEG) içinantetli
kağıtlar, reklamlar, broşürler, elektrikli su ısıtıcıları ve lambalar tasarlamış
vebirçok tasarıma imzaatmıştır. AEG, Behrens’tenşirketin görsel kimliğini
yansıtacak bir logo tasarlamasını istediğinde, Behrensşirketin baş
harflerini radyal simetrik bir altıgen içinde basitçe düzenlediği ve bal
peteğini anımsatan bir logotasarlamıştır. Tasarladığı bu logo,günümüzde
ilk kurum kimliği tasarımı olarak kabul edilmektedir. Behrens,mimari,
endüstri tasarımı ve grafik tasarımları alanlarında birçokçalışmalar
yapmıştır. Bunlar içerisinde elektrikli aletler için hazırladığı bilgilendirme
tasarımı örnekleri modern anlamda ilk kullanım kılavuzlarıdır.Kitlesel
üretim, fonksiyon ve form etkisinde yapmış olduğu tasarımlarının en
akılda kalan örneği olarak1908/09 yıllarında ‘Modernizmin İkonu’ olarak
adlandırılanBerlin’deki AEG Türbin Fabrikası’nı tasarlamasıdır.Bu aynı
zamanda, Behrens’in tasarımlarında geometrik şekilleri kullandığı ve
fonksiyonu ön plana çıkarttığı bir dönemdir.AEG, her zaman rasyonalist
temele oturan ve estetik kararlarında yararlılık işlevini ön plandatutan bir
şirket olmuştur. Tüm tasarımlarda şirketin tek bir stili izlediği mesajını
vermektedir.Behrens’in yaptığı çalışmalar tasarım dünyasına yeni bir
boyut getirmiştir. Behrens’inakılcı yaklaşımı ile biçim,ilave bir süsleme
olmaktan çıkarak işlevi izler hale gelmiştir.Ürün tasarımında teknolojinin
ve kütlesel pazarın problemleri söz konusuyken, mimarlıktaki gelişmelere
paralel olarak bazı estetik gelişmeler de yaşanmıştır. Behrens, 1913
yılında DeutscherWerkbund’un kurucu üyesi olmuş veilerleyen yıllarda
Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Okulu’nda profesörolarak
dersler vermiştir.AEG Firma’sının tasarımcısı olarak 1920’li yıllardan
itibaren yaşamının sonuna kadarmimari tasarım uygulamaları üzerine
yoğunlaşmıştır(Anderson, 2000: 123-126;Selz ve Constantine, 1960: 16-36;
Sağıroğlu ve Aysu, 2016: 428;İlisulu, 2017: 197-202; Sağocak, 2003: 37).
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Figür 1. Behrens-Antiqua (Roman) Font(Aynsley, 2004: 16)

Figür 2. AEG Türbin Fabrikası (Schwartz, 1996: 176)
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BEHRENS’İN FONT TASARIMI
20. yüzyıla gelindiğinde, font tasarımlarında modern dönemin ve çeşitli
akımların etkisi gözlenmiştir. Bu akımlardan biri de 1900’lerin başlarında
ortaya çıkan Art-Nouveau’dur. Bu akımın etkisinde kalanOttoEckmann
kendi ismini verdiği“Eckmann-Schrift”fontunu tasarlarken Peter
Behrens’tekendifontunu tasarlamıştır (Yıldız ve Keş, 2015: 335-336).
Behrens, Alman Dili’ni en iyi şekildeifade edecek bir stil arayışında olmuş ve
tasarladığıfont üzerindegotik üslup özelliklerinin bilerekbelirleyici bir etki
oynamasına izin vermiştir.Behrens, 1902 yılında kare formun hakim olduğu,
gösterişten uzak evrensel birfonttasarlamıştır.“Behrensschrift”olarak
adlandırılan bu font tasarımı eski Alman (Fraktur / blackletter) ile modernite
(serif yazı) arasında bir köprü oluşturmaktadır. Almanca Kulturkampf,
hem muhafazakâr hem de daha sonra nasyonel- sosyalist ideolojide, gotik
el yazısı, Almanca el yazısının gerçek arketipi olarak kabul edilmiştir. Bu
font tasarımından ilham alarak Paul Renner “Futura” fontunu tasarlamıştır.
Behrensschrift, yeni yüzyıl için yeni bir tipografik imge olmakla kalmamış,
harfleri standardize ederken, yoğun siyahharf duygusunu benzersiz bir
biçimde bünyesinde birleştirmeyi başarmıştır. Behrensschrift,latin harfleri
ile gotik harflerin kaynaştığı sade ve orantılı bir font tasarımıdır. Harflerdüz
ve dikeyolarak vurgulanırken, W ve V harflerinde belirgin bir biçimde
görüldüğü gibi diyagonal yerine eğik fırça darbeleritercih edilmiştir.
Her ne kadar bazı tasarımcılar, Behrensschrift’danrahatsız olsa da süslü
Art-Nouveautarzı fontlardan çarpıcı biçimde farklı olduğundan özellikle
Almanya’da hem kitap hem de işyeri baskılarındasıklıkla tercih edilerek
önemli bir başarı yakalamıştır.Behrens’in 1906 yılında Behrensschrift’i
temel alarak tasarladığı ikinci fontise “Behrens-Kursive” olmuştur. İtalik
bir yazı karakterine sahip olması dışında Behrens-Schrift’e benzemektedir.
Behrens’in 1908 yılındatasarladığı üçüncü fontise “Behrens-Antiqua”
olarak adlandırılmaktadır.Bu font tasarımında ise dikey inen çizgilere ciddi
bir vurgu yapılmıştır.Behrens, AEG Şirketi için tasarladığı logodaBehrensAntiquaFont’unu kullanmayı tercih etmiştir.Behrens’e göre tipografi en
karakteristik resim olarak bir dönemin ve bir halkın ruhsal gelişiminin
en güçlü referansıdır. Ona göre, mimarinin yanı sıra tipografi, insanlığın
entelektüel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır (Heller ve Ballance, 2001:
100-101). Behrens,ayrıca İngiliz Kaligrafi Uzmanı Edward Johnston’un
öğrencisi olan Alman AnnaSimons’la birlikte Reichstag’ın ön cephesinde
bulunan, yarı gotik ve yarı roman stilde olan melez bir yazı karakterine
sahip “Dem DeutschenVolke” yazısını da tasarlamıştır. (Ejlers, 2013:1.41.5; Aynsley, 2004: 16-17).
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Figür 3. Behrens’in Tasarladığı Şirket Logosu (1908), (Schwartz, 1996: 168)

Figür 4. Behren’in Tasarladığı Fontlar (Anderson, 2000: 93)

TARTIŞMA VE SONUÇ
Tipografinin temel işlevi okunurluktur. Bir bilgiyi, bir mesajı veya
bir düşünceyi aktaran harf biçimleri birer araçtır. Tipografi ve yazı,
grafik tasarımın temel öğeleridir.Nasıl ki iyi tanıdığımız insanları
yürüyüşlerinden veya duruşlarından tanıyabiliyorsak,fontları da sayfa
üzerindeki renklerinden ve karakteristik bazı özelliklerinden dolayı kolayca
tanıyabiliriz.On beşinci yüzyılda yaşamış kâtipler Gutenberg’in 42 satırlık
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yazı karakterinden nefret ettiklerini açıkça belirtmişlerdir. Benjamin
Franklin, Baskerville’in fontlarını açıkça övmüşse de, çağdaşlarıçizgi
ağırlığındaki belirgin tezattan ve siyah mürekkebin yoğunluğundanşikayetçi
olmuşlardır. Baskervilleve Gutenberg’in aksineBehrens’in tasarlamış olduğu
ve kendi ismini taşıyan fontlar, hem kendi kültürünü yansıtması hem de
grafik tasarımı bağlamında benzeri olmayan bir başarı kazanmıştır(Çeken
ve Ersan, 2016: 464-465; Nisgavlioğlu, 2013: 1-4).
Sonuç olarakBehrens,grafikten mimari uygulamalara kadar geniş bir
ürün yelpazesinin tasarımında geometrik formları başarılı bir şekilde
kullanmıştır.Tipografi alanında yapmış olduğu tasarımlar, yaşamış olduğu
zamanın ruhunu ifade eden başarılı girişimlerdir. Günümüzde de Behrens’in
tasarlamış olduğu fontlar bütün dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
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SANATTA İFADE BİÇİMİ OLARAK GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ VE
TEKNOLOJİ
IMAGE PRODUCE AND TECHNOLOGY AS AN EXPRESSION
OF ART
Meltem Karakuyu ŞANGÜDER1
ÖZET
19. yüzyıldan günümüze kadar yaşanan teknolojik gelişmeler, hayatımızın her
alanına temas eder hale gelmiştir. Teknoloji, yaşamın birçok alanında olduğu gibi
sanatla da etkileşime geçmektedir. Özellikle son yıllarda içinde bulunduğumuz
dijital (sayısal) kültür, dijital üretimin tüm alanlarına hiç olmadığı kadar ulaşmamıza imkan tanımış, mevcut teknolojiler sayesinde sosyal ve kültürel dönüşümler
mümkün hale gelmiştir. Günlük hayatımızı kolaylaştıran teknoloji, bilimin yanı
sıra sanat alanında da etkisini göstererek sanatçı tanımının genişlemesini sağlayan yeni üretim ortamlarına zemin hazırlamıştır. Böylece sanat tarihi içerisinde
farklı disiplinlerde yer alan birçok sanatçı, bilim ve teknolojinin olanaklarından
faydalanarak deneysel ifade biçimleri oluşturmuştur. Bu araştırma kapsamında da
dijital kültürün görüntü üretim ortamlarına yönelik etkisi üzerinde durulmuştur.
Bu amaç doğrultusunda da çeşitli sanat disiplinleri kendi dönemi içerisinde incelenerek, dijital sanat üretimiyle kurdukları bağlantılar araştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Görüntü, Teknoloji, Dijital Sanat, Dijital Görüntü, Dijital
Kültür

ABSTRACT
Technologic developments that have been happening since 19. century,
continue to interact with our life in all area. Technology also interact with art as in
many areas. Especially, in recent years digital (numerical) culture allow us to access
all area of digital production like ever before, under favour of current technology
social and cultural transformations become feasible. Technology that makes our
life easier, besides science it also took effect in art and trigger new production
areas to allow expand artist definition. In this way, many artists who found in
many disciplines in art history take advantage of science and technology and
generate experimental explanandum. In scope of this research, image production
environments oriented effect of digital culture has been dwelt on. In line with
this purpose, various art disciplines have been examined in their centuries and
researched their connections that they have established with digital art production.
Keywords: Image, Technology, Digital Art, Digital Image, Digital Culture
1
Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi Resim-İş
Eğitimi Anabilim Dalı, Nilüfer/BURSA, meltemkarakuyu@gmail.com
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GİRİŞ
Tarihte yaşanan teknolojik gelişmelere bakıldığında; insanlığın çoğaltım
veya yeniden üretim teknolojileri kavramına uzak olmadığı görülmektedir.
Bu yeniden üretim kavramı, ağaç baskıdan bu yana çeşitli formlarda yine
insanlar tarafından sıklıkla deneyimlenmiştir. Dini kitapların basımında
ve çoğaltımında kullanılan tarihteki bu ilk baskılar, estetik kaygıdan neredeyse uzak ve mevcut gereksinimler doğrultusunda şekillenen bir üretim
sistemi geliştirmiştir. Tıpkı ağaç baskıda olduğu gibi birçok teknolojik araç,
ilk etapta ticari amaçlar doğrultusunda işleyişe geçirilmiş, sonrasında da
estetik yönü keşfedilerek sanatsal amaca yönelik kullanılmıştır. Baskı sanatının ardından sırasıyla fotoğraf, sinema, televizyon, video ve bilgisayar gibi
tüm görüntü üretim araçları bu süreci yaşamıştır.
Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, sanat alanına uyarlanan yeni dijital
ortamlar hazırlarken, sanatçıları da her türden teknoloji içeren aracı eserlerine uyarlamak konusunda cesaretlendirmiştir. Deneysel yönü ön planda
olan bu yeni teknolojilerin sanattaki kullanımı, farklı disiplinlerdeki sanatçıların bir araya gelmesini sağlarken, diğer taraftan da sanatçı ve bilim insanı işbirliğinin de sanatta kurulabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla özellikle
20. yüzyılın ortalarından itibaren sanatta interaktiflik içeren hibrit formlara doğru yönelim artmıştır.

İFADE BİÇİMİ OLARAK GÖRÜNTÜ
Sanatta görüntü üretim süreç ve biçimlerini incelemeden önce, görme
sürecini başlatan göz ve ışık ilişkisini irdelediğimizde, ışık yoluyla başlayan
görme eylemi sayesinde bireyin, dış dünyaya yönelik duygu, düşünce ve
anlamlandırma gibi bir dizi eylemi de yerine getirmeye başladığı sonucuna
ulaşırız. John Berger (2004: 8), “Görme konuşmadan önce gelmiştir” der. Bu
sebeple görme süreci, insanın bulunduğu ortamı algılama ve anlamlandırma
aşamasında, öğrenme sürecini başlatan nörolojik bir fonksiyon olarak
karşımıza çıkmaktadır. Görme süreci sonucunda oluşan görüntü, bir
nesnenin görsel temsili olup matematiksel biçimde ifade edilebilmektedir.
Bunun yanı sıra görüntü fizikte, bir nesnenin özellikle lens ya da ayna
yoluyla optik olarak yinelenmesi, kopyalanması veya temsilen yeniden
üretilmesiyken psikolojide, orijinal uyarıcının yokluğunda bir şeyin
önceden algılanan zihinsel temsili olarak açıklanmaktadır (Oxford Living
Dictionaries, [02.10.2017]). Bu durum, fikir veya kavramın zihinsel temsili
olarak da düşünülebilir. Bu araştırmanın da içeriğini oluşturan görüntünün
tanımını, sanatta görüntü oluşturma bağlamında ele aldığımızda ise
sanatçı tarafından seçilen yüzey üzerine yine sanatçı tarafından belirlenen
içeriğin çeşitli araç-gereçler yoluyla gerçeğe dayalı veya kurgusal biçimde
yansıtılması şeklinde yapmak mümkün olacaktır. Araştırmanın bu
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aşamasında, dijital sanatın tanımı yapılarak üretim süreci incelenecek;
bunun yanı sıra günümüzde görüntü oluşturmak için kullanılan teknoloji
içerikli araçlar ve dijital sanat üretimi üzerine yoğunlaşılarak, konu örnekler
üzerinden açıklanacaktır.

DİJİTAL SANAT
Pozitif bilimlerin etkisiyle 19. yüzyılda şekillenen teknoloji ve endüstri
sonrasında 20. yüzyılın ortalarında yaygınlaşan bilgisayar ve bilgi işletim
sistemleri alanındaki gelişmeler, birçok sanatçıya üretimlerinde dijital ortamı kullanabileceği fikrini vermiştir. Dijital teknoloji alanında yaşanan
gelişmeler, geleneksel görüntü üretim süreçlerine faklı bir katman getirerek sanatçılara deneysellik bağlamında yeni ifade biçimleri sunmuştur. Tarihte yaşanan teknolojik gelişmeler, ticari değerinin dışında kullanılmaya
başlanarak özellikle modernist ve postmodernist süreçte sanatsal üretim
biçimine uyarlanmıştır. Sırasıyla fotoğraf, sinema, radyo, televizyon ve video kitle iletişim araçları olma özelliğinin ötesine geçerek, sanat ortamına
taşınmıştır. Günümüzdeyse teknoloji ve sanat alanında yaşanan gelişmeler,
bu iki alan arasındaki ilişkisinin yakın biçimde kurulduğu dijital sanatın
ifade biçimlerini oluşturmaktadır.
Dilimizde “sayısal” ifadesine karşılık gelen “dijital” kelimesi, ilk olarak
20. yüzyılda elektronik teknolojisiyle birlikte kullanılmaya başlanır. Elektronik sistemler analog ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Başlangıçta elektronik devrelerin neredeyse tamamı analog olarak gerçekleştirilirken zaman içinde sayısal devreler çoğalarak analog devrelerin yerine
geçmiş, günümüzdeyse bütün elektronik devreler sayısallaşmaya başlamıştır. Elektronik sistemler her geçen gün artan bir hızla dijital devrelere dönüşürken günümüzün dijital elektronik sistemlerinden biri olarak bilgisayar,
sanatçılar için görüntü oluşturma ortamı yaratması bakımından önemli
bir noktaya gelmiştir. Böylece 20. yüzyılda fotoğraf veya video gibi sanatsal
üretim ortamlarını kullanan sanatçılar, bilgisayarın keşfiyle dijital görüntünün üretim sürecini deneyimleme olanağı bulmuşlardır. Bruce Wands
(2006: 11), “dijital” ifadesinin genellikle belirsiz bir çağrışım uyandırdığı
ve eserin nihai formunu açıkça tanımlayamadığı düşüncesiyle, sanatçıların
bilgisayara asli bir araç, ortam veya yaratıcı partner olarak başvurdukları
sanat eserleri için kullanıldığını belirtmektedir. Dijital görüntü oluşturma,
geleneksel görüntü oluşturma yöntemlerinden farklı olarak teknolojik yapıdaki kodlara bağlıdır. Dolayısıyla bilgisayar donanımlarının sürekli gelişmesi sebebiyle sanatçılar, yaratım süreçlerinde faydalanabilecekleri geniş
çapta medya olanağı bulabilmektedir. Görüntüleme alanında geliştirilen
yazılımlar, sanatçılara dijital görüntü oluşturma bakımından estetik ve kavramsal alanda imkan sağlamakta; bilgisayar yazılımları yoluyla elde edilen
bu görüntüler de dijital baskı, DVD, CD ya da internet gibi sanal ortamlarda sunulma ve dağıtılma imkanı bulmaktadır.
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Bilgisayar teknolojileriyle üretilen görüntüler, dijital görüntü olarak
tanımlanırken dijital sanat, bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı çeşitli çalışmaları kapsayan çağdaş sanat formu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Christiane Paul (2003: 7)’un tanımına göreyse dijital teknolojinin, bir dizi
sanatsal çalışma ve uygulama sırasında, yaratım ve sunum süreci olarak
kullanıldığı genel bir terimdir. Bu sanat ortamı, genellikle geleneksel ve
yenilikçi olmak üzere iki form üzerinden değerlendirilmektedir. Baskı,
fotoğraf, heykel, enstalasyon, video, animasyon, müzik ve performans geleneksel formlar arasında sayılırken sanal gerçeklik, yazılım sanatı ve net
sanatı yeni formlar arasında yer almaktadır. Dijital teknolojilerin teknik
açıdan sağladığı çeşitlilik, sanatçılara bunları araç, ortam veya içerik olarak
eserlerinde kullanabilme seçimi sunmaktadır. Dijital sanat, yaratılması ve
fiziksel tözü açısından temelde bilim ve teknolojiyle iç içe geçmiş bir yapıya
sahiptir. Wands (2006: 11)’a göre, sanatta teknolojik determinizmden yana
olan argümanlar, bu girift yapıyı sanatçıların eser üretimine olanak tanıyan
teknolojik gelişmeler olarak açıklamaktadır. Bu ifadeden hareketle sanata, modern kültürün yaratıcı yansıması olarak bakıldığında dijital sanatı,
çağdaş sanatın bir alt kümesi olarak değerlendirmek mümkün olacaktır.
Ancak Paul (2002: 472), dijital sanata ait pratiklerin geniş bir çatı altında toplanması sebebiyle belirli bir estetik betimleme şeklinin olamayacağı
düşüncesindedir. Ona göre dijital görüntü üretiminde bulunan sanatçılar,
hızlı prototip, baskı, dijital fotoğraf ve video yoluyla tasarlayabildikleri dijital teknolojileri sanat objesinin üretimi sırasında araç olarak kullanabilmektedirler. Bunun yanı sıra dijital sanat, aynı zamanda müzik besteleri ve
ses üzerinde de derin bir etki yaratarak, mevcut teknolojinin izin verdiği
yeni deneyimler sunmaktadır. Dolayısıyla teknolojiyi, sanat üretim ortamı
olarak kullanmak; üretilen, saklanan, dijital formatta sunulan ve medyanın
doğal olanaklarının kullanılabildiği bir alanın oluşumunu sağlamaktadır.

Dijital Sanatın Tarihi
Dijital sanatın tarihi, sanat tarihinin yanı sıra bilim ve teknoloji tarihinin gelişimiyle de doğru orantılıdır. Özellikle teknoloji tarihiyle ilişkisi,
doğrudan askeri-endüstriyel kompleks ve tüketim kültürü alanında yapılan
çalışmalarla ilintili gelişmelerle bağlantılıdır. Dijital sanatın öncelikli üretim aracı ve ortamı olan bilgisayarın, akademik ve araştırma temelli çalışmalar sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sebeple günümüzde hala birçok akademik kuruluş, dijital sanatın çeşitli formları üzerine üretim yapan
araştırma merkezleri olarak dikkati çekmektedir.
Askeri alanda araştırmalar yapan Amerikalı elektrik mühendisi ve modern bilgisayarın öncüsü Vannevar Bush (1945: 6), programlama tarihi açısından önemli bir etkiye sahip 1945 tarihli “As We May Think” makalesinde
bilgiyi depolayan, kaydeden ve iletişim sağlayan “Memex” adındaki cihazın tanımını yapmaktadır. Kullanıcıların, belge seçimine, kendi belgelerini
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oluşturmalarına ve görüntü üretimine imkan tanıyan bu elektromekanik
cihazın üretimine hiç geçilmese de Memex, günümüzde kullanılan bilgisayar, elektronik biçimde onunla bağlantılı olan cihazlar ve internetin öncüsü
olarak sayılmaktadır. Bush tarafından önerilen Memex, analog bir cihazken
1946 yılında Pennsylvania Üniversitesi, ABD’li bilim insanları tarafından
geliştirilen elektronik veri işleme kapasitesine sahip olma özelliği taşıyan
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)’ı tanıtır. 1951 yılında ise hem matematiksel hesaplama yapabilen hem de yazınsal verileri
işleyebilen yapısıyla UNIVAC (Universal Automatic Computer) ticari değeri olan ilk dijital bilgisayar olarak patent alır.
1940’lı yıllar başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin hızlandığı bu süreç,
“cybernetics” (sibernetik) biliminin de başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
Canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalı olarak açıklanan sibernetik, Yunancada “Serdümen” anlamına
gelen “kybernetes” kelimesinden türerken, Latincede “governor” olarak karşılık bulmaktadır (Encyclopædia Britannica, [05.10.2017]). Sibernetik ve robot
bilimi üzerine yapılan ilk çalışmalar, 12. yüzyılda Cizreli bilim insanı, fizikçi,
robot ve matris ustası El Cizirî tarafından gerçekleştirilmiş, bir terim olarak
ortaya çıkması Fransız matematikçi ve fizikçi André Marie Ampère sayesinde
olmuştur. Güncel tanımı ise Sibernetik bilim dalının kurucusu olarak kabul
edilen Amerikalı matematikçi ve felsefeci Norbert Wiener’ın 1948 tarihli “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine” kitabında yapılmıştır. Modern sibernetiğin kurucuları arasında gösterilen Wiener, sibernetiği insan ve hayvanlarda kontrol ve iletişimi konu alan çalışma
alanı olarak tanımlamaktadır (Ilfeld, 2012: 57). Sibernetik, insan ve mekanik
sistemlerin çalışma biçimleri ve fonksiyonlarını daha iyi anlatabilmek amacıyla, bilgi işlem sistemleri ve canlı varlıkların kontrol ve iletişim yöntemlerinin
karşılaştırmalı biçimde araştırılmasına dayanır. Bu bilim dalı özellikle 1960’lı
yıllarda etkisini sıklıkla göstermeye başlayan teknoloji, bilim ve sanat ilişkisine
dayanan sergilerin içeriklerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Dijital teknolojilerin sanat alanında üretim sağlama potansiyeli ilk etapta genellikle bu alan üzerine yoğunlaşan bilim insanları tarafından keşfedilmiştir. Elbette ki bu durum tesadüf değildir, üretimi ve dağıtımı henüz
yaygın hale gelmeyen bilgisayar, sanatçıların kullanımı için hem kolay bir
ortam değildir hem de temini zordur. Bu sebeple sanatçıların henüz mesafeli biçimde yaklaştıkları sayısal görüntü üretim ortamları, ilerleyen yıllarda sanatçılar ve bilim insanları arasında köklü bağların kurulmasını sağlayan bir durumu da beraberinde getirecektir.
1950’li yılların başı matematikçi, sanatçı ve tasarımcı Ben F. Laposky
gibi, dijital sanat adına öncü bir isme tanıklık etmektedir. Laposky, elektronik görüntü üretimine yeni bir boyut getirerek, analog vektör başta olmak
üzere elektronik sanat, dolayısıyla dijital sanat adına ilk eser üreten kişiler
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arasındadır. Bilgisayar tabanlı sanatın, erken dönem örneği olarak da görülebilecek “Oscillation Number Four-Electronic Abstraction” çalışması,
analog bilgisayarla üretilen ilk grafiktir. Laposky, 1953 yılında soyut sanat
için ortam oluşturmak adına kullandığı osiloskop aracılığı ile bir dizi analog vektör görüntü üretir ve teknik kökeninin osiloskoptan gelmesi sebebiyle de çalışmaya “oscillons” adını verir. Osiloskopun yarattığı salınımlar,
katot ışınlı tüpte (Cathode Ray Tube) gösterilen elektronik dalga formlarının fotoğrafıdır aslında. Osiloskop ve televizyon alıcısının katot ışınlı tüp
kullanması sebebiyle birçok açıdan benzerlik gösterdiğini düşünen sanatçı,
Oscillons ve bilgisayar sanatının ilişkisini de analog bilgi sistemlerinde kullanılan tipte dalga formları olarak kurmuştur. Laposky’nin fotoğraf olarak
sergilenen kinetik osiloskop görüntüleri, ışık kutuları ve filmler 1953 yılında Sanford Müzesinde açılan “Electronic Abstractions” isimli sergiyle başlar. Elli fotoğraftan oluşan bu sergide, sanatçının ifadesiyle; insan eliyle çizilen hiçbir imaj yoktur. Aksine bunların tamamı elektronik enstrümanlarla
seçilip, düzenlenen tasarımlardır. Ritim ve armoniye dayalı bu görüntüler
soyut sanat olarak adlandırılmış ve fotoğraf aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. Oscillons, temelde elektrik dalga boylarının çeşitli estetik kombinasyonlarının görsel müziği gibidir. Laposky’e göre müzik nasıl ses dalgalarıyla
kulağı tatmin ediyorsa, ışığın elektro dalgalarından oluşan kompozisyonları da gözü aynı şekilde tatmin etmektedir (Laposky, 1953: 1).
Sanatçı, çalışmalarında Naum Gabo, Joan Miro, Piet Mondrian, Victor
Vasarely, Kazimir Malevich, Fernand Léger, Marcel Duchamp, Alexander
Calder ve bazı Fütürist sanatçıların etkilerinin görülebileceğini belirtmektedir. Bunun yanı sıra elektronik soyut sanatın bir diğer öncüsü sayılabilecek Herbert W. Franke’nin çalışmaları da Laposky ile paralellik gösterir
niteliktedir. Laposky ve Franke’nin ardından yine 1960’larda dijital sanatın bir diğer öncüsü kabul edilen Hiroshi Kawano da felsefe, matematik
ve mühendislikle birleştirdiği bilgisayar tabanlı görüntüleri deneyimleyen
bir diğer isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kawano’nun algoritmik sanatı, Alman bilim insanı, filozof ve şair Max Bense’nin enformasyon estetiği,
sibernetik ve farklı sanatsal disiplinleri içeren zengin bir çeşitlilik etrafında gelişmiştir. Dolayısıyla dönemin tasarımcıları ve dijital üretime yönelen
sanatçıları, enformasyonun kullanışlı, amaca yönelik, öngörülü ve yaratıcı
temsilini yaratabilmek amacıyla bilimsel, enformatik ve tıbbi görüntüleme
uzmanları ile işbirliği kurmanın yollarını keşfetmişlerdir.
Dijital sanatın tarihsel köklerine bakıldığında II. Dünya Savaşı, dijital
programlama dahil olmak üzere; sibernetik, enformasyon teorisi ve genel
sistem teorisi gibi söylemlere sebebiyet veren bir dizi önemli teknolojik gelişmeye tanıklık ederken, dönemin mevcut teknolojilerinin sunduğu olanaklara yönelik sanatsal tepkiler savaş sonrasında artış gösterir nitelikte olmuştur. Bu sebeple Cage’in 1950 ve 60’lı yılları kapsayan buluntu nesneleri
ve tesadüfe dayalı besteleri de dijital sanatın tarihiyle doğrudan ilintili hale
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gelmiştir. Sanatçının interaktiflik, multimedya ve elektroniğin imkanları
ile ilişkilendirilerek geliştirilen “silent piece, 4’33”” isimli çalışması, sadece
elektronik araçlarla çalışan diğer besteciler için değil aynı zamanda süreç,
interaktivite ve performans sanatıyla ilgilenen Alan Kaprow ve Flux’us içerisindeki sanatçılar için de önem arz etmektedir (Gere, 2008: 15).
1960’lı yıllar sadece günümüz teknolojisi ve sanatsal arayışlarına zemin
hazırlamakla kalmamış, aynı zamanda dijital teknolojinin tarihsel gelişimi
açısından da dönüm noktası haline gelmiştir. Amerikan bilişim teknolojilerinin öncülerinden Theodor Nelson, Bush’un bilgisayara yönelik temel
fikrini bir sonraki aşamaya taşıyarak 1961 yılında “Hypertext” (hipermetin) ve “hiperortam” (hypermedia) terimlerini yaratır. Günümüzdeyse
Hypertext, bilgisayar ekranı ya da diğer elektronik cihazlarda gösterilen,
sadece yazıdan ibaret olmayan gelişmiş özelliklere sahip belgelerdir. Bu
belgeler, diğer metin ve kaynaklara hiperbağlantılar (hiperlink) ile referans
gösterebilmekte ve standart metinlerden farklı olarak imaj, fotoğraf, video,
tablo, matematik formülleri gibi içerikler sunabilmektedir. Hypertext aynı
zamanda “World Wide Web”in temel kavramlarından da biridir. Günümüz
web sitelerinin büyük bir çoğunluğu Hypertext İşaretleme Dili (HTML)
kullanmaktadır. Nelson’un hiperbağlantısı, dallara ayrılan ve lineer olmayan, yazar veya okuyuculara bilgi kanalıyla kendi yörüngelerini seçmesi
konusunda izin veren bir ortamdır. Nitekim web sayfalarıyla bağlantılı küresel ağ World Wide Web’in henüz 1990’larda geliştirildiği düşünüldüğünde, Nelson’un konuyla ilgili kavramları açık biçimde, dosya veya mesajların
internet üzerinden gönderilebildiği, ağ tabanı konusunda geleceği görür
niteliktedir (Paul, 2003: 10).
1960’ların sonlarına yaklaşıldığında bilgisayar teknolojisi alanındaki
diğer önemli kavramlardan olan bilgi alanı ve “arayüz” (interface) terimleriyle karşılaşılmaktadır. Sonrasındaysa Stanford Araştırma Enstitüsünden
Douglas Engelbart, 1968 yılında bitmapping, windows ve mouse yoluyla
doğrudan müdahale edebilen tasarımları tanıtır. Engelbart’ın çığır açan bitmapping kavramı, bilgisayar işlemcisindeki elektron akışı ile yine bilgisayar
ekranındaki bir görüntü arasında bağlantı kurmaktadır. Engelbart’ın öne
sürdüğü kavramlar 1970 yılında Alan Kay ve Kaliforniya’daki Xerox PARC
ekibi tarafından “Grafik Kullanıcı Arayüzü” (Graphic User Interface/GUI)
biçiminde geliştirilir. Bilgisayar ekranındaki pencereye gönderme yapan
“masaüstü” metaforu da her ne kadar yine bu ekip tarafından bulunsa da
Apple tarafından üretilen Macintosh’un 1983 yılında piyasaya sürülmesiyle
birlikte odak noktası haline gelir.
Bilim ve teknoloji tarihiyle şekillenen dijital sanat ortamına genel çerçevede bakıldığında, özellikle 90’lı yılların sanatın dijitalleşmesi açısından
daha önce yaşanmamış hızda teknolojik gelişmelere tanıklık ettiği görülmektedir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan dijitalleşme, sanatın üreti-
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mi ve ulaşılabilirliğini kolaylaştırmıştır. Dijital sanat ortamı, 20. yüzyılın
sonlarına doğru çoğunlukla film ve videonun yanı sıra ses sanatı ve diğer
hibrid sanat formlarını kapsar nitelikte olmuştur (Paul, 2003: 7). Yine 20.
yüzyılın sonunda yazılım ve donanımın gelişim göstermesine ek olarak, 21.
yüzyılda internet kullanımının yaygınlaşması küresel bağlantıya bir katman daha eklemiştir. Bu sebeple birçok küratör ve eleştirmen, dijital sanata
fotoğraf, sinema ve videonun mekanik ve elektronik süreçlerinin evrimi
gözüyle bakmaktadır.

DİJİTAL SANATIN ESTETİK KÖKLERİ
Bilgisayar alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, bir taraftan tüm hızıyla devam ederken diğer taraftan teknoloji, farklı araçlarla da olsa kendisini sanat alanında göstermeye başlamıştır. Dijital sanat, temelde sanat tarihi merkezinde gelişmese de Dada, Fluxus ve kavramsal sanat gibi geçmiş
sanat hareketleriyle güçlü bir bağ içerisindedir. Tüm bu akımların dijital
sanat için önemi, her birinin kendi içinde vurguladıkları şekilsel yapıyla;
kavram, eylem ve seyirci katılımı gibi konulara odaklanmalarındandır. Örneğin Dadaist şiir, seçkisizlik ve kontrolün karşılıklı etkileşiminin sonucu
doğan şekilsel yönlendirmeler kullanarak, kelime ve dizelerin çeşitli varyasyonlarıyla şiirin yapısını estetize etmiştir. Paul, Dadaizm’de yaratım süreci
fikri için oluşturulan bu türden yönlendirmelerin, tüm software ve bilgisayar işletim sistemi ile bağlantılı olduğunu ileri sürer ve bilgisayar tabanlı
her sanat formunun temelde Dadaist şiirle açıklanabileceğini belirtir (2003,
s. 13). Bu durumu da objelerin, optik efektlerini açığa çıkaran Marcel Duchamp’ın “Rotary Glass Plates” (1920) ve Laszlo Moholy-Nagy’in “Kinetic
Sculpture Moving” (1933) eserleriyle ilişkilendirir. Duchamp’ın interaktif
sanatın ilk örneklerinden sayılabilecek bu çalışması, dijital sanat alanında
oldukça etkili bir yere sahiptir. Paul, Duchamp’ın objeden kavrama doğru
değişen birçok çalışmasını “sanal obje”nin öncüsü, hazır nesnelerini de birçok dijital sanat çalışmasında hakim rol oynayan buluntu (kopyalanmış)
görüntüleri kendine mal etme ve manipülasyonu ile bağlantılı olduğunu
söylemektedir. Benzer şekilde Duchamp da 1919 tarihli “L.H.O.O.Q.” isimli
Mona Lisa’nın reprodüksiyon çalışmasını “readymade ve ikonoklastik Dadaizm’in kombinasyonu” olarak açıklamaktadır (Paul, 2003: 13).
Fransız Matematikçi François Le Lionnais ve yazar Raymond Queneau
tarafından 1960 yılında edebi ve sanatsal bir topluluk olarak kurulan OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle), kombinasyonel ve kuralcı Dadaist şiirin etkilerini taşımaktadır. Edebiyat, matematik ve mantık üzerine
kurulan topluluk, tüm yaratıcı esinlenmelerin hesaplama ve düşünsel oyunun konusu olması gerektiğini savunur (Mathew, Brotchie, [05. 12. 2017]).
Topluluk tarafından ileri sürülen bu gereklilik, ilerleyen yıllarda bilgisayar
ortamında üretilen medyalarla bağlantılı hale gelecektir. Benzer şekilde
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Fluxus’un interaktif event ve happeningleri, doğası gereği bilgisayar tabanlı sanat çalışmalarıyla yakınlık göstermektedir. Fluxus içerisinde yer alan
müzisyen ve performans sanatçılarının izleyici katılımını öneren interaktif
eylemleri, doğası gereği dijital sanat çalışmalarıyla yakınlık göstermektedir.
Buluntu nesne kavramı ve Cage gibi sanatçıların rastlantıya dayalı müzik
besteleri birçok açıdan interaktif sanatla ilişki kurarken, dijital sanat tarihine de şekil verir gibidir. “Denetimli seçkisizlik” (controlled randomness)
unsuru üzerine kurulan Dada ve onun uzantısı OULIPO topluluğu ile Duchamp ve Cage’in birbiriyle paralellik gösteren çalışmaları, dijital ortamın
temel prensibi ve en genel paradigması olan “seçkisiz erişim” kavramını işaret etmektedir. Amerikalı sanatçı Grahame Weinbren, “dijital devrim, seçkisiz erişimin devrimidir” diyerek medyaya anında ulaşımın olanaklarını
sunan bir devrimi işaret etmektedir (Paul, 2003: 15). Paik’ın çok sayıda ses
bandını duvara yapıştırarak oluşturduğu “Random Access” (1963) enstalasyonu da dijital devrimin önceden sezinlendiği çalışmalardandır.
1960’lı yılların başında bilgisayar, sanatsal yaratım sürecinin etkin bir
aracı olarak kullanıldığı bir dönemi işaret etmektedir. Bell Laboratuvarında
elektronik mühendisi olarak yer alan Micheal Noll tarafından üretilen “Gaussian Quadratic” (1963), bilgisayar ürünü görüntünün erken dönem örnekleri arasında sayılmaktadır. Piet Mondrian ve Kübizm etkilerinin görüldüğü Noll’un algoritma ve matematiksel fonksiyonlar yardımıyla meydana
getirdiği soyut görüntüleri, 1963 yılında Lillian Schwartz, Herbert Franke,
Manfred Mohr, Jean-Pierre Hébert ve Roman Verotsko gibi öncü isimlerin
çalışmaları takip etmiştir.
Bir sonraki aşamada bilgisayar destekli grafik çalışmalarının sunulduğu
1965 tarihli New York’taki Howard Wise Galeride, Zero Grubunun yan sıra
Micheal Noll ve Bela Julesz tarafından düzenlenen “Computer-Generated
Pictures” sergisi yer alır. Georges Nees, Frieder Nake gibi dijital ortama yönelik çalışmalar üreten yeni uygulayıcılara da rastlanan bu sergideki çalışmalar, soyut resim ve geleneksel medyaya dayalı estetik formların yeniden
üretimiyle bağlantılı gibi görünmesine rağmen, aslında matematiğin basit
fonksiyonlarının ana hatlarıyla belirlenen dijital sanatın temel estetiğini
yakalamaktadır. Özellikle Noll’un erken dönem çalışmaları, benzetik-rastlantıya (pseudo-randomness) dayalı matematiksel denklemler üzerine kuruludur. Günümüzdeyse bu türden işler, bilgisayar sanatı veya algoritmik
sanat olarak anılmaktadır. Bu sebeple bilgisayar ekranında doğrudan üretilen çizim ve resimler bu amaçlar için açıkça tasarlanmış programları kullanmaktadır (Noll, 2016: 56).
Yine bu yıllarda John Whitney, Charles Csuri ve Vera Molnar tarafından matematiksel fonksiyonları bilgisayar üretimi görüntüye dönüştürmek
amacıyla yapılan araştırmalar, günümüzde etkili biçimde devam etmektedir.
Bilgisayar grafiğinin yaratıcısı olarak kabul edilen Whitney, askeri alanda

42

GÜZEL SANATLARDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

kullanılan eski hesaplama araçlarını “Catalog” (1961) isimli kısa filmi için
kullanmıştır. “Permutations” (1967) ve “Arabesque” (1975) filmleri ise ilerleyen yıllarda bilgisayar tabanlı filmin öncülerinden biri olmak konusunda kazandığı ününün devam etmesini sağlayan çalışmalardır. Buna ek olarak John
Whitney’in ressam kardeşi James Whitney ile kurduğu işbirliği deneysel film
alanındaki üretimini desteklemiştir. Charles Csuri’nin 1967 tarihli “Hummingbird” çalışması ise bilgisayar destekli animasyonun dönüm noktasıdır.
Televizyon görüntüsüne yönelik eleştirel yaklaşımıyla bilinen Paik, Laposky’nin soyut görüntülerine benzer şekilde, elektronik görüntüyü bir
mıknatıs yardımıyla deformasyona uğratmıştır. Ancak hareket halindeki
video görüntülerinin zaman hızına elle yapılan müdahaleler sonucunda
oluşan bu sürrealist görüntülerin ve ses kayıtlarının, Laposky’den farklı
olarak temelde televizyonla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Paik, “TV Cross”
(1960) isimli çoklu televizyon-heykel enstalasyonunun ardından, 1974 yılında ilk video heykel enstalasyonu TV-Buddha’yı sergilemiş ve yarattığı
canlı yayın Buddha heykeliyle, Batı medyası ile bir Doğu ikonu arasında
karşılıklı etkileşimi sağlamıştır. Morley’in de ifadesiyle, video enstalasyonları yoluyla izleyiciyi edilgen durumdan çıkarıp kendi medya ekolojisine
dahil ederek etkinleştiren sanatçı, baskıcı bir kurum olarak gördüğü TV yayınını yıkmak için izleyiciyi aracın kullanıcısı haline getirmiştir (2006: 22).
Bu yıllarda, toplumsal karmaşa yönünde açığa çıkan artış, video teknolojilerinin kullanım alanında da kendini göstermiştir. Kitle iletişim araçlarının
yeni vizyonuyla bağlantılı olarak Buckminster Fuller ve Marshall McLuhan
gibi teorisyenlerin, hem yeni teknolojiler alanında hem de ilgili kavramları
içeren düşüncelerinin yaygınlaşmasıyla sanat pratiklerinde yaşanan gelişmeler hız kazanmıştır. 1960’lı yıllar süresince meydana gelen gelişmelere
genel olarak bakıldığında bu dönemin, çağımıza ait dijital enstalasyonalara
öncülük ettiği görülmektedir. Özellikle teknolojinin büyümesindeki hızlı
artış, buna ek olarak 1950’lerde başlayan internet üzerinden ağ sayesinde iletişim kuran bilgisayar sistemleri olan askeri iletişim sistemi ve ticari
havayolu rezervasyon sisteminin ABD’nin savunma organizasyonlarının
kaynaklarını dağıtmak amacıyla bilgisayar donanımlı ağlar (networks) kullanmaya karar verişiyle birlikte internetin gelişimi 60’larda en üst noktaya
ulaşır. Bu gelişmelerinin akabinde internetin askeri amacının yanı sıra ticari kullanıma da açılması internete güncel şeklini vermiştir.
Paik, taşınabilir video kamera teknolojisinden faydalanan ilk video sanatçılarından biriyken, Les Levine ve Bruce Nauman bu tür pratiklerden
ilham alan dönemin diğer genç sanatçılarındandır. Birçok sanatçı, video
kayıt teknolojilerine ek olarak elektronik, lazer ve ışık sistemi teknolojilerini içeren çalışmalar üretirken dönemin en önemli gelişmelerinden birisi büyük çaplı multimedya ortamları olmuştur. Teknolojinin bu gibi yeni
olanaklarını kullanan sanatçılar, daha sonra kavramsal alanda eser üreten
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sanatçılar olarak görülecektir. Başlangıçta sanat ve bilgisayar teknolojisi
arasındaki ilişki çoğunlukla kavramsal temellidir. Sanatçılar, uygulamalarında sibernetik fikrini kullanmak konusunda istekli olsalar da aslında
sadece birkaçı bilgisayarı kullanmıştır. Bu durumun sebepleri bilgisayarın,
ilk yıllarda sanatçılara uygulama açısından çok fazla olanak tanımadığı düşüncesi ve kullanımının zorluğu konusunda duyulan kaygılardır.
Endüstri çağının kendi dönüşümünü elektronik alana doğru yöneltmesiyle birçok sanatçı artan biçimde teknoloji ve sanatın kesişim noktasıyla
ilgilenmeye başlar. Bunun sonucu olarak da Billy Klüver’ın kurduğu Experiments in Art and Technology (EAT) gibi mühendis ve sanatçılar arasında
inşa edilen etkili işbirliğinin örnekleri sırasıyla karşımıza çıkar. 1968 yılında açılan “Cybernetic Serendipity” sergisi gibi bu on yıla ait örnekler, çağımızın dijital sanat ortamıyla kıyaslandığında mütevazı olarak görülse de
aynı zamanda hala günümüzde makine estetiğine odaklanan dijital sanat
çalışmalarının nitelik ve ifade gücüne yönelik fikir vermektedir. Amerikalı
sanat ve teknoloji yazarı Jack Burnham’ın döneme ait “Systems Esthetics”
(1968) ve “Real Time Systems” (1969) makalelerinde açıklık getirdiği dijital
sanata yönelik sistem yaklaşımına göre; “Bir sistemin bakış açısı, organik
ve inorganik sistemler arası ilişkiyi devam ettiren istikrarlı yaratıma odaklanmaktadır” (Aktaran Paul, 2002: 472). Paul içinse değiştirilmiş biçimde
de olsa Burnham’ın yaklaşımı hala bugünün dijital sanat eleştirisi söylemi
üzerinde hissedilir bir konuma sahiptir.
Estetik yapısı değişen 1970 ve 80’li yıllara gelindiğindeyse video sanatı,
giderek ana akım sanat dünyasını sahiplenirken yeni medya, elektronik ve
sibernetik sanat, büyük oranda göz ardı edilir. 1960’lı yılların tekno-ütopyacı sanat dünyası, 70’li yıllarda tekrar ortaya çıkar. 70’lerin sonunda Fransız
akademisyenler Simon Nora ve Alain Minc Fransa Başkanı Valéry Giscard
d’Estaing’e sundukları raporda “toplumun bilgisayarlaşması” ve bilgisayarla
telekomünikasyonun birleşiminden oluşan “telematikler”in gelişini deklare eden bir metin yazarlar (Eko, 2014: 213). Bu dönemde postyapısalcılık
ve postmodernizmin, bilişim teknolojileri ve iletişim ağlarının aynı anda
her yerde bulunması durumuna ve güçlü yapısına bir tepki olarak, ortaya
çıktığı yönünde kısmen de olsa söylemler meydana gelmiştir. Yazılarındaki
yaklaşımları birbirinden ne kadar farklı olursa olsun Derrida, Baudrillard,
Jameson, Deleuze, Guattari ve Lyotard her zaman sistem ve iletişim teorilerinin eleştirisine vurgu yapmışlardır. Farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan postyapısalcılık, modernizmin temellerini geçersizleştirerek
yeniden ele almıştır.
Aynı dönemde video ve uydu gibi yeni teknolojilerin kullanımı,
sanatçılara canlı performans ve ağ kullanımını deneyimleme fırsatı tanıyarak,
günümüzde internet ve videoyla sesin doğrudan yayınlanmasını sağlayan
veri akışı ortamının öngörüldüğü çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
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Bu türden projeler, televizyon yayınının kitlelere yayılması, videonun estetik
potansiyeli ve gerçek zamanlı sanal ortam gibi coğrafi sınırları yerle bir
eden çalışmalara odaklanmaktadır. 1977 yılında performanslarıyla dahil
olan Douglas Davis tarafından Almanya’da gerçekleştirilen “Documenta
VI”, Nam June Paik, Fluxus sanatçısı ve müzisyen Charlotte Moorman ve
Joseph Beuys’un çalışmalarının da bulunduğu 25’ten fazla ülkede uydu
üzerinden TV yayınının gerçekleştirildiği bir organizasyon olarak dikkati
çekmiştir. Aynı yıl dünyanın ilk uydu dans performansı Kit Galloway ve
Sherria Rabinowitz tarafından düzenlenir ve performansçılarının Atlantic,
Pacific ve Amerika’dan katıldığı organizasyonda sanal ortamın yeni formu
inşa edilir. Kanadalı sanatçı Robert Adrian da 1982 yılında “The World in 24
Hours” isimli eyleminde iletişim teknolojilerinin fax, TV, radyo ve bilgisayar
gibi çeşitli formları aracılığıyla 16 ülkeyle 24 saat boyunca bağlantı kurarak
“multimedya” sanat çalışmaları üretmiştir.
1980’li yılların ortalarına gelindiğinde Tate, ilk bilgisayar destekli sanat
sergisini düzenler. 1983 yılında Harold Cohen tarafından üretilen yapay
zeka programı sergilenir. “Aaron” adındaki bu makine, sanat yapan bireyin
davranışlarının model alınarak tasarlandığı bir bilgisayar programıdır. Bilgi
temelli bir program olarak geliştirilen Aaron, görüntüyü kurallar doğrultusunda yeniden üretmektedir. Dijital sanat teriminin literatüre girmesi de
yine Cohen tarafından kullanılan bu cihazla gerçekleşmiştir (Digital Art,
[06.10.2017]). 1985 yılında ise filozof Jean François Lyotard, yeni teknolojilerin, iletişimin ve bilişimin kültürel etkilerini göstermek amacıyla Beaubourg’da “Les Immatériaux” isimli oldukça geniş çaplı bir serginin küratörlüğünü üstlenir. Dijital sanat tarihinin erken dönem performatif eylemlerine
yönelik bu türden araştırmalar, dijital sanatın ağ tabanlı karakterinde var
olan bağlantısallığın keşfi niteliğindedir.
70’li ve 80’li yıllara genel çerçevede bakıldığında, bilgisayar ve görüntü
üretim teknolojileri üzerine çalışan sanatçıların sayısının arttığı ve bu türden teknolojilerin kullanımının aralarında; ressam, heykeltıraş, mimar, baskı sanatçıları, fotoğrafçılar ve özellikle video ve performans sanatçılarının da
bulunduğu geniş bir skalaya hitap etmeye başladığı görülmektedir. Fluxus
ve kavramsal sanat gibi sanat hareketlerinin kuramsal yapısını detaylandırdığımızda, bu bunlarda da tıpkı dijital sanatta olduğu gibi dijital teknolojilerin ve interaktif medyanın sanat eseri, izleyici ve sanatçının geleneksel
eğilimine meydan okuduğu görülmektedir. Özellikle performans sanatında
izleyiciler, genellikle çalışma içerisindeki katılımcıya dönüşerek, projenin
metinsel, görsel ve işitsel bileşenlerini andırırlar. Sanatçı, bu türden eylemler
içerisinde salt yaratıcı olmanın dışına çıkarak, izleyiciyi etkileşim veya katılım yoluyla sanat eserine dahil eder ve bir bakıma sanat eseri ve izleyici arasında aracı veya yönetici görevini üstlenir. “Dijital sanattaki yaratım süreci
ise genellikle programcı, mühendis, bilim insanı ve tasarımcıdan oluşan bir
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ekiple sanatçı arasındaki kompleks işbirliğine dayanmaktadır” (Paul, 2003:
22). Bu sebeple dijital sanat, sadece sanat, bilim, teknoloji ve tasarımı değil
aynı zamanda bunlarla bağlantılı olan araştırma-geliştirme laboratuvarları
ve akademiyi birleştirerek, bu neredeyse birbirinden bağımsız disiplinler
arasındaki sınırların yıkılmasını sağlamıştır.
Dijital sanat, 1980’li ve 90’lı yıllarda gerçek ve sanal dünya arasındaki
arayüz haline getirdiği izleyici ve seyirciyi interaktif bir ortamda birleştirilmiştir. Sanatçıların bilgisayar yazılım araçları ile görüntüleri manipüle
etmek konusunda oldukça ilgili olmaları sebebiyle temelleri 1982 yılında
atılan Adobe gibi şirketler, sanatçılar için kullanımı kolay (vektör çizim
programı Adobe Illustrator’de olduğu gibi) yazılımlar sunmaya başlamıştır. Günümüzde kullanımı hala en yaygın yazılımlardan biri olan Photoshop, görüntülerin dijital ortamda manipülasyonunu sağlaması bakımından dönemin çağdaş sanatçıları olarak kabul gören Andreas Gursky ve
Jeff Wall’un üretimlerine yeni bir biçim ekler. Japonya’da ise dijital sanat
alanında üretim yapan “Dumb Type” grubu müzik, dans, tiyatro ve fotoğrafı içeren disiplinlerarası enstalasyonlarıyla seyirciyi etkilemeyi başarır.
1980’lerin sonu ve 90’lı yıllara geçişte teknoloji temelli sanat, hiç olmadığı
kadar odak noktası haline gelir. Özellikle 90’ların son yılları dijital sanatın,
sanat dünyasında resmi olarak kendisini gösterdiği bir süreci temsil eder.
Müze ve galeriler de artan biçimde sanatın bu yeni formunu bünyesinde
toplamaya başlamıştır. Kurumların bu yeni eğilimi ile birlikte dijital sanatın
sunumu, toplanması ve korunmasıyla ilgili yeni bir alan oluşur. 20. yüzyılın son yirmi yılında Ars Electronica festivali (Avusturya), ISEA (Canada),
Next 5 Minutes (Hollanda), VIPER (İsviçre), EMAF, DEAF ve Transmediale (Almanya) gibi çeşitli ülkelerde dijital sanat festivallerine rastlanır. Ancak 21. yüzyılda Güney Kore, Avusturalya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne
kadar birçok galeri, geçmiş yüzyıldan daha da istekli biçimde kendilerini
yeni medya sanatına adamışlardır.
Galeriler, nesneye dayalı resim, heykel, fotoğraf ve hatta dijital baskı gibi
sanat formları için yeterli donanıma sahipken zamana dayalı veya interaktif
dijital sanat eserleri, bu sanat ortamları için birçok meseleyi de beraberinde
getirmiştir. Performans, video veya Duchamp’ın Rotary Glass Plates gibi
çalışmaları, müzelerin fiziksel yapısı veya donanımı için uygun olmadığı
halde nesneye dayalı sanat eserlerine kıyasla, dönemin sanat pratiklerini
yansıtması bakımından tercih sebebi haline gelmiştir. Soğuk Savaş boyunca
askeriye-endüstri-akademik kompleks tarafından geliştirilen kişisel bilgisayarlar ve internet gibi teknolojiler, 1990’lı yıllarda neoliberal karşı kültür
tarafından yeniden oluşturulmuş, dahası bu dönemin sonuna doğru özel
bilgisayar efektleri, kullanıcı dostu sistemler, video oyunları, cyberpunk
kurgu, tekno müzik ve yapıbozumcu grafik tasarım gibi kültürel tepkiler
geliştirilmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte dijital sanat pratikleri adına
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yaşanan en önemli aşama belki de 1994 yılında ortaya çıkan web tarayıcılarıdır. World Wide Web, araştırmalarını Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) sürdüren İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee’nin dijital dokümanlara ulaşım fikrini geliştirmesinin sonucu olarak ortaya çıkmasının
ardından, yine Lee’nin HTML (Hypertext Markup Language) olarak isimlendirdiği versiyon sayesinde, kullanıcıların metin ve görsellere uygun bir
yazılım yoluyla ulaşabilmesi sağlanmıştır. “Masaic” ve “Netscape” gibi kullanıcı dostu yazılımların 90’ların ortasında kendini göstermesiyle Web’in
bir üretim ortamı niteliğindeki imkanları “net.art” adı altında eser üreten
bir grup sanatçı tarafından keşfedilir. Aralarında Rus sanatçı Olia Lialina ve
Alexei Shulgin’le İngiliz sanatçı, aktivist Health Bunting, Slovak Vuk Cosic
ve Barselona temelli Jodi (Joan Heemskerk ve Dirk Paesmans) grubunun
bulunduğu küçük çaplı bir grup Avrupalı sanatçının online e-mail listesi
“nettime” üzerinden kurdukları bağlantı sonucu net.art, dijital sanat içerisinde tür olarak ortaya çıkar. Net.art, teriminin ise ilk olarak Vuk Cosic
tarafından 1995 yılında kullanıldığı kabul edilir. Böylece Cosic’in başlattığı
hareketten bu yana, içerisinde Olia Lialina, Alexei Shulgin, Rachel Baker
ve Heath Bunting başta olmak üzere Paul Sermon, 0100101110101101.org,
Natalie Bookchin, Lisa Levbratt, Paul Sermon, Radioqualia, ®Tark, Matt
Fuller, Thomson ve Craighead’ın bulunduğu birçok sanatçı, süreç içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla gelişme kaydetmiş ve bu çalışmaları genellikle network art, net.art ya da net art başlıkları altında tanımlamışlardır.
Bu sanat ortamı, aynı zamanda sanat ve teknoloji ilişkisi üzerine yürütülen
tartışmalarla, yorumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Rhizome, Nettime ve
Beryl Graham ile Sarah Cook tarafından küratör, teknisyen ve sanatçı işbirliği ile düzenlenen yeni medya sergilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan
CRUMB gibi organizasyonların yanı sıra “Mute” gibi yayınlar bu sanat ortamına yönelik çalışmaların uygulamalı ve kuramsal yanını ön plana çıkarmıştır (Gere, 2008: 22). Fakat sanatta yeni bir tür olarak net art, kısa sürede dijital
sanat içerisindeki yeri konusunda eleştirilerin merkezi haline gelmiştir. Karen Verschooren, geçtiğimiz on yıl içerisinde yeni medya sanatı, dijital sanat,
yazılım sanatı, ağ sanatı, internet sanatı ve net.art terimlerinin hiçbir ayrım
olmadan karmaşık bir yapı içerisinde kullanıldığını belirtir. Tüm bu sanat
türlerinin daha net bir tanımlamaya ihtiyacı olduğu düşüncesiyle dijital sanatın alt formlarını oluşturan yeni medya sanatı, yazılım sanatı, ağ sanatı, internet sanatı ve net.art’ın kapsamını belirleyen bir şablon oluşturur. Net art’ı ayrı
tutarak, İnternet sanatının bir alt kümesi şeklinde sunar. İnternet sanatını ise
yaratım ve sunum aşamasında internetin kullanıldığı; karakterininse teknik,
ekonomik, kültürel ve sosyal yapıya göre şekillendiği bir dijital sanat türü
olarak tanımlar (2007a: 14). Bu tartışmalı ortama, New York tabanlı online
yeni medya sanatı forumu olarak Rhizome da dahil olur. Mark Tribe tarafından kurulan Rhizome, uzun yılladır özellikle net art üzerine geliştirilmiş bir
topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Net art, hızlı biçimde online galeriler,
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küratörler ve içlerinde Tilman Baumgartel’in de bulunduğu eleştirmenler
aracılığıyla Web üzerinden kendi sanat dünyasını kurar. Web tarayıcılarının
yayımlanması belki de dijital sanat pratikleri açısından bu dönemde yaşanan
en önemli gelişmedir. Bununla beraber internet için üretilmiş sanat çalışmalarının fiziksel mekan içerisindeki sergilenme meselesi, dijital sanatın sunumu, korunması ve toplanması konularını daha da güçleştirmektedir. İnternet
sanatı, net bağlantısına sahip olan herhangi birinin herhangi bir yerde ve herhangi bir zaman diliminde ulaşabilmesi için üretilmesi sebebiyle, sunumu
veya tanıtımı için özünde müzeye ihtiyaç duymamaktadır. Bununla birlikte
galeri veya müzelerin fiziksel yapısı, online ortamda sunulan sanat eserinin
statüsünü imleyen bir kaynak olma gerekliliğini yitirir. Fiziksel sanat ortamı,
sanatta mekan algısını sarsan internet sanatına rağmen, dijital sanat pratikleri için içerik sağlamış, süreç içerisinde sanatta yaşanan gelişmeleri kayıt altına
almış, korunumunu ve izleyici kitlesinin artışını sağlamıştır.
Dijital sanat, hiç şüphesiz 90’lı yılların başından itibaren büyük çapta
gelişme göstermiştir. Müze, galeri gibi kuruluşların yanı sıra koleksiyonerler tarafından toplanan dijital sanat eserleri; sunum, korunma ve toplanma
gibi durumlara ek olarak sanal müze, mülkiyet ve telif hakkı gibi hala tartışmalı olan konuları da beraberinde getirmiştir. İlerleyen dijital teknolojiler,
yaşamımız ve içinde bulunduğumuz kültür üzerindeki etkisini arttırarak
bu alanda daha çok sanatsal üretim sağlanmasına neden olmuş; bunu yaparken de kültürel fenomenle eleştirel biçimde bağlantılı ifade biçimleri
üretmiştir. 1990’lı yıllar bu döneme ait sanat anlayışının kuramsal temellerine ait önemli bir gelişmeye de tanıklık etmektedir. Nicolas Bourriaud,
90’larda başka bir forma doğru yönelen sanatı anlamak için mevcut kuramların yeterli olmadığı düşüncesiyle, karşılıklı-eylem (interactives), biraradalık ve ilişkisellik kavramalarını öne sürdüğü bir kuram ortaya koymuştur
(2005: 11). Bourriaud, bu döneme ait teknoloji içerikli sanatı tanımlamak
için belirlediği “ilişkisel estetik” terimini ilk olarak 1995 yılında Traffic sergisinin kataloğunda kullanır. Aslında bu terimle Gillick, Vanessa Beecroft,
Dominique Gonzalez-Foerster, Pierre Huyghe, Gabriel Orozco, Philippe
Parreno, Thomas Hirschhorn ve Rirkrit Tiravanija gibi sanatçıların çalışmalarının niteliğini açıklamaya çalışmıştır. 1998 yılına gelindiğinde ise
yayınladığı “İlişkisel Estetik” (RelationalAesthetics), kitabında estetiği, insanlar arasındaki ilişki üzerinden detaylandırmış ve bugünün sanatını anlamanın tek yolunun insanlar arasındaki ilişkinin temelini oluşturan temsil
ve üretim gibi unsurları irdelemekten geçtiğine değinmiştir. Başlangıçta
yeterli ilgiyle karşılaşmayan bu kuram, 21. yüzyılla birlikte yeniden odak
noktası haline gelerek ilgili kurumlarca tartışılmaya başlanmıştır.
Teknolojik gelişmeler ve özellikle internetin bulunuşuyla birlikte “kopyalama”nın yaygınlaşması orijinalliği sorunsallaştırmıştır. Postprodüksiyon, bir değer ifadeyle kopyanın yeniden düzenleme yoluyla kaotik bir
biçimde dolaşıma girmesi bu yılların belirleyici unsuru haline gelmiştir.
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Bourriaud’un bakış açısıyla 90’lı yıllarda iletişim, insani temasları, toplumsal bağı farklı ürünlere parçalayan kontrol uzamlarının derinliklerine
sürüklemekte; sanatsal eylem ise alçak gönüllü dallar yaratmaya, birtakım
tıkanmış gecikmeleri açmaya, birbirinden uzak tutulan gerçeklik katmanlarını birbiriyle temasa geçirmeye çalışmaktadır. İlişkisel kanalları etkileyen
en üst düzeydeki ayrılığın, Guy Debord’un tarif ettiği “Gösteri Toplumu”na
doğru dönüşümün son evresini oluşturduğu düşüncesiyle Bourriaud, sanat
tarihine yönelttiği şu soruyla karşımıza çıkmaktadır;
“İnsan ilişkilerinin artık ‘doğrudan yaşanmadığı’, ama
yerlerini ‘heyecan verici’ temsillerine bırakarak uzaklaştığı
bir toplum. Günümüz sanatının en yakıcı sorunsalı da burada yuvalanmıştır: Geleneksel olarak dünyayla olan bağların
‘temsillerinin’ payına düşen, uygulamaya dayalı alanda –sanat
tarihi– söz konusu bağları üretmek hâlâ mümkün müdür?”
(Debord, 2005: 13).
Bourriaud (2005: 22)’a göre, modernizmin öne sürdüğü estetik, kültürel ve siyasal amaçların sarsılması sonucunda, “kuramsal anlamda özerk ve
özel bir simgesel uzamı ifade etmekten çok, insanların karşılıklı eylemlerini
ve bunun toplumsal içeriğini barındıran alanı hedefleyen bir sanat” modeli
ile karşı karşıya bulunmaktayız. 90’lı yılların sanatında, belirli bir yöne doğru ilerlemeyi ifade eden “aşkın ahlâkçılık”, tekrar kavuşulacak bir “köken”
ve resim, heykel gibi “kodlanmış kurallar” yerine “sınırsız bir tartışma” ile
“birlikte varolma”yı, “karşılaşma”yı ve “anlamın kolektif özümlenmesi”ni
öneren bir yapıya geçmiştir. Buna göre bakan kişi sanat yapıtının “eş-yaratıcısı” konumundadır.
Bourriaud’un ilişkisel estetik kuramı 20. yüzyılın sonunda dijital sanat
ve yeni medya sanatının estetik yapısının belirlenmesi sırasında sıklıkla referans alınmıştır. Christiane Paul, Karen Verschooren ile yaptığı görüşmede geçtiğimiz on yıl içerisinde, Bourriaud’un ilişkisel ağ ortamına kesinlikle
dikkat çekmediği halde, ilişkisel estetik olarak tanımladığı şeyin yıllardır
yeni medya ve ağ sanatı bağlamında tartışıldığını belirtmektedir (2007b, s.
9). Günümüzdeyse ilişkisel estetik kuramı, şaşırtıcı biçimde tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Paul için bu geri dönüş oldukça şaşırtıcıdır; ancak ilişkisel
estetik kuramının her koşulda değerli bir yaklaşım olduğu gerçeğini göz
ardı etmediği halde aslında Bourriaud’un bu teorisini temelde net art ya da
ağ sanatı ile ilişkilendirmediğini söylemektedir. Paul, hiçbir sanat formuna karşı önyargılı olmamakla birlikte, ağ tabanlı medya sanatının, ilişkisel
estetiğe yönelik yaklaşımlarının orta düzeyinde incelemelerden meydana
gelirken; ilişkisel estetiğin tüm dikkatleri üzerine çekmesinin yanı sıra geleneksel sanat formları içerisinde açığa çıkarılmasının ihmal edilmesi durumlarını oldukça problematik bulmaktadır. Bunun üzerine Verschooren,
Paul’un da katıldığı bir önermeyle konuyu irdeler. Verschooren’a göre eğer
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Bourriaud haklıysa ve ilişkisel estetik bizim çağdaş sanatı anlamamızı sağlayan tamamlayıcı ilke ise, o halde estetik, kendini internet sanatı uygulamaları kadar hiçbir yerde bu denli açık hissettirmemiştir. Paul için sanattaki konu ve temalar aynı olabilmekte, ancak estetik, sanat çalışmalarında
en az maddesellik kadar farklılık göstermektedir. Maddesellik her zaman
göz ardı edilemeyecek boyutta farklılıklar getirmektedir; fakat bu durum
resmin, sanal ya da ağ tabanlı toplumun estetiğine hitap edemeyeceği anlamına gelmemektedir (2007b: 10).
Verschooren, yeni medya sanat dünyası ile geleneksel sanat dünyası arasında bağ kurarken, çağdaş sanat müzelerinde yıllardır sergilenmekte olan
internet sanatı üzerinden oluşturulmuş bir estetik değerlendirmeye gider.
İnternet sanatının olası bağlantıları sadece sanat tarihi örnekleri ile ilintili
değil, aynı zamanda çağdaş sanat içerisinde daha geniş bir kategoriyi kapsamaktadır ve internet sanatı bu grup içerisindeki tek sıra dışı unsur değildir. “Aslında internet sanatı, çağdaş sanat pratiklerinin bir parçasıdır ve
Bourriaud’un ilişkisel estetiği, yeni medya sanatı pratikleri ile hiçbir zaman
bağlantı kurmasa da bu konuda aydınlatıcıdır” (Verschooren, 2007a: 121).
Bourriaud’un çağdaş sanat konusundaki haklılığına geri döndüğümüzde,
teknolojik iletişim kurallarının hüküm sürdüğü erken dönem net art sanatından, 21. yüzyılın başat sanat uygulamalarına değin insan ilişkilerinin
sadece sanat formunu değil, aynı zamanda içeriği de oluşturduğu görülmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında çağdaş sanat pratiklerine hakim olan
estetik yapıyı anlamak için internet sanatından faydalanmak mümkün gibidir. İlişkisel estetiğin teknoloji içeren sanat çalışmalarını karşılayan bir
kuram olup olmadığı konusundaki tartışmalar devam ederken Edward
Shanken, bu kuramın çağdaş sanatı ele alan son dönemin tartışmasız en
etkili ve tek kuram olduğu düşüncesindedir.

SONUÇ
Sanatta teknolojinin yeri yadsınamaz. Yüzyıllardır bilimin etkisiyle sanat
alanında yaşanan teknolojik gelişmeler yoluyla sanatçılar, eserlerinde farklı
ve etkili anlatımlar geliştirme olanağı bulmuşlardır. Özellikle dijitalleşen
sanatla birlikte görüntü üretim biçimlerinde yaşanan gelişmeler, gün geçtikçe
önem kazanmıştır. Bir temsil meselesi olan görüntü, nesnenin kendisinden
daha uzun süre varlık göstererek geçmişi belgeleyen bir unsur haline
dönüşmüştür. Sanatta belgeleme işlemi resim ve baskı teknikleriyle başlamış,
ardından ışıkla resmetme eylemi, geleneksel tekniklerin yerini alarak fotoğraf
sanatına doğru yönelmiştir. Fotoğraf teknolojisinin gelişmesiyle bağlantılı
olarak basım teknikleri ve dijital görüntüleme teknolojileri gelişmiştir.
Sonrasındaysa video, gündelik yaşama dahil ettiği yeni ifade biçimleriyle,
bireysel belgeleme cihazı olma özelliğini, sanatın toplumsal dönüşümünde
etkin bir rol alması yönünde değiştirmiştir. Fotoğraf, sanayi devrimine
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hakimken bilgisayar, çağımızın kültürü üzerindeki varlığını fazlasıyla
hissettiren teknoloji formu olarak egemenliğini sürdürmeye devam
etmektedir. Bu sebeple günümüzün dijitalleşen sanat dünyasıyla birlikte
bilgisayarın yaygın biçimde kullanılması durumu, fotoğraf tekniklerini
dijital teknolojiyle birleştirmiş; böylece dijital görüntü oluşturma teknikleri
sanatın her alanına ulaşma imkanı bulmuştur. Dijital sanatla ilgili genel
bir tanım yapmak gerekirse, bu türden çalışmalarda dijital teknoloji ve
sunum yöntemlerinin kullanıldığını, bunun içinse çalışmanın doğrudan
Adobe Illustrator gibi yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında
gerçekleştirildiği veya sonradan bu ortama entegre edildiğini söylemek
mümkün olacaktır. Günümüzde bu alandaki eser üretimi ilk yıllara oranla
oldukça gelişme göstermiştir. Dolayısıyla animasyon, 3D heykel, video
mapping, dijital enstalasyon veya sanal gerçeklik gibi çeşitli teknolojilerin
uygulamalarla birleştirildiği projelerle günümüz sanatının ifade biçimine
yön verildiği görülmektedir.
Sonuç olarak teknolojiye dayalı sanat formları, değişkenliklerini her
zaman sürdürmeleri sebebiyle zaman zaman sınıflandırma açısından farklı
tutumlarla karşılaşmış, süreç içerisinde dijital sanat; 70’lerde bilgisayar
sanatı, sonrasında multimedya sanatı ve interaktif sanat gibi disiplinlerarası
sanat türlerine karşılık gelmiştir. Günümüzde ise tüm bu tanımlamalar
genellikle “yeni medya sanatı” başlığı altında toplanmaktadır. Küratörler,
sanat tarihçileri, eleştirmenler ve sanatçılar dijital sanat teriminin yanı sıra
günümüz sanatında kullanılan yeni araç-gereçleri karşılaması bakımından,
yeni medya sanatı terimini kullanmayı tercih etmektedirler.
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FOTOĞRAF SANATININ AFİŞ TASARIM ÇALIŞMALARINDA
KULLANIMI
USING PHOTOGRAPHY ART IN POSTER DESIGN WORKS
İbrahim YALÇIN1, Tarık YAZAR2
ÖZET
Afiş, bir ürün ya da hizmeti duyurmak tanıtmak ve yaymak amacıyla tasarlanan, estetik kaygı ve sanatsal değer taşıyan, yazılı ve resimli grafik tasarım ürünüdür. Afiş tasarımları, sosyal yaşam alanlarında her zaman karşılaşılabilen, içeriğinde çeşitli yöntem ve tekniklerle etkili hale getirilmiş görsel ağırlıklı bir sistemin,
duygusal ya da anlamlı bir mesajın yer aldığı kitle iletişim araçlarıdır. Genel olarak
sosyal, kültürel ve ticari olmak üzere türleri bulunmaktadır. İletilmek istenen bir
mesajın alıcı üzerinde olumlu etki yaratabilmesi için tasarımcı afişte farklı teknik
ve yöntemler kullanabilmektedir. Bu bağlamda, gelişen teknolojiyle birlikte en üst
düzeye ulaştığı düşünülen ve bir sanatsal materyal olarak algılanan fotoğraf sanatı günümüz afiş tasarım çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf,
iletişimsel gücünün yanı sıra, algılanma düzeyi ve estetik değerinin yüksekliği ve
nesneyi daha gerçekçi biçimde ifade ettiği için hızla grafik tasarım içerisinde vazgeçilmez yerini almıştır. Fotoğraf sanatının başarılı bir görsel anlatım ögesi olarak
kullanıldığı sosyal, kültürel ve ticari afiş tasarım çalışmalarında, belirlenen mesajın
hedef kitleye etkili şekilde aktarılabildiği görülebilmektedir. Günümüzde bireylerin gittikçe kısalan dikkat sürelerinde, algı ve anlamlandırma işlemini çok kısa sürede gerçekleştirebildiği etkili materyallerden biri olan fotoğrafın, afiş tasarım çalışmalarında kullanılması ile hem güçlü görsel bir sistemin oluşması, hem de daha
sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. Ancak, bunu belirtirken her afiş tasarımında fotoğraf kullanımının gerekli olduğu düşünülmemelidir.
İllüstrasyon ve tipografik çözümlerle de etkili afiş tasarımları yapılmaktadır.
Fotoğraf sanatının, bir görsel anlatım ögesi olarak afiş tasarım çalışmalarında
etkili bir şekilde kullanılması; afiş tasarımında kullanılması düşünülen bir fotoğrafın, mesaj iletimine uygun şekilde sınırlandırılmasına, hedef kitlenin özelliklerinin
dikkate alınmasına, farklı kültürlerin hassasiyetlerine aykırı nitelikte olmamasına, fotoğrafların belirlenen amaç doğrultusunda insanların dikkatini çekebilecek
düzeyde olmasına, bilgilendirme düzeyinin yüksek olmasına, karışıklıktan uzak,
sade, etkili, ilk bakışta anlaşılabilecek nitelikte olmasına, çözünürlüğün uygun olmasına, kitleyi aldatıcı nitelikte olmamasına, gereksiz ögelerden arındırılmasına,
renk vurgusunun etkili olmasına, konusuna göre uygun olmasına, ilgi çekici, farklı
nitelikte olmasına ve mesajı hedef kitleye doğru aktarabilmesi gibi özelliklere bağlıdır demek doğru olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afiş, Fotoğraf, Afiş Tasarımı, Fotoğraf Sanatı, Görsel
İletişim.
1 Uzm. Milli Eğitim Bakanlığı, ibrahimyalcin_06@hotmail.com
2 Dr. Öğr. Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
tarikyazar08@gmail.com
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ABSTRACT
A poster is a work of written and visual graphic design which is designed for
introducing, announcing and disseminating a product or service and bearing
an aesthetic concern and artistic value. Poster designs are mass medium which
is always encountered within social environment, and carries an emotional,
significant message thorough its visual-based system made effective via including
several methods and techniques. In general, there are types of posters such as
social, cultural and commercial. The designer may utilize different technique and
methods on the poster to to be conveyed in order to have a positive effect on the
receiver. Within this context, photography which is considered to reach its peak
with developing technology and perceived as an artistic material is widely used in
current poster design works. The photographs rapidly took its irrevocable place
within graphic design works as it expresses the object in a more realistic way and
has a high aesthetic and perception level as well as its communicative power. It is
clearly seen that in social, cultural and commercial poster design work where the
photographic art is used as a successful visual expression material, the determined
message is effectively transferred to target group. Today, by using photograph in
poster designs it is possible to create a strong visual system as well as a healthier
communication, is one of the effective materials to build both a stronger system and
a healthier communication. However, it should not be thought that photographs
are necessarily required to design any poster. Effective posters can also be designed
with illustration and typographic solutions.
To be more precise, effective use of photographs in poster design as a visual
expression element depends on features of the photograph; the photograph
intended to be used in poster design must be limited properly to enable message
transmission, taking into account the characteristic target group, being respectful
against different cultural sensitivities, having a level of attracting individuals
towards intended purpose, having a high informative level, being clear, simple,
effective, and easy to be understood at first sight with a proper resolution, it shall
not be deceptive for the target, it must be free from unnecessary factors, having
an effective colour stress, being suitable for the subject, being attractive, having a
different composition and being able to transfer the message accurately to target
group.
Keywords: Poster, Photograph, Poster Design, Photography Art, Visual
Communication.

GİRİŞ
Afiş tasarımları birer grafik tasarım ürünleridir ve bir ürün ya da
hizmeti duyurmak tanıtmak ve yaymak amacıyla tasarlanmaktadırlar.
Grafik tasarım, insan hayatının tüm aşamalarında karşılaşılan ve tipografi
destekli görsellerden oluşan araç-gereç, eşya ve materyallerin tasarlanıp,

GÜZEL SANATLARDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

55

tanıtılıp, kimlik kazanmasında başlı başına aktif rol oynayan bir alandır.
Aldığımız bir çikolatanın ambalajında, bir boya firmasının kullandığı
aracın üzerinde, bir giysi firmasının donattığı bilboardlarda, okuyacağımız
bir derginin kapağında, ceketimizin etiketinde ya da bir işyerinin
tabelasında hemen her alanda görülebilen tasarımlar insan hayatına
önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Grafik tasarım alanı oldukça geniş
ve kapsamlı bir alandır. Tipografi, amblem-logo tasarımı, illüstrasyon,
karikatür, serigrafi, gravür, klişe, trio, afiş, bilboard, branda, pano, antetli
kağıtlar, kartvizit, fatura seri tasarım, kitap tasarımı, magnet, cepli dosya,
bıçaklı tasarım, ambalaj tasarımı, stand tasarımı, web tasarımı, arayüz
tasarımı, interaktif tasarım, animasyon 3D tasarımı, kurumsal kimlik
kılavuzu tasarımı, endüstriyel tasarım, hareketli grafik vb. birçok alt branşa
sahip olmasının yanı sıra mimari, iç mimarlık, sanat yönetmenliği, metin
yazarlığı, masaüstü yayıncılık, fotoğrafçılık gibi daha çoğaltılabilecek birçok
disiplini de kapsamaktadır. Bu bağlamda grafik tasarım çalışmalarında
etkin bir kullanım alanı bulunan fotoğraf sanatı ayrı bir öneme sahiptir.
Çünkü fotoğraf sanatı grafik tasarımın birçok alanında etkin olarak
kullanılmaktadır. Özellikle afiş tasarımlarında kullanılan fotoğraflar
reklam fotoğrafçılığı içerisinde özel bir alana sahiptir denilebilir. Önceleri
tasarımlar için hazırlanan çizim ve resimlerden daha pratik bir şekilde ve
kısa sürede tasarımı gerçekleştirilen fotoğraf günümüzde grafik tasarım
çalışmalarının vazgeçilmez ögesi olarak değerlendirilebilmektedir.
Fotoğraf, anlatılmak istenen mesajı kısa sürede yazıya dahi gerek kalmadan
insanlara doğrudan iletebilmektedir. Fotoğrafın bilinen bu özelliği afiş
tasarımlarında kullanılmasını sağlamıştır.
Tasarımcı eskiden fotoğrafı montajlardı; keserek, parçalayarak,
etrafını renk ve yazı ile çerçeveleyerek resme dahil ederdi. Bugün çağdaş
bilgisayar teknolojisi fotoğrafı zemin-fon ögesi olmanın ötesinde yazı,
cetvel, formlar gibi diğer grafik elemanlar ile birlikte serbest hareket
eden bir elemana dönüştürdü. Yeni Photoshop, corel draw vb. tasarım
programları, fotoğrafa geniş çalışma alanı ve tekrar olanaklarıyla
özgürlük ve özgünlük kazandırdı. Tekniğin olanakları farklı boyama
tekniklerini kullanma imkanı sunarak fotoğraf üzerinde yeniden çalışma
ve uygulamalar sağlayarak bugüne kadar görülmemiş şekilde fotoğrafı
bütünüyle geleneksel fotoğraf kullanımından uzaklaştırmıştır (Çevik,
2011: 52-53). Fotoğraf, iletişimsel gücünün yanı sıra, algılanma düzeyi ve
estetik değerinin yüksekliği ve nesneyi daha gerçekçi biçimde ifade ettiği
için hızla grafik tasarım içerisinde vazgeçilmez yerini almıştır. Farklı
alanlarda mesaj içeriğine uygun olarak çekilen fotoğraflar dijital ortamda
yeniden düzenlenerek afiş tasarımlarında vurguyu arttırmak amacıyla
günümüzde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
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1. FOTOĞRAF VE SANATSAL BOYUTU
İnsan gözü mükemmel bir organdır. Bu mükemmel organın çalışma
prensibini, dış dünyadan gelen ışınların göz içerisindeki mercekler ve diğer
temel bileşenler tarafından algılanıp ters bir şekilde retina üzerine düşürülmesi, bunun da optik sinirler aracılığıyla beyin tarafından algılanması ve
anlamlandırılması olarak açıklayabiliriz. Utah Üniversitesi araştırmacıları
Michael Kalloniatis ve Charles Luu ortak olarak gerçekleştirdikleri araştırma sonucuna göre insan gözünün 576 megapiksel kalitesinde gördüğünü
vurgulanmışlardır. Saniyede 24 kare fotoğrafın beyin tarafından algılanmasıyla video teknolojisinin temeli olan hareketli görüntünün meydana geldiği açıklanmıştır. Ayrıca dış dünyadaki cisimlerin her biri farklı mesafelerde olduğundan, aynı anda bütün cisimlerin uzaklığını algılayabilmek için
göz, bakılan mesafeye göre bütün olarak şeklini veya sadece merceğinin
biçimini değiştirebilecek bir özellikte yaratılmıştır. Ancak, bu işlemlerin tamamının gerçekleşmesi ve görüntünün ortaya çıkması bir nedene bağlıdır;
o neden “ışıktır”. Fotoğraf için ışık vazgeçilmez bir unsurdur. Bir kavram
olarak; “Fotoğraf sözcüğü, eski Yunanca ve Latince’de aynı kökten gelen
photos (ışık) ve graphis (yazı) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur ve
“ışık ile yazmak” anlamına gelir. Yani fotoğrafın temel malzemesi ışıktır”
(Akbaş & Korkmazgil: 2010: 3). Teymur’a göre, “Fotoğraf, doğada mevcut
gözle görülebilen maddi varlık ve şekilleri, ışık ve bazı kimyasal maddeler
yardımıyla ışığa karşı duyarlı hale getirilmiş film, kağıt veya herhangi bir
madde üzerine aktarılan fiziksel ve kimyasal bir işlemdir” (2000: 1). Türk
Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde ise fotoğraf, “Çeşitli araç ve
malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme” (http://
www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır.
Fotoğrafın sanatsal boyutunu belirtirken, ilk görüntü düşürme çabasını ve fotoğrafın oluşma sürecinin temel mekanizmasını oluşturan fotoğraf
makinelerinin babası sayılan Camera Obscura’dan bahsetmek gereklidir
(Benjamin, 2013: 3). Camera Obscura’nın, diğer bir ismiyle karanlık odanın ya da kutunun sistematik mantığı aslında oldukça basittir. Karanlık bir
odaya, bir delikten yansıtılan ışık ışınlarının, dışarıdaki mevcut görüntüyü içeride var olan düzgün bir zemin üzerine ters bir şekilde düşürmesi
olarak tanımlamak mümkündür. Daha sonraki süreçte çok daha küçük ve
taşınabilir bir nitelik kazanan bu mekanizma, başlangıçta bizzat ressamların, mimarların içerisine girerek nesnelerin ya da yapıların resimlerini,
röprodüksiyonlarını, perspektiflerini ve teknik çizimlerini yaptıkları bir
oda şeklinde kullanılmıştır. “Ressamlar camera obscura’dan yardımcı bir
araç olarak yararlanmışlardır. Camera obscura resimlerin alt yapısını oluşturmuştur ve ressamlar bu alt yapının üzerine kendi kişisel yorumlarını
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katmışlardır. Bu buluş görüntülerin gerçeğe uygun bir biçimde bir araç yardımıyla çizilebilmesini mümkün kılmıştır” (Çetin, 2006: 10). Görüntünün
ayrıntılı ve teknik özelliklere uygun olarak resmedilmesi, sanatçılara ve insanlara büyüleyici gelmiştir. Çeşitli merceklerin, ışığın geldiği delik ağzında kullanılmasıyla net olan ama boyutu küçük olan görüntü daha büyük
hale getirilip kullanılmıştır. “XVII. yy. sanatçıları arasında camera obscura
stilinin yapıtlarında en yoğun şekilde görüldüğü ressam Jan Vermeer’dir.
Optik perspektif, ön ve arka plan arasında optik kaynaklı yaklaştırma flu
alanlar, ışığın tek bir noktadan dağılışı, nesnelerin izdüşümü olan gölgelerin bu kadar başarılı biçimde gerçekleştirilmiş olması Jan Vermeer’ın camera obscura kullanımının açık kanıtıdır” (Çetin, 2006: 10).
Resim sanatının özellikle realist tarafına vurgu ve katkı yapan fotoğraf,
makineleşmenin artmasıyla oluşan ortamda yine bir mekanik sistem olarak
tasarlanıp meydana gelmiş ve resim sanatını etkilemeyi başarmıştır. “Endüstrileşmenin getirdiği mekanizasyon her alana yansımıştır. Çağın sanat
anlayışları değişen zevki ve artan isteği karşılayabilmek için sanatı mekanikleştirmek zorunda kalmış ve fotoğrafı bulmuşlardır. Fotoğrafın bir sanat
dalı olarak kabul edilmesinden sonra fotoğraf ve yaratıcılık ilişkisi gündeme gelmiştir” (Saraoğlu, 2010: 72). Ressamlar çağın bu yeni icadına temkinli
yaklaşmışlar hatta bazıları direkt olarak yaratıcılığı engellediği düşüncesiyle
reddetmişlerdir. Ancak, bir şeyi gözden kaçırmış ve yanlış sorular üzerinde
yoğunlaşmışlardır. Fotoğrafı resim üzerinden yorumlamış ve resim sanatçısının yaratıcılığını engellediğini vurgulamışlardır. Oysa daha sonraki süreçte
fotoğrafın başlı başına bir sanat dalı olduğu, resmi etkilemesine karşın resim
sanatından bağımsız olduğunu anlamışlardır. Ayrıca fotoğrafın kendi içinde
basit bir sanat dalı olmadığı, fotoğraf sanatçısının elinde yaratıcılığa direkt
etki eden özgün bir nesne ve sanat olduğu kavranmıştır.
Fotğraf nedir? Hangi amaçla çekilmektedir? ve nasıl kullanılmaktadır?
gibi birçok soruya cevap bulunmaya çalışılmıştır. “Fotoğraf 18 Ağustos
1839 tarihinde icat olarak kabul edildi. Ölüme karşı ölümsüz olma isteği ile
portreleri belgelemek amacıyla kullanıldı. Gelişen baskı teknikleriyle kendini portre fotoğrafçılığından kurtardı. Temeldeki belgeleme işlevini saklı
tutarak, sanat kaygılarıyla kendine farklı konular ve teknikler buldu. Fotoğraf, resme karşı nesneyi daha gerçekçi biçimde ifade ettiği için hızla grafik
tasarım ve reklamcılık içindeki vazgeçilmez yerini aldı” (MEB., 2012: 22).
Günümüzde fotoğraf, iletişimsel gücünün yanı sıra, sunumunun ve estetik
değerlerinin gelişen teknolojilerle en üst düzeye ulaştığı bir sanat ve materyal olarak algılanmaktadır. Fotoğraf, sanatçısıyla bir bütün haline gelerek,
belirli estetik değerler ve teknik uygulamalarla doğrudan yaratıcılığa vurgu
yapan bir nitelik kazanmıştır.
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1.1. Fotoğrafın Önemi
İnsanlar, hayatları boyunca gözün muhteşem yapısını kullanarak beyinde kodladığı nesneleri hafızaya kaydedip, bir görsel bellek oluşturmaktadır. Beyin bu nesneleri kodlarken tek tek değil, birçok nesne ve veriyle etkileşimli bir sistem olarak kaydetmektedir. Bu sistemler beyinde çok
miktarda bulunmakta ve anlamlı bilgi bütünü olarak zamanı geldiğinde
kullanılmaktadır. Beyinde çok miktarda bulunan bu sistemlerin içerisinde
bütünü oluşturan nesnelerden biri günlük hayatta karşımıza çıktığı zaman
bir tetikleyici görevi görmekte ve bizi genel sisteme götürerek işe yarar bilgiye ulaşmamızı sağlamaktadır. Ancak, günlük hayatta özellikle günümüzde
yeni öğrenilen ve çok fazla kullanılan bilgi yığınları o kadar çok karşımıza
çıkmaktadır ki eskiyen ya da kullanılmayan nesneler ve bilgi kümeleri sık
kullanılmadığında ya da çağrışım yapılmadığında zamanla körelmekte veya
kaybolmaktadır. Bu şekilde unutkanlık oluşmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan önemli verilerin ve görsellerin hatırlanamayacağı endişesiyle depolanacağı belleklerin kullanımı her zamankinden fazla önemsenmektedir. Bu
aşamada fotoğrafın devreye girerek hatırlatmaya katkı sağladığı söylenebilir.
Günümüzde fotoğraflar insanların adeta yardımcı bellekleri konumuna gelmiştir. İnsanlar artık fotoğrafı günlük yaşamının bir parçası haline getirmiştir. Hatırlanamayacağı endişesiyle bireyler birçok yazılı ya da simgesel veriyi
fotoğraflamakta ve depolamaktadır. Fotoğraf makinesinin ve mobil cihazlarının gelişimi onların günlük hayatta çok sık kullanılmasını sağlamaktadır.
Örneğin, zaman problemi yaşayan insanların, hayatın koşuşturmacası içerisinde karşılarına çıkan önemli bir bilgiyi, durup okumak ya da not almak yerine, yanında bulundurduğu fotoğraf makinesi ya da cep telefonuyla anında
çekip, daha sonra herhangi bir mekanda değerlendirmek istemesi gibi. Ya da
bir konserin tarihini unutmamak için cep telefonuyla o tarihin fotoğrafının
çekilmesi gibi. Kitle iletişim araçlarının neredeyse tamamında etkin olarak kullanılan fotoğraf, zamanın hızına insanları yetiştirebilmekte, ileteceği
iletiyi en kısa yoldan, akılda kalıcı şekilde verebilmektedir. “Görsel alanda
iletişimin büyük bir bölümünü fotoğraf üstlenmiştir. Bazı yazılar vardır ki
fotoğrafla süslenmesi, yazının içeriğinde uygun fotoğrafın kullanılması, anlatılmak istenen konunun değerini bir kat daha arttırmakta ve belleklerde daha
uzun bir süre kalmasını sağlamaktadır” (Uygun, 2007: 65).
Fotoğrafın bir diğer önemle vurgulanması gereken tarafı ise nesneleri aslına uygun gerçekçi bir şekilde verebilmesidir. Bazen önemli bir adli
olayın aydınlatılmasında, bazen bir ürünün tanıtımında, bir kitleyi bilgilendirmede, bir ressamın eserinde yansıtamayacağı gerçeklikte ve açıklıkta
sunulan ve adeta bir belge niteliği taşıyan fotoğraf, insan hayatında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Fotoğraf bilgi ve belge niteliği taşıdığı için her
türlü konu ve durum için etkili bir araçtır. Örneğin; gazetelerde fotoğraf
bazen haberin tamamlayıcı öğesi olmanın da ötesinde asli bir unsur haline
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gelebilmektedir. Fotoğrafın kitlesel özelliği yalnız gazete ile sınırlı değildir.
Sokaklarda kullanılan reklam ve tanıtım araçlarında görsel anlatım gücüyle
kitlelere mesaj ulaştırmada etkili bir şekilde kullanılmıştır. Sinema ve tiyatronun halka duyurulmasında, çeşitli mesajların verilmesinde hayatın her
alanında fotoğrafın varlığını hissedebiliriz (2008: 11).
“Fotoğrafın en güçlü yanı, insanları gördükleri şeyin doğru olduğuna
inandırmasıdır. Bu gücünü ispatlayan fotoğraf, bir süre sonra kendisini
yeni arayışlar peşinde olan sanatçının yaratıcılığına bırakır” (MEB., 2012:
23). Fotoğrafın geçmişten gelen bu ikna ve inandırma kabiliyeti günümüz
dijital teknoloji araç-gereçlerinin gücüyle birleşince farklı boyuta taşınmıştır. Bu boyut, çeşitli program ve teknikler yardımıyla fotoğraf üzerinde
yapılan manipülasyonların, fotoğrafın ikna kabiliyetini katlayarak artırması olmuştur. Yigin’in de belirttiği gibi, “Fotoğraf 1839’dan sonra çevreye,
sanata, doğaya, kısaca yaşama yeni bir bakış açısı sağladı. Yeni görüntülü teknolojik araçların bulunmasında temel sebep oldu. İletişim alanının
vazgeçilmez unsuru haline geldi. İnsanlara yeni meslekler, imkanlar sundu. Ekonomik bir sektör oluşturdu. Resmi belgelerde yerini aldı. Geçmişi görüntülerle günümüze taşıdı. Yeni sanatsal akımlar meydana getirdi.
İnsanların yaşamı daha iyi tanımlamalarını ve anlamalarını sağladı. Her
türlü tanımın yapılmasında en büyük yardımcı eleman oldu. Savaşların
korkunçluğu, sefaletin çaresizliğini, insan haklarının vazgeçilmezliğini,
diktatörlerin vahşetini, gizli ihanetleri, yardımlaşmanın önemini, mutluluğun yansımasını ve sevgini kutsallığını görüntüledi. Fotoğraf insanlık için
gerçeği gösterdi, anı dondurdu, hazır görüntüler sundu. Gösterdi, anlattı ve
yeni görüntü elemanları oluşturdu. Kısaca fotoğraf yaşamımızın önemli bir
parçası oldu (Yigin, 2011: 19).

2. AFİŞ
Afiş, kelime olarak Fransızca “affiche” teriminden dilimize yerleşmiştir.
İngilizcesi ise “poster” olarak telaffuz edilmektedir. Birden fazla tanımı
bulunan afiş, Eroğlu’nun Plastik Sanatlar Sözlüğü’nde Reklam veya tanıtım
yapmak için, halka açık yerlere asılan yazılı ve resimli grafik sanat ürünü
olarak açıklanmıştır (2013: 10). Bingöl’e göre afiş; “Estetik kaygı ve sanatsal
değer taşıyan, sosyal, kültürel, siyasi bir olayı, bir ürün ya da hizmeti,
duyurmak tanıtmak ve yaymak amaçlı tasarlanan ürünlerdir” (2010: 13).
Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde afiş; “Bir şeyi duyurmak
veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle
resimli duvar ilanıdır” (http://www.tdk.gov.tr) şeklinde tanımlamıştır.
Birer grafik tasarım ürünü olan afişlerin, hedef kitleyi etkileyerek bilgi
vermek gibi önemli amaçları vardır. Afiş, sanatın ve tasarımın görsel dilini
kullanarak mesajın estetik değerlerle görselleştirilmesine ve topluma/hedef
kitleye aktarılmasına olanak sağlar.

60

GÜZEL SANATLARDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

2.1. Afiş’in Amacı ve İşlevleri
Görsel ağırlıklı bir materyal olarak iletişim boyutundan faydalanmak
amacıyla oluşturulan afiş tasarımlarının birincil amacı dışında sanatsal ve
estetik boyutunun olduğu yadsınamaz. Afiş tasarımlarının varlık nedeni
olan iletişim, estetik değerlerle bütün olarak düşünülmelidir. Afiş, sıradan bir materyal olmanın dışında ileticinin sosyal, kültürel, siyasi ya da
üretimsel iletisinin alıcıya en etkili, dikkat çekici ve akılda kalıcı şekilde
iletilmesi amacını gütmektedir. “Afişler sergilendikleri alanlarda kısa süre
içerisinde birçok kişi tarafından görülebilmektedir. İnsanların görebilecekleri yerlerde sergilenebilme özelliklerinden dolayı topluma aracısız ulaşma
olanağı bulunmaktadır. Bu nedenle neredeyse “en demokratik kitle iletişim
aracı” olarak tanımlanmaktadır” (Atak, 2009: 28). Grafik tasarım alanının
en önemli kitle iletişim araçlarından olan afiş’in tasarımcı açısından amacı, anlatılmak isteneni en etkili şekilde, sanat ve estetik anlayışı içerisinde
kullanacağı görsellerle tasarlamak, var etmektir. Tasarımcı afişi tasarlarken
hedef kitlenin dikkatini çekebilmelidir. Bunun için de afişte dikkat çekecek, vurucu etki oluşturabilecek ögeler kullanmalıdır. Bu tasarım kaygısı
içerisinde tasarımcı aynı zamanda izleyicinin estetik beğenisine de hitap
edebilmelidir; bu bağlamda afiş tasarlanırken estetik değerler göz önünde
bulundurulmalıdır. Afişte kullanılan görsellerin, tipografinin, kağıdın ebadının, renklerin ve karakterlerin seçiminde tasarımsal, algısal ve estetik bütünlükte önemlidir. Böylelikle afiş, hedef kitlesiyle karşı karşıya kaldığında
kendisini okutabilmelidir (Tanrıkulu, 2009: 45).
Afişleri boyutlarına göre ikiye ayırabiliriz: Büyük boyutlu dış mekan
afişleri, duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılır. İç mekan afişleri ise
lobi, salon ve koridorlarda kullanılmak üzere tasarlanan daha küçük boyutlu afişlerdir. Dış mekan afişlerinin izlenme süresi kısadır. Buna karşın,
iç mekan afişleri daha uzun süre izlenebilir (Taşören, 2010. 69). Afişin öncelikli işlevi ve aynı zamanda genel amacı topluma mesaj aktarma görevidir. Grafik tasarımcı hedef kitleye iletmek istediği mesajı afiş tasarımıyla
halka iletebilmelidir. Aksi takdirde amacını ve diğer işlevlerini de yerine
getirmesi mümkün olmayacaktır. Halkla iletişim kurmayı başarabilen afiş
daha sonra ise, etkileyicilik özelliğini kullanarak halkın beğenisini kazanıp,
onları kendisine çekip kendi amacı doğrultusunda yönlendirebilmelidir.
Afiş, aynı zamanda basit bir iletişim materyali algısından kendisini kurtarıp, içerisinde taşıdığı sanatsal ve estetik değerlerin de yardımıyla, mesajını
sade ama etkili görseller üzerinden en etkili şekilde iletebilmelidir. Bunun
yanı sıra özellikle hızlı bir dijital sürecin yaşandığı günümüz dünyasında
insanların ilgi sürelerinin azalmasıyla birlikte, afişin kullanacağı görselin
niteliğinin de bu kısa süreli ilgiye ve odaklanmaya cevap verebilir özellikte
olması gerekmektedir.
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Afiş’in ekonomik, ikna edicilik ve estetik işlevleri vardır. Ancak afiş kitle
ve bireyler üstünde daha çok ideolojik ve estetik bir baskı yaratır; beğenileri
alışkanlıkları ve düşünce biçimini yönlendirmesi açısından da, moda alanında belirleyici bir etmendir. Böylece afiş gerek estetik düzlemde, gerekse
insan davranışlarını etkileme düzleminde, önemli rol oynar (Tığlı, 2012: 9).
Deveci afişin işlevsel boyutunu şöyle ifade etmiştir; “Özellikle internet ve
cep telefonlarından sanal olarak ulaştırılan bilgilerin dolaysız anlatım biçimlerine karşın, afişin bilgiyi kodlayarak, imgeler ve metinlerin örtüşmesi
ile dolaylı anlatıma gitmesi, kendine özgü dili ile bilgisini anlam üretimi
içinde sunmasıyla afiş, ayrıcalıklılığını gösterir” (2010: 38).

3. FOTOĞRAF SANATININ AFİŞ TASARIM
ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI
Afiş, XIX. Yüzyılda reklamların daha büyük kitleleri etkilemesi amacıyla
gereksinim duyulan bir materyal olarak sokağa inmiş ve doğrudan insanlarla görsel iletişime geçmiştir. Bu dönemde daha çok tiyatro, (Quintavalle,
1978: 7) sinema, gösteri, fuar ve ürün tanıtımları için kullanılmıştır. 1866
yılından itibaren rengin kullanılabilmesi, daha sonra fotoğraf ve ofset baskı
imkanlarının ortaya çıkışı, afişin bugünkü teknik seviyesine erişmesini sağlamıştır (Türk, 2014: 8). Günümüzde ise afiş, insanların günlük hayatta sıklıkla karşılaştığı başarılı kitle iletişim araçlarından birisidir. Çeşitli kurum,
kuruluş ve sektör tarafından tercih edilen afişin, tercih sebeplerinden belki de en önemlisi, teknolojinin imkanlarından aktif biçimde yararlanarak
iletişimi gerçekleştirme gücüdür. Artık gelişmiş bilgisayarlarda kullanılan
grafik programları ve çeşitli grafik tasarım teknikleri ile başarılı tasarımlar
üretilebilmekte, bu tasarımlar ile insanların dikkatleri çekilebilmekte, bilgilenmeleri sağlanabilmektedir.
Sanatçısının kimliğini yansıtabilen ve görsel bir ifadenin ürünü
olan fotoğraf, dijital teknolojinin gelişimine kayıtsız kalamayan ve bu
teknolojiden kendisine pay çıkarmayı başarabilen bir görsel iletişim
aracıdır. Üretimi ve tasarlanması eskiye nazaran çok daha çabuk ve kolay
yapılabilen fotoğraf, bu yolla iletişimin gücünü de etkili kullanabilmektedir.
Çağa uyarlanan dijital fotoğraf makineleri sayesinde fotoğraf, artık dijital
bir teknoloji ürününe dönüşmüştür. Tasarlanma sürecinde doğrudan ya
da bazı teknikler aracılığıyla dolaylı biçimde kullanılan fotoğraf, afişlerin
çağımızda güçlenerek varlığını sürdürmesinde önemli ölçüde rol oynayan
araçlardandır. Grafik tasarım alanının en sık başvurulan araçlarından
olan afiş tasarımında geliştirilmiş Bitmap amaçlı yazılım programları
kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak Color Studio, Aldus Super Paint ve
Adobe Photoshop gibi programlar verilebilir. Bu programlar piksel tabanlı
programlardır. Fotoğraflar üzerindeki değişiklikleri gerçekleştirmekte
sıkça kullanılması nedeniyle, günümüzde Adobe Photoshop programını
kullanmayan fotoğraf stüdyoları neredeyse kalmamıştır. Kullanım
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kolaylığı ve sağladığı olanaklar nedeniyle grafik tasarım yazılımları arasında
kendi alanında lider konumdadır (İncearık, 2012: 109). Bu programlarda
düzenlenen bir afiş için işlenecek olan fotoğraf, piksel adı verilen küçük
noktacıklar aracılığıyla bölümlenmektedir. Bu pikseller yüksek çözünürlüğü
olan kaliteli fotoğrafların işlenmesinde ve son derece net afiş baskıların elde
edilmesinde etkin rol oynamaktadır.

Resim: 1. Grafik tasarım programları aracılığıyla yeniden yorumlanmış fotoğraf
örnekleri.

Dijital ortamda fotoğraf kullanılarak yapılan afiş tasarımları hedef kitleye mesajı etkili şekilde iletebilmektedir. Yalnız afişlerde kullanılan fotoğrafların, beğeni düzeyi yüksek kitleleri etkilemesi için birtakım özelleklere sahip olması gerekmektedir. Grafik tasarımcının fotoğraf kullanarak başarılı
bir tasarım oluşturabilmesi için aşağıdaki kriterlere dikkat etmesi gerekir.
• Afiş tasarım çalışmasında kullanılan bir fotoğraf, bazen tek başına bir mesajı iletmede yeterli olurken bazen de yazı destekli olarak
kullanılabilmektedir. Ayrıca kullanılan yazı afişteki fotoğraf üzerine
doğrudan uygulanabileceği gibi, bazen hazır çıkartma yazılar şeklinde, bazen de baskı öncesi montajlama sırasında yerleştirilebilir.
• Afişin etkileme derecesinin yüksek olması için grafik tasarım tekniklerine uygun biçimde tasarlanması gerekmektedir. Bunlar; afiş’te
yazı, fotoğraf, renk, kompozisyon gibi görsel bütünlüğü sağlayıcı düzenlenmiş ögelerdir denilebilir.
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• Afiş tasarımında kullanılacak bir fotoğraf, mesaj iletimine uygun şekilde kadrajlanmalı, aynı zamanda afişin hitap edeceği hedef kitlenin
özellikleri (yaş grubu, cinsiyet, meslek vb.) dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, belirlenen amaç doğrultusunda insanların dikkatini çekebilmeli, onları bilgilendirebilmeli,
düşündürebilmeli ve yönlendirebilmelidir.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, karışıklıktan uzak, sade,
etkili, ilk bakışta anlaşılabilecek nitelikte ve uzaktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
• Afiş tasarımında kullanılacak olan fotoğrafın hitap edeceği kitle tarafından nasıl algılanacağının iyi bilinmesi ve doğru tahlil edilmesi
gereklidir.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, kitleyi aldatıcı nitelikte olmamalı, gereksiz biçimde süslenmemeli, gerçekçi olmalıdır.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflarda renk vurgusu oldukça
önemli bir etkendir. Konuya uygun biçimde tasarlanan fotoğrafın
renkleri soluk, koyu, algılanması zor biçimde olmamalı, daha canlı
renklerden oluşan fotoğraflar kullanılmalı, yerine göre grafik programları aracılığıyla renklendirilmelidir. “Pastel renklere sahip bir
karlı manzara fotoğrafı, boyu ne kadar büyütülürse büyütülsün, sayfada etkin, baskın bir değer oluşturmazken, sıcak ve yoğun renklere
sahip çok daha küçük kullanılan diğer bir resim, sayfada çok daha
önce algılanabilir” (Uçar, 2004: 163).
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, konusuna göre ilginç, farklı nitelikte olmalı, izleyicide ilgi uyandırmalı, bir takım grafiksel işlemler sonra olağan dışı bir sunuma sahip ve şaşırtıcı olmalıdır.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, çözünürlüğü yüksek net
görsellerden oluşmalı, izleyiciyi rahatsız edecek biçimde bulanık
görsellerden kaçınılmalıdır.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, küçük ve afişe serpiştirilmiş biçimde kullanılmamalı, yerine göre afişin arka planını oluşturabilecek derecede büyük kullanılmalı ve izleyenin afişteki görsel
üzerinde yoğunlaşması sağlanmalıdır.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, mesajı kitleye doğru aktarabilmeli ve izleyiciyle günlük hayatta karşı karşıya kaldığı anda mesajını
2-3 saniye gibi kısa bir dikkat süresinde izleyiciye iletebilmelidir.
• Afiş tasarımında kullanılacak fotoğraflar, kitlelerin duygusal
durumlarına hitap edebilmeli, yerine göre kitleyi örgütleyip amaç
doğrultusunda eyleme geçirebilmelidir.
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3.1. Fotoğraf Sanatının Kültürel Afiş Tasarım Çalışmalarında
Kullanımı
Kültür faaliyetlerini geniş kitlelere kısa sürede yayabilme gibi bir işleve
sahip olan kültürel afişler, kitle iletişiminin güçlü araçları konumundadır.
“Bu alanda hizmet veren afişler sinema, tiyatro, sergi, seminer, konser, festival ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtarak, bir yerde gerçekleştirilecek ya
da gerçekleştirilmekte olan kültürel bir etkinliği kitlelere duyurarak insanların ilgisini bu tür organizasyonlara yönlendirmeyi hedefleyen afişlerdir”
(Özmutlu, 2009: 60). Bu tür afişlere tarihte XIX. yüzyılda ilk olarak Londra’da ve Paris’de kentlerin kültürel etkinliklerinin duyurulmasında rastlanmaktadır. Paris’in ve Londra’nın caddelerine ve sokaklarına asıldığı andan
itibaren insanların yoğun ilgisiyle karşılaşması, kültürel afişlerin gizemli bir
etkileyiciliğinin ve çekiciliğinin olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Dilleri, dinleri, etnik kökenleri, kültürleri birbirlerinden farklı olan ülkeler dahi
bazen aynı görsel karşısında aynı duygu durumunu yaşayabilmekte ve aynı
oranda etkilenebilmektedir. Bazen bu durum farklı tezahür edebilir. Tasarımda kullanılan görseller, bazen ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, dini
inanışlarına, okur-yazarlık oranına, ritüellerine ve geçmişten gelen kalıplaşmış kültürel inanışlarına göre farklı algılanıp, tepki toplayabilmektedir.
Örneğin Fransız bir vatandaşın yayınlanan bir afişteki fotoğraftan çıkardığı
anlam ile Nepal’li bir vatandaşın aynı afişteki fotoğraftan çıkardığı anlam
birbirinden farklı olabilmektedir. Bu durum bize fotoğrafın tasarımlarda
kullanılmasında özellikle kültüre bağlı olarak aslında sınırlı bir özgürlüğünün olduğunu göstermektedir. Kültür, tıpkı bir ailenin özel hayatındaki
mahremiyet gibi ülkelerin özel hayatlarının mahremiyeti, ince çizgisi şeklinde algılanmalıdır. Nasıl ki aile bireyleri özel hayatlarına müdahale edilmesi noktasında hassastırlar, birbirinden kültürel yönden farklılıkları olan
ülkelerin bireyleri de kültür konusunda bilinçli bir hassaslığa sahiptirler.
Örneğin; Bir Avrupa ülkesinde düzenlenen kültürel etkinliğin afişinde kullanılan “muz” fotoğrafı herhangi bir tepkiye sebep olmazken, Afrika’da siyahiler için ırkçılık ve aşağılama anlamı taşıyan muz fotoğrafının afişte kullanılması tepkiyle karşılanabilir. Bu nedenle afş tasarımlarında kullanılacak
fotoğrafların seçiminde ülkelerin kültürel değerleri dikkate alınlalıdır.
Kültürel afişlerin tasarımında kullanılacak olan fotoğraflar tanıtımı
yapılacak olan kültürel faaliyetin türüne göre kendi içerisinde farklılıklar
taşımaktadır. Örneğin bilimsel bir nitelik taşıyan sempozyum, konferans,
panel vb. etkinliklerin afişlerinde kullanılan fotoğraflarda konuya göre bilimi ya da bilimselliği çağrıştırıcı, mantıksal ve ciddi niteliklerin daha fazla
bulunması gerekirken, tiyatro, sinema, gösteri, festival (Allen, 1988: 3). vb.
etkinliklerin afişlerinde kullanılan fotoğraflarda daha çok sanatsal nitelik
taşıyan, duygusal ve anlamsal yoğunluğun fazla hissedildiği görsel ögelerin
bulunması gerekebilir. Farklı özellikteki kültürel afişlerde konuya uygun
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olarak önceden kurgulanmış fotoğrafların kullanımı etkili olabileceği gibi,
fotoğraf üzerinde yapılan birçok grafiksel işlem sonrasında da aynı etkiyi
yakalamak mümkündür.

Resim: 2. Sempozyum ve Festival afiş tasarımları.

“Fotoğraf, afişte kullanılan en yaygın görsel göstergelerdendir. Kompozisyonda yer alması istenilen ve tasarımcının fikrini ifade etmeye yardımcı olan unsurlar, siyah-beyaz veya renkli olarak ya da çeşitli bilgisayar
teknikleri uygulanarak anlatılmak istenene hizmet ediyorsa tasarıma dahil
edilmelidir” (Küçük, 2013: 48). Kültürel bir afişte, başarılı bir görselliğin
sağlanması için kullanılacak fotoğrafın, kompozisyon içindeki konumunun
yanı sıra teknik özelliklerinin de önemli olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Tasarımcı, afişin estetik ve etkileyici boyutunu gözler önüne sermek için bu
teknik özellikleri kullanmalıdır. Fotoğrafın ışığı, kontrastı, netliği, zamanlaması, kadrajı, çekim açısı, derinliği, dengesi ve içerisinde bulundurduğu
armonisi, ritmi, dokusu afişin başarısı için fotoğrafta bulunması gereken
önemli bazı teknik özelliklerdir.
Kültürel afişler diğer afiş türlerine oranla ticari kaygısı daha az olan
afişlerdir. Bu durum tasarımcının işini zorlaştıran bir durum olarak kabul
edilebilir. Bunun nedeni kültürel afişlerin çoğunun sanatsal ve estetik anlayış beklentisi yüksek düzeyde olan elit kitlelere hitap etmesidir diyebiliriz.
Daha çok akademik yönden donanımlı kitlelere hitap eden etkinliklerin tanıtımının, duyurusunun, yönlendirmesinin yapılması için tasarlanacak bir
kültürel afiş, yaşam standartları yüksek olan bu kitlenin beğeni anlayışına
uygun tarzdaki sanatsal, estetik ve teknik olarak güçlü görsellerden oluşmalıdır. Yine bu noktada fotoğrafın, grafiksel olarak rahatlıkla işlenebilmesi, üzerinde yapılan birçok sanatsal ve teknik müdahaleye müsaade etmesi,
çağrışım ve anlatım gücünü doğrudan ve kısa sürede kitleye aktarabilmesi
gibi çoğaltılabilecek birçok özelliğinden yararlanmak mümkündür. Aynı
zamanda fotoğrafın bazen çeşitli düzenlemelerle kazandığı, bazen de aracısız bir şekilde, doğrudan yüklendiği anlamsal yoğunluk sayesinde, kültürel
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afişlerin amaçlarına ulaşmalarında kullanılabilecek en uygun materyallerden biri olduğunu kabul etmek mümkündür. “Fotoğraf realiteyi yansıtan
rolüyle özellikle kullanışlı bir sürrealistik araçtır” (Glaser, 1987: 2).

3.2. Fotoğraf Sanatının Sosyal İçerikli Afiş Tasarım
Çalışmalarında Kullanımı
Sosyal içerikli afişler, eğitim, savaş, politika, sağlık vb. konularda halkı
bilgilendirmek, bilinçlendirmek, örgütlemek ve harekete geçirmek amacıyla sıkça kullanılan iletişim materyalleridir. Küçük’e göre, “Sosyal afişler,
toplumu uyarmak, bilinçlendirmek, politik olarak yönlendirmek ya da insanları toplumsal olaylarda harekete geçirmek amaçlı oluşturulmuş, ikna
edici afişlerdir. Sosyal içerikli afişler çeşitli hastalıklara karşı çevre bilincini
oluşturmak için ya da trafik kurallarının vurgulanması gibi ciddi konularda
topluma ulaşmak için en etkin yollardan biridir” (2013: 42). Sosyal içerikli
afişlerin sıkça tercih edilmesinde, daha geniş kitlelere daha kısa sürede ulaşabilme, toplumsal bilinci taze tutup bireyleri örgütleyebilme, mesaj iletimini özellikle görseller üzerinden kolayca yapabilme, etkileme gücü ile insanları amaç dâhilinde yönlendirebilme ve düşük maliyeti sayesinde çabuk
çoğaltılabilme gibi daha birçok nedeni saymak mümkündür.
Sosyal içerikli afişlerin insanlar üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Her
sosyal afişin taşıdığı farklı bir görevi ve hitap etmesi gereken belirli bir hedef
kitlesi vardır. Bu hedef kitle yaş, cinsiyet, meslek, zeka seviyesi, eğitim-öğretim durumu gibi birbirinden farklı birçok kategoriden birini ya da bir kaçını
temsil etmektedir. Seçilen hedef kitlenin yapısına uygun olarak tasarlanan
sosyal içerikli bir afişte bireylerin, toplumda karşılaştıkları birtakım eksiklikler konusunda eğitilmesi, olası tehlikeler ve öngörülen sağlık problemleri
yönünden uyarılması, çevrenin korunması ve trafik kurallarına uyulması gibi
önemli konularda bilinçlendirilmesi, sadece bireysel ya da bölgesel sorunlar
değil tüm insanlığı ilgilendiren evrensel sorunlar hakkında da örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi gibi birçok konunun ön bilgileri yer almaktadır.
Bu ön bilgiler afişin görsel tasarımında doğru biçimde kullanıldığı takdirde
tetikleyici görevi görmekte ve böylece kitlenin bir bütün olarak faaliyete katılımı sağlanmaktadır. “Genel olarak sosyal afişlerin konuları arasına, insan,
kadın, çocuk ve tüketici hakları, hayvan hakları, sağlık (toplum sağlığı ve
kişisel sağlık), çevre sorunları, dilin yozlaşması gibi kültürel konular, savaşın toplum üzerindeki psikolojik, sosyolojik ve fiziksel etkileri girmektedir”
(Tanrıkulu, 2009: 54).Sosyal bir afişin içeriğindeki görselin iletiyi kuvvetli
bir şekilde verebilmesi ve hedef kitleyi istenilen amaca yönlendirmesi tasarlayanın ve tasarlatanın en çok istediği durumdur. Tasarımda kullanılmak
üzere seçilen bir görsel bireyin acıma, üzülme, şok olma, merhamet etme,
adaletli olma, onaylama, kabullenme gibi birçok duygu, karar ve davranışına
doğrudan etki eder nitelikte olmalıdır. Gerçekten kopuk olmamalı, bizzat
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gerçekler üzerinden insanların düşünmesini, bilinçlenmesini ve bazı çıkarımlar yaparak sonuca ulaşmasını sağlamalıdır. İşte sosyal içerikli afişlerde
fotoğrafın fazla tercih edilmesinin nedeni, sayılan bu özellikleri en iyi karşılayan görsel iletişim araçlarından biri olmasıdır. Fotoğraf gerçeği olduğu gibi
yansıtan bir materyaldir. Zamanlaması ve vurgusu doğru hesaplanarak kadrajlanmış tek kare fotoğraf, bazen sayfalarca yazılmış yazının yaptığı etkiyi
tek başına yapabilmektedir. İnsanların duygu durumlarına ve psikolojisine
doğrudan etki edip kitleleri harekete geçirebilmektedir. Bazen toplumsal bir
aydınlanmanın sembolü, bazen de insanın içini yaralayan bir dramın tanığı
olabilmekte ve kitleleri peşinden sürükleyebilmektedir. Bazen yanlış olanı,
doğruya ulaşmak için apaçık sergilemekte, bazen ise tüm bilindik yargıları
bir anda yıkabilmektedir.
Sosyal devlet ilkesinin yürürlükte olduğu ülkelerde devlet kanalı tarafından sıklıkla tercih edilen sosyal afişler, çeşitli toplumsal kurum, kuruluş ve
dernek tarafından da fazlaca kullanılmaktadır. Sosyal içerikli afişler maddi
beklentisi minimum düzeyde olan afişlerdir. “Sosyal afişlerin tasarım amacı
insanların psikolojik yönlerine dokunup, harekete geçirerek, sağlam ve etkili bir iletişim kurmak olmalıdır” (Kuyumcu, 2011: 61). Bu afişler daha çok
toplumun psikolojik, sosyal ve fiziksel yapısının sağlıklı gelişimi için birey
yararına olan konular üzerinde duran iletişim materyalleridir. Dolayısıyla
bu afişlerde kullanılan fotoğraflarda da maddi kazanç gözetilmeyen insancıl ögelerin bulunması önemli ve gereklidir. Afişlerin içeriğinde kullanılan
fotoğraflarda insanlık yararına ikaz ve ikna edici özelliklere sahip görseller
bulunmalı, bu görseller de bünyesinde ilgi çekici, çağrışım yaptırıcı, öğretici ve yol gösterici unsurları barındırmalıdır. Konuyla alakasız olan fakat
kuvvetli çağrışımı bulunan bazı nesnelerin bahsedilen fotoğraflarda bilinçli
bir biçimde kullanılması, aslında insanların ilgilerinin kısa sürede afişe çekilmesi anlamına gelmektedir. Bazen fotoğraflardaki bu nesnelerin bir araya gelerek oluşturdukları ilginç bir görsel afişin anlatımını güçlendirmekte
iken, bazen de nesnel gerçekliklerinin dışındaki işlevsel özellikleri sonrası
yaptırdığı çağrışımlar afişe anlamsal bir yoğunluk kazandırmaktadır.
Yine sosyal içerikli afişlerin inandırıcı ve başarılı olmasında herkes tarafından aynı anlamı taşıyan fotoğrafların kullanılması önemli bir ayrıntı
olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar yaşadığı toplumun kültürü içerisinde aynı anlamı taşıyan, herkesçe aynı anlaşılan kavramlarla duygusal ve
anlamsal etkilenme yaşamaktadır. Eğer bir sosyal içerikli afişle hedef kitle
arasında yoğun bir etkilenmenin yaşanılması isteniyorsa, içerikte kullanılan fotoğrafın kültürel kodlarla yoğrulmuş olması ve herkesçe aynı oranda
anlaşılan görsellerden oluşması gerekmektedir. Yani tasarımda kullanılan
fotoğrafın içeriğinde verilmek istenen mesaj, o toplumda hitap edilecek
her bireyin beynindeki kültürel kodlarla eşleşmek durumundadır. Sosyal
içerikli afişlerde kullanılan fotoğraflardaki olumlu ve önemli diğer bir
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unsur, absürtlüklerden beslenen bir görsel sistemle izleyicinin dikkatinin çekilmesidir. Bir yerde tepkisel ve vurgulu bir görsel ifadeyle insanların ilgisini
canlı tutarak fotoğrafın duygusal ve psikolojik atmosferinden etkilenmelerini
sağlamak amaçlanmaktadır. Böylece afişle karşı karşıya kalan bireyde önce
anlamlandırma sürecinin yaşanması, sonra belirli anlamsal ve duygusal çıkarımlar üzerinden harekete geçme durumunun yaşanması planlanmaktadır.

Resim: 3. Sosyal içerikli afiş tasarım örnekleri.

Yukarıda verilmiş üç sosyal içerikli ifiş tasarım örneğinde kullanılan
fotoğraflarda algısal, anlamsal, duygusal ve psikolojik yönden insanları
etkileyici bazı teknikler kullanılmıştır. Soldan birinci sıradaki afişte kullanılan
fotoğrafta vurgu nesnel bir gerçeklik (tuvalet kağıdı) üzerinden anlamsal bir
kavrama geçiş biçiminde yapılmıştır (Resim:3). Fotoğraftaki üzerine “İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi” yazılmış olan tuvalet kağıdı, insanların ilk
bakışta dikkatini çekmek amacıyla kullanılan bir nesne konumundadır. Esas
vurgu ise görsel üzerinden yapılacak çağrışım sonucunda ulaşılan anlamsal
iletide karşılığını bulmaktadır. Afişte değerli bir belge olarak kabul edilen
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, değersizleştirme metası olarak
kabul edilen tuvalet kağıdı üzerine yazılması, aslında evrensel bir kavram
olan insan haklarına verilen değerin yeterli düzeyde olmadığı algısını
bireylerin zihinlerinde canlandırmak amaçlıdır. Eleştirel bir anlayışı temsil
eden afiş fotoğrafı, etkileyiciliği artırmak için uygun olmayan bir nesneden
yararlanmıştır. Yukarıda soldan ikinci sırada bulunan afiş Afrika’da
yaşanan susuzluk problemine dikkat çekmek amacıyla tasarlanmıştır
(Resim:3). Afişin ilgi çekmesi ve kitlenin afiş üzerinde yoğunlaşması
için anlamsal vurgusu fazla olan absürt bir fotoğraftan yararlanılmıştır.
Fotoğrafta elinde çamurlu su şişesi ve birde bardak bulunan bir çocuk yer
almaktadır. Çocuğun yüzündeki ifade ilk bakışta izleyende sanki şişenin
ve bardağın içerisindeki sarı renkteki kirli suyu tüketmekten mutluluk
duyuyormuş gibi bir algı oluştursa da aslında zıtlıklar üzerinden anlamsal
ve psikolojik bir mesajın varlığının olduğu kısa sürede sezilmektedir. Sanki
susuzluk problemini “buyurun su var sizde tadın” dercesine bir hareketle
izleyiciye bizzat yansıtan çocuk, bu hareketiyle afişteki mesajın vurgusunu
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daha da artırmaktadır. Ayrıca afişteki fotoğrafın renginin, yine kuraklığı
çağrıştıran ve toprağın rengi olan kahve tonlarında tasarlanması afişin
etkileme gücünü bir kat daha artırmaktadır. Sağ taraftaki üçüncü afiş ise
(Resim:3) vahşi hayvanların katledilmesi ve izinsiz avlanma sonucu doğal
hayatın ve hayvan nesillerinin sonunun getirilmesi problemine dikkat
çekmek amaçlı tasarlanmıştır. Afişte kullanılan fotoğrafta, hızlı katliamın
devamı halinde kaplan neslinin pek yakında yok olacağı mesajı farklı ama
dikkat çekici biçimde sunulmuştur. Fotoğrafta kaplanın gerçek varlığının
dışında çizgisel siluetinin yer almasıyla izleyicinin ilgisinin kısa sürede
çekilmesi amaçlanmış, afişin analiziyle birlikte de toplumsal bir bilincin
oluşması planlanmıştır.

3.3. Fotoğraf Sanatının Reklam Afiş Tasarım Çalışmalarında
Kullanımı
Reklam kavramını Çevik kitabında, “Bir ürün veya kurum mesajının,
bir görüş veya düşüncenin kitlelere iletilebilmesi amacıyla, çeşitli
duyuruların bir bedel karşılığında reklam verenin kimliği bilinerek, değişik
mecralarda yayınlanmasıdır” (2011: 90) şeklinde tanımlarken, Doğan,
“Bir şeyi tanıtmak, beğendirmek ve böylece sürümünü sağlamak amacıyla
yapılan her türlü tanıtım faaliyetleri” (2013: 922) şeklinde tanımlamıştır.
Dolayısıyla asıl amacı insanları ticari bir faaliyeti gerçekleştirmeye teşvik
etmek ve faaliyetin kazanca dönüşmesini sağlamak olan reklamın, üreticinin
ürününü tüketiciye tanıtmak, ürün hakkında bilgiler sunmak, tüketiciyi
alması için ikna etmek ve harekete geçirmek gibi görevleri de vardır. Fakat
reklamın bütün bunları gerçekleştirmesi için bir zemine oturması ya da bir
mekanizmaya yerleşmesi gerekmektedir. Reklamın kitlelerle buluşmasında
ve insanları etki altına almasında, iletişim boyutu yüksek basılı medya
materyali olan afişe ihtiyaç duyulmaktadır. Reklam afişlerinin güçlü
etkileme gücü vardır. Bu afişlerde sunulan ürünler insanlara ihtiyaçlarını
hatırlatır, oda yetmiyormuş gibi etkili ve çekici sunumuyla insanları
tüketmeye, bir an önce o ürünü almaya zorlar. Bireyleri bu derece etkileyen
ve tüketmeye zorlayan reklam afişlerinin bu kadar çekici olması, içeriğinde
sunduğu ürünlerin gerçek hayatta var olmasından kaynaklanmaktadır.
“Giysiler, şampuanlar, arabalar, güzelleştirici boya ve kremler, güneşli
tatil yerleri zevk alınacak şeylerdir. Reklam, içimizde yatan doğal bir zevk
açlığını işleyerek başlar işe” (Berger, 2013: 132). Başta ihtiyaçlardan doğan
bir zorunluluk olarak reklam afişlerinde karşımıza çıkan ürün, bir süre
sonra farkında olmadan, fiyatına dahi bakmaksızın en iyisine ulaşmak için
çabalanan bir meta’ya dönüşür. Yani insani bir ihtiyacı karşılamak amacıyla
insanları yönlendiren reklam afişleri, bir süre sonra esas amacının dışındaki
daha iyisi ve daha yenisi olmalı algısını ortaya çıkaran zevk unsuruna
hizmet etmeye başlar.
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Teknolojinin ve makineleşmenin gelişmesine paralel olarak insanlarda da
estetik, kalite ve güzellik gibi birçok anlayışın gelişmesi, seçicilik kavramını
daha önemli hale getirmiştir. İnsanların tek ve biricik olanın dışındakini
arayışları, üreticinin yeni ve alternatifli ürünleri piyasaya sürmesinde etkili
olmuştur. Zamanla piyasaya sürülen ürünlerdeki seçeneğin ve alternatifin
gereğinden fazla olması, kitlenin kafa karışıklığının ortaya çıkması ve
üreticilerin seri üretimle ürettikleri ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma
düşüncesi reklamın doğuşunu tetikleyen nedenlerden birkaçı olmuştur.
Sonrasında ise maddi getirisi yüksek olan ürünlerin tanıtımı için seçilen ve
etkili bir materyal olan reklam afişinin etkinlik alanı tam olarak belirlenmiştir.
“İmge odaklı bir dünyada, markalar reklam afişlerinin, kendilerini görünür
kılmak ve tüketicinin hafızasında yer etmek için ne kadar büyük bir önem
taşıdığının elbette farkındalar. Bu nedenle reklam afişinin diğer rakip
markalardan çok daha ‘yaratıcı’ ve “akılda kalıcı” olması ve markanın
“imajı”nı doğru bir biçimde tüketiciye ulaştırması gerekmektedir” (Şahin,
2010:17). İnsan hayatını etkisi altına alan, sosyalleşmeye olumsuz etkileri de
olabilen akıllı cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, navigasyon cihazları,
mp3 çalarlar ve daha sayabileceğimiz birçok dijital teknoloji ürünü evde,
otobüste, ofiste, sokakta, hemen her yerde, her an kullanılabilecek düzeyde
tasarlanarak insanları dijital çağın askerleri konumuna getirmiştir denebilir.
Sosyalleşme ve yüz yüze iletişim yönünden problem teşkil ettiği düşünülse
de dijital araç gereçlerin internetle bütünleşmesi, reklam sektörü açısından
somut olandan sayısal alana hızlı bir geçişin yaşanması bağlamında
olumlu bir durum olarak karşılanmaktadır. Sokaklarda hareketli reklam
tabelalarında veya evimizde bilgisayarda açtığımız internet sayfalarının
köşelerinde artık sıkça karşı karşıya kaldığımız ürünleri üreten firmaların,
bu dijital süreçten yararlanmamaları elbette düşünülemez. Yani üreticilerin,
özellikle hitap edeceği genç hedef kitleye kısa sürede ulaşabilmek açısından
arayıp da bulamayacağı bir mecra olan bu dijital alandan faydalanmaması
söz konusu olamaz.
İnsanları güçlü iletişimi sayesinde etkisi altına alan bir reklam afişinin
en önemli özelliği, içeriğinde ütopik ya da gerçek dışı bir mesajı veya
ürünü değil, doğrudan hayatın içerisinde bulunan ve çoğunluğu temel
ihtiyaçlardan doğan gerçek bir ürünü ya da faaliyeti sunmasıdır. Dolayısıyla
afişin içeriğindeki ürünü veya faaliyeti, büyüleyici ve en gerçek şekilde
sunabilecek bir araç olan fotoğrafın etkileyici görsel gücünden yararlanmak
doğaldır. “Fotoğrafın birçok reklam mecrasında uygulanabilir olması, çok
hızlı bir biçimde mesaj iletme ve hedef kitleyi etkileyerek harekete geçirme
potansiyeli nedeniyle reklam verenler ve reklam tasarımcıları tarafından
oldukça sık kullanılmaktadır” (Ürper, 2012: 73). Reklam afişlerinde
fotoğrafın kullanımı dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bunun belki
de en önemli sebebi büyük bir maddi getirinin söz konusu olmasıdır. Diğer
başka nedenler arasında insanların gittikçe yükselen beğeni düzeylerini
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karşılayabilme, hedef kitleye hitap edebilme, kitleyi ikna edebilme, rakipleri
arasından sıyrılıp ürünü almaya teşvik etme gibi süreçleri de sayabilmek
mümkündür. Bu yüzden tasarımcının tasarımı üzerinde diğer afişlere
oranla daha fazla yoğunlaşması ve bir hayli emek harcaması gerekmektedir.
“Reklamda fotoğraf kullanmanın en büyük amacı, hedef kitlenin psikolojik açıdan etkilenmesini sağlamasıdır. Fotoğraf bu etkilemeyi çeşitli yollarla
yapabilir: Ürünün kendisini cazip bir şekilde gösterir. İnsanlar fotoğrafa baktıklarında o ürüne sahip olma isteği duyarlar” (Yıldızeli, 1991: 16). Bu yüzden
reklam afişlerinde kullanılacak fotoğraflar insanlarda bulunan zevk alma, çekicilik, mutluluk, kıskançlık, üstünlük, asillik, özgünlük vb. kavramları harekete geçirecek nitelikler taşımalıdır. Bu kavramların harekete geçirilmesi
demek tüketimin gerçekleşmesi, dolayısıyla üreticinin istediği maddi kazancın elde edilmesi demektir. Çünkü tüketimdeki anlık zevkin yerini tutacak
bir başka doyurucu zevkin varlığından söz edilemez. Kıskançlık, insanlık
üzerinde yoğun baskı kuran ve almaya iten bir duygudur. Üstünlük, asillik,
biriciklik insana fiyat dahi sorgulatmadan tüketim yaptırabilen kavramlardır.
Bu nedenle tasarımcı, tasarlayacağı afişte fotoğrafın güçlü iletişimsel görsel
gücünü kullanırken başarılı bir reklam kampanya sürecinin gerçekleşmesini
sağlayıcı bu tür kriterlere dikkat etmelidir. Yine bu tür afişlerdeki reklam fotoğraflarının kullanımında dikkat edilecek önemli bir husus, insanları verimli bir tasarımla afişe çekebilmek ve bireylerin gittikçe azalan dikkat sürelerini
güçlü görsellerle artırabilmektir. Çağımızda günlük hayatın baş döndürücü
bir hızla devam etmesi insanlara zaman kavramının varlığını ve anlamını
sorgulatmaktadır. Hızla akıp giden hayatın hızına yetişmesi gereken bireylerin gün içerisinde sabit kalabildiği zamanın azlığı ve gelişmiş dijital teknoloji
araçlarının kullanım kolaylığı ve sıklığı, basılı iletişim materyalleri üzerindeki yoğunlaşma süresinin hayli kısalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
hemen her an, her yerde insanların karşısına çıkabilecek olan afişlerin ve dolayısıyla reklam fotoğraflarının 2-3 saniye gibi bir göz atma süresinde dikkat
çekmesi ve bireyleri tekrar bakmaya itmesi gerekmektedir. Çünkü, “Reklam
imgesi anlıktır. Onu bir sayfayı çevirirken, bir köşeyi dönerken, yanımızdan
hızla geçerken görüveririz” (Berger, 2013: 129).
Reklam sektörü büyük bir pastanın en büyük dilimlerinden biri olarak
kabul edilebilir. Öyle ki bu sektör içinde en aktif kullanılan materyallerden
birisi olan reklam afişi kendi sınırlarını çizen bir alan konumundadır. Sektör
öylesine büyük bir konuma sahiptir ki reklam afişlerinin içeriğinde kullanılan fotoğrafların dahi ayrı bir alanı mevcuttur. Reklam afişlerinde kullanılan fotoğrafların önem derecesinin ne denli yüksek olduğunu biz “Reklam
Fotoğrafçılığı” adı altında bir alanın varlığından anlamaktayız. Dolayısıyla
reklam afişlerinin büyüleyici gücünün aslında etkileyici fotoğrafların afişteki
kullanımından ileri geldiğini söylemek doğru bir çıkarım olarak algılanabilir.
Bu durum üretici firmaların çok iyi bildiği bir durumdur.
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Buradan hareketle önemli bir iletişim aracı olarak kabul edilen reklam
fotoğrafında bulunması gereken özellikleri maddeler halinde sıralamak
faydalı bir yöntem olarak kabul edilebilir.
• Bir reklam fotoğrafında, mesaj en net, en sade, ilk bakışta ve doğrudan anlaşılacak biçimde verilmelidir. Çünkü hedef kitleyi oluşturan
bireylerin durup izlemek için yeterli vakti olmayabilir. “Reklam olgusu içinde fotoğraf, mesajın muhatabına hayalindeki çizgileri somutlaştırarak sunmak suretiyle mesajın etkinliğini arttırıcı bir unsur
olarak son derece önemli bir katkı sağlamaktadır. Görsel malzeme
olarak reklam fotoğrafının bu katkıyı en etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için, görüntünün net olarak algılanması ve fotoğrafın sanatsal yönünden ziyade amaca uygunluğunun üzerinde durulması
gereklidir. (Göksel, 1987: 152).
• Bir reklam fotoğrafı, içeriğinde estetik, güzel ve göze hoş gelen ögeleri barındırmalıdır. Çünkü günümüzde artık beğeni düzeyi yüksek
bir toplum yapısından söz edilebilir.
• Bir reklam fotoğrafı, etkileyiciliği ve çekiciliği sağlamak adına teknik
unsurlara sahip olmalıdır. Yerine göre insanların duygularına doğrudan temas edebilmeli, ilginç, yaratıcı ya da ironik bir kompozisyona
sahip olmalıdır.
•

Bir reklam fotoğrafında, tanıtımı yapılan ürün bazen gerçekmiş gibi
kurgulanan bir sahne aracılığıyla verilebilmelidir. Çünkü amaç insanları ürünü almaya teşvik etmek ve harekete geçirmek olmalıdır.

• Bir reklam fotoğrafı, konusuna uygun olarak bazen insanların kendi
yaşamlarından da bir şeyler bulabildiği kültürel kodlarla yüklenmiş
olmalıdır. Çünkü insanlar kendinden veya kendi kültüründen bir
şeyler bulduğu görsele daha fazla ilgi gösterebilmektedir.
• Bir reklam fotoğrafı, hedef kitlenin yapısına uygun olarak karelenmeli, işlenmeli ve reklam afişlerinde sunulmalıdır. Yani kısaca hedef
kitlesine hitap edebilmelidir.
•

Bir reklam fotoğrafı, konusuna göre izleyicinin zihninde çağrışımlar
yaptırabilecek biçimde yer almalı ve tüketimi gerçekleştirmeye yönelik simgesel ögelerle süslenebilmelidir.

• Bir reklam fotoğrafı, hedef kitleyi aldatıcı görsellerden oluşmamalıdır. Aksi takdirde reklamın başarısız olması kaçınılmaz bir durumdur.
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Ürper, bir reklam fotoğrafının önemini ve işlevini anlatan şu dört
başlıktan bahsetmektedir (2012:75);
a) Fotoğraf kalitesi ürünün kalitesi hakkında bilgi verir: Bir ürünün
tanıtımı için çekilen veya kullanılan fotoğraf, yalnızca ürünün gerçek görüntüsün dışında, işlevi ve hatta kalitesi hakkında bizlere ipucu vermektedir. Tüketicinin ürün hakkında daha fazla bilgi edinmelerinin yanı sıra ürüne yüklenen imajı ve duyguyu anlatması açısından da fotoğraf en önemli
görsel malzeme konumundadır.
b) Başarılı fotoğraf, başarılı reklam demektir: reklamın başarılı olması, fotoğrafın başarılı olmasıyla bir paralellik içerir. Dolayısıyla reklamın başarısına katkıda bulunur. Reklam fotoğrafı, reklam sektörünün de
gelişmesini sağlar. Ancak tüm bunlara karşın “güzel fotoğraf her zaman iyi
reklam fotoğrafı değildir.”
c) Reklamı daha kolay anlaşılır hale getirir: Fotoğraf bir ürünün anlatılmasını kolaylaştırmasının yanı sıra, o ürün için yapılan reklamında daha
kolay anlaşılır hale gelmesini sağlar. Dolayısıyla reklam, daha geniş kitleleri
etkilemeye başlar.
d) Ürüne yüklenen imajı en rahat verebilecek malzeme fotoğraftır:
Reklam fotoğrafı veya diğer deyişle reklamdaki fotoğraf, yalnızca ilişkilendirilen ürün ile ilgili hayal kurmamızın dışında, bağlantılı olarak başka
hayaller de kurmamızı ve dolayısıyla hayal gücümüzün ve düş dünyamızın
gelişmesini de sağlar (Ürper, 2012: 75).
Reklam afişinde kullanılan fotoğrafı ilginç ve dikkat çekici kılmak için
birçok teknik ve yöntem kullanılabilir. Örneğin, afişte kullanılan siyah-beyaz ya da solgun tonlarla karelenmiş fotoğrafın içerisindeki bir bölümün
veya tanıtımı yapılan ürünün, gelişmiş grafik veya dijital fotoğraflama teknikleriyle renklendirilerek ön plana çıkarılması gibi. Ya da reklamı yapılacak ürünün birebir fotoğrafının kullanılması yerine, ürüne anlamsal olarak
çağrışım yaptıracak alakasız bir obje veya figürün reklam afişinde kullanılması gibi. (Resim:4) Yine bir fotoğrafın üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak mantık ilkelerini zorlayan bir görsel üzerinden reklamın iletilmesi gibi.
(Resim:4) Ya da birbirinden farklı fotoğrafların birbirinin devamı niteliğinde düşünülerek kesilip birbirine eklenerek şaşırtıcı bir görselin ortaya
çıkarılması gibi. (Resim:4) Daha bunun gibi birçok farklı teknik ve yöntem
kullanılarak artırılabilecek reklam afişi örneklerinin asıl amacı ilginçlik,
absürtlük, mantık dışılık gibi kavramlar üzerinden insanları çekmesi ve
ürünü aldırmaya itmesidir.
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Resim: 4. Reklam afiş tasarımı örnekleri.

3.3.1. Fotoğraf Sanatının Moda, Gıda, Turizm ve Endüstri Afiş
Tasarım Çalışmalarında Kullanımı
Reklam sektöründen yararlanan ve maddi getirisi oldukça yüksek olan
moda, gıda, turizm ve endüstri alanları tüketicinin en fazla ilgi gösterdiği
alanlardandır. Bunun nedeni insanların günlük temel ihtiyaçları arasında
yer alan önemli ürünlerin bu alanların içerisinde yer almasıdır. Dolayısıyla bu alanlar, insanların daima ihtiyaç duyacağı ürünlere sahip olması ve
büyük bir maddi getirisinin bulunmasından dolayı rekabetin ve kurumsallaşmanın en fazla olduğu alanlardır. Yani büyük getirisinin olmasının
yanı sıra, bu parasal getiriye talep olan birçok firmanın bulunması bir rekabet ortamının varlığını işaret etmektedir. Üretici firmalar için bir külfet
anlamına gelen rekabet kavramı, tüketici için kafa karışıklığına neden olan
bol seçenekli ve alternatifli ürünler anlamına gelmektedir. Tam bu noktada üretici firmalar, ürünlerini pazarlamak ve tüketicinin kafa karışıklığını
gidermek ya da kafa karışıklığından yararlanmak için afişlerin görsel gücüne başvurmaktadırlar. Piyasaya sürülen ürünlerin fazlalığı, değişkenliği
ve alternatifliliği insanları bu ürünler arasından seçim yapmaya itmektedir.
Bilinçli bir tüketici kitlesi için bu durum kafa karışıklığının ötesinde fırsata
dönüştürülmesi gereken bir durumdur. Çünkü bilinçli bir tüketici hedef
kitlesi, birbirine benzer tarzda piyasaya sürülen basit ve kaliteli birçok ürün
arasından kaliteli olanını seçerek hayat standardını yükseltmeyi bilen hedef
kitledir. Dolayısıyla seçimlerini kaliteli, iyi, dayanıklı, estetik, güzel gibi birçok süzgeçten geçirerek bir markanın doğuşunu tetiklemektedir. Üreticinin
bazen tüketici tarafından ortaya çıkarılan marka kimliğinden kazanç sağlaması, bazen de doğrudan bir marka yaratması ve bunu tüketiciye kabul
ettirmesi için görsel iletişimi ve etkileyiciliği yüksek bir araç olan afişten
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yararlanması gerekmektedir. “Moda, gıda, turizm ve endüstri afişlerinde
marka farkındalığı yaratmak amaçlanır. Tüketici ürünü satın alırken ya da
ürünü tercih ederken en etkili faktörlerden biri o markadan haberdar olmasıdır. Markayı tüketiciyle buluşturan ve akılda kalmasını sağlayan araç
ise bu konuda yapılmış olan afişlerdir. Marka farkındalığını sağlayan afişler,
markanın en basit haliyle tanınmasını ve o marka hakkında detaylı bilgiye
ulaşılmasını amaçlamaktadır. Bu tür afişler markayı tüketicilere anımsatmayı ve tanıtmayı hedeflemektedir (Kuyumcu, 2011: 83).
Moda, gıda, turizm ve endüstri afişlerinde kitleyi etkilemek ve harekete geçirmek esastır. Üreticilerin rakiplerinin arasından sıyrılıp emeğini
kazanca dönüştürmesi için reklamı yapılacak ürünün ya da faaliyetin afiş
üzerinden etkili görseller aracılığıyla sunulması gerekmektedir. Bir ürünün
ya da faaliyetin reklamı yapılırken belirlenen hedef kitle üzerinde inandırıcılık ve gerçeklik algısı doğru bir şekilde sağlanmalıdır. Bu yüzden afişte kullanılacak görsel malzeme bu kriterleri sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Günümüz koşullarında gelişen dijital teknolojiye en iyi uyum sağlayabilen
ve bu teknolojiden aktif biçimde yararlanan fotoğrafın inandırıcı, gerçekçi
ve etkileyici görsel gücünden yararlanılması gerekli bir durumdur. Bu durum aynı zamanda tasarımcının da hoşuna giden ve sıklıkla tercih ettiği
bir durumdur. Çünkü, günümüzde fotoğrafın dijital fotoğraf makineleri
aracılığıyla çekimi, taşınabilir hafızalarla bilgisayarlara aktarımı ve gelişmiş
grafik programları ile işlenmesi her zamankinden daha hızlı ve daha kolay
yapılabilmektedir. Böylelikle insanları rahatlıkla etkisi altına alabilen fotoğraf daha etkili, gerçekçi ve inandırıcı özelliğe sahip olabilmektedir. Moda,
gıda, turizm ve endüstri alanları, her biri ayrı ayrı ele alınması gereken kapsamı ve kitlesi geniş alanlardır. Aynı zamanda birbirlerinden ürün farklılığı
ve çeşidi açısından da keskin çizgilerle ayrılan alanlardır. Her birinin birbirinden ayrı uzmanlık alanı, afiş tasarımları ve fotoğraf kullanımları vardır. Dolayısıyla bu alanların ürünlerini ve faaliyetlerini tanıtacak afişlerin
fotoğraflarını da ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır.
Moda fotoğrafçılığının, reklam fotoğrafçılığı içerisinde ayrı bir yeri vardır. Çünkü, kelime anlamı “Değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle
yapılan geçici yenilik” (Doğan, 2013: 786) olan “Moda’nın bir değişkenliği
ve sürekli bir yeniliği ifade etmesi, onu maddi getirisi olan diğer alanlardan
ayırmaktadır. Bu durum marka haline gelmiş bir firmanın ürününün, bir
önceki reklamı ile yeni yapılan reklamı arasında hissedilir derecede bir değişikliğin olması anlamına gelmektedir. Yani firmanın marka kimliğini koruyabilmesi için kendi belirgin çizgisi içerisinde hedef kitlenin eğilimlerini
ve isteklerini sezerek, ürünlerinin üzerine sürekli yeni bir şeyler koyarak,
belli oranda yenileşmeyi ve değişimi sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde
durağanlığa düşen firma kendisine yapıştırılan marka etiketini kaybetmeyle
karşı karşıya kalacaktır. Buradan hareketle ürününün yeni reklamını ya da
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yeni ürününün reklamını yapacak olan firma bu yenileşmeyi afiş tasarımlarına taşımalı, yine yeniliğe ve değişime vurgu yapacak tarzdaki fotoğraflarla
hedef kitleye sunmalıdır. Moda fotoğraflarında model kullanımı firmalar
tarafından son derece önemsenen bir konudur. “Moda fotoğraflarında
ürünler kadar yaşam tarzları ve ideal fiziksel özelliklere sahip modellerin
kullanılması yoluyla tüketicinin ilgi ve istekleri uyandırılmaya çalışılmaktadır” (Ürper, 2012: 96). Bu yüzden bu fotoğraflarda kullanılan modellerin
nitelikleri ve imajları çok önemlidir. Genellikle fotoğraflarda bir ya da birkaç modelin varlığı söz konusudur. Bu modellerin ideal fiziksel ölçülere ve
yüz hatlarına sahip olması özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur.
Ayrıca modellerin kendinden emin ve güçlü yüz ifadeleri, jest ve mimikleri de önem verilmesi gereken ögelerdendir. Kitle karşısına çıkan moda
afişindeki fotoğrafta tanıtılan objeyle model bir bütün olarak algılanır bu
nedenle fotoğrafın insanlar üzerinde oluşturduğu ilk izlenim çok önemlidir. Dolayısıyla modelleri kıyafetlerle uyumlu hale getiren makyaj ve saç
modelleri gibi fotoğrafın genel havasına etki edecek unsurlara da dikkat
edilmesi gerekir. Fotoğrafta itici bir modelin varlığı ürünün başarısı için
özellikle üreticinin istemediği olumsuz bir algının ortaya çıkmasına neden
olabilir. Yine moda afişlerinde kullanılan fotoğraflardaki modellerin arka
planları da fotoğraf bütünselliği açısından önemlidir. Ürünün ve modelin
önüne geçecek ve etkisini kaybettirecek tarzda renge ve karmaşaya sahip
bir arka plan, fotoğrafın ve afişin iletişimsel başarısını azaltacak bir tesire
sahiptir. “Eğer bir görüntünün çarpıcı olması isteniyorsa; gösterilmek ya da
vurgulanmak istenen ana figür arka zeminden fark edilir şekilde ayrılmalı,
vurgulanmak istenen öne çıkartılmalı ve fark edilmesi istenen ana figür,
kendi içinde çevresi ile birlikte bir bütün oluşturmalıdır” (Teker, 2003: 140).

Resim: 5. Pierre Cardin, moda afiş tasarımı örneği.

Gıda, insanların en temel ihtiyaçlarından olan yiyecek, içecek gibi
geniş bir besin kümesine verilen isimdir. Büyük bir ticari getiriye sahip
olan ürünler topluluğu, gıda alanının kapsamı içerisinde yer almaktadır.
Yaşamsal bir zorunluluktan doğan bu alan, tüketiciye en fazla hitap eden
ve harcama yaptıran alanların başında gelmektedir. Doğal olarak maddi
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getirisinin yüksek olduğu düşünülen bir alandır. Bu alanda büyük ya da
küçük, çok sayıda yerel firmanın satış hacmini artırma ya da imaj oluşturma
çalışmaları kapsamında yaptıkları reklam çalışmalarında fotoğraf sanatına
yer vermişlerdir. Bu reklam çalışmalarında ürünlerin kalitesi, ucuzluğu,
kendine has özellikleri, tadı, özel pişirme yöntemleri, pratikliği vb. nitelikler
ön plana çıkarılmaktadır (Ürper, 2012: 108).
Gıda ile ilgili afiş tasarımlarında karşılaşılan fotoğraflar reklam fotoğrafçılığı kapsamında özel olarak hazırlanabilmektedir. Gıda afişlerinde kullanılan fotoğraflarda hedef kitleyi tüketime iten ürünler, göz alıcı renkler
ve net görüntüleriyle tüketicilerin iştahını kabartacak görseller biçiminde
sunulmaktadır. Böylece fotoğraflarda sunulan ürünlerin insanların yeme
ve içme güdülerini doğrudan harekete geçirmesi amaçlanmaktadır. Geniş
bir hedef kitleye sahip olan gıda afişleri, etkileyici gıda fotoğraflarıyla hedef
kitleyi ikna etme konusunda başarılı araçlar konumundadır. Gıda fotoğrafları hedef kitle üzerinde o kadar etkilidir ki, bazen insanların yeme ve
içme alışkanlıklarını bile değiştirebilmekte ve kitleyi yönlendirebilmektedir. Bu fotoğraflar aracılığıyla yapay yiyecek ve içecekler (kola, cips, çeşitli
soslar, mısır gevreği, gazoz, enerji içecekleri vb.) bir süre sonra tıpkı doğal
ürünlermiş gibi algılanmakta ve sıklıkla kullanılıp alışkanlık haline getirilmektedir. Gıda fotoğraflarının insanda bu derece tüketme hissi uyandırmasının bir başka nedeni, fotoğrafı çekilen ürünlerin dijital ortamda ileri
düzey tasarım programları ya da yapay teknikler aracılığıyla görünümlerinin olduğundan daha parlak, canlı ve taze olarak aksettirilmesidir. Gıda
fotoğraflarının iletişimsel başarısı insan zihninde türüne göre soğuk, sıcak
ya da ıslak gibi algıların oluşmasıyla doğru orantılıdır. Resim 6’daki Sprite
ürün fotoğrafında bu etkiler görülebilmektedir.

Resim: 6. Sprite, gıda afiş tasarımı örneği.

Gıda afişlerinde kullanılan fotoğrafların insanlar üzerinde etkili olması
için öncelikle dikkat çekici bir nitelikte olması gerekmektedir. Bu amaçla
afişte reklamı yapılan ürünün, en önemli özelliği üzerinde durulmalı ve bu
özellik çeşitli yaratıcı teknik ve yöntemle vurgulanmalıdır. Vurgu doğrudan
ürünün kendi doğal görüntüsü üzerinden yapılabileceği gibi dolaylı yoldan
çağrışımlar aracılığıyla da yapılabilir. Ürünün dolaylı yoldan tanıtılması
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çoğu zaman ürünle alakası olmayan ama insanların dikkatini çekebilecek
tarzdaki simgesel obje ya da görseller aracılığıyla yapılabilmektedir. Birey
simgesel obje ya da görsel üzerinden, zihninde oluşturduğu çağrışım ile
esas ürüne ulaşabilmektedir. Özgün afiş tasarımları yapabilmek için bu
simgesel obje veya görseller, ironik, dikkat çekici, ilginç, farklı, komik
gibi özelliklerle kullanılabilir. Resim 7’de Big Babol sakız firmasına ait afiş
tasarımında kullanılan dikkat çekici görsel, sakızın şişirildiğinde erken
patlamadığını, dayanıklı ve kaliteli olduğunu vurgulamıştır.

Resim: 7. Big Babol sakız firmasına ait afiş tasarımı örneği.

Turizm, dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi
şeklinde tanımlanabilir. İnsanların birinci dereceden yaşamsal temel ihtiyaçları arasında bulunmasa da gezmek, görmek, eğlenmek, dinlenmek gibi
rahatlatıcı faaliyetleri kapsayan turizm, sektörel bazda kültürel katkısı ve
ekonomik getirisi olan bir alandır. Kendi içerisinde, kış turizmi, sağlık ve
termal turizm, yayla turizmi, mağara turizmi, av turizmi, kongre turizmi,
golf turizmi, yat turizmi, deniz turizmi, botanik turizmi, inanç turizmi,
dağcılık turizmi gibi daha birçok alt branşa ayrılan turizm, büyük maddi getiriye sahip olan kapsamlı bir alandır. Ülkelerin kendine özgü doğal
ve yapay olarak simgeleşmiş özelliklerinden faydalanarak parasal bir gelir
elde etme kaygısıyla sektörleşen turizm alanı, içerisinde bu parasal getiriye
ulaşmak isteyen birçok firmanın faaliyet gösterdiği geniş bir alandır. Doğal
olarak firma rekabetlerinin de yaşandığı bir alandır. Firmaların birbirleriyle olan rekabetlerinde, birbirlerinden ayrılan özelliklerini sunmak ve kitlesel iletişimi sağlamak amacıyla etkileyici bir araç olan turizm afişlerinden
yararlanmaları söz konusudur.
Turizm afişleri tıpkı moda ve gıda afişleri gibi ayrı bir reklam fotoğrafçılığı
dalı olan turizm fotoğrafçılığından yararlanmaktadır. Reklam afişlerinin
hitap ettiği kitleye göre fotoğrafların afiş içerisindeki görevi de değişiklik
göstermektedir. Eğer afiş yurt içinde sunulacak ve ulusal bir kitleye hitap
edecekse ekonomiklik vurgusunun yapıldığı fotoğraf ve tasarımların
kullanımı söz konusuyken, yurt dışında sunulacak ve uluslararası düzeyde
bir kitleye hitap edecekse ülkenin doğal, tarihi ve kültürel özelliklerine
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vurgu yapan, yani ülke tanıtımını öne çıkaran fotoğrafların kullanımı söz
konusudur. Uluslararası düzeyde tasarlanan bir afişin fotoğrafı ülke imajını
temsil ettiğinden fotoğrafların seçimi, kullanımı ve tasarlanması sırasında
çok daha dikkatli olunmalıdır. Bu düzeydeki turizm afişlerinin ve turizm
fotoğraflarının öncelikli amacı ülkeye turist çekebilmektir.

Resim: 8. Türkiye ve Avustralya’dan turizm afiş tasarımı örnekleri.

Turizm afişlerinde yer alan fotoğraflarda, işletmenin bulunduğu turistik
bölgenin fotoğrafları, konaklama yapılacak işletmenin mimari ve yapısal
fotoğrafları, işletmeyi diğer rakiplerinden ayıran kendine has özelliklerinin bulunduğunu gösteren fotoğraflar, işletmenin tesisleri ve hizmetlerini
gösteren fotoğraflar çoğunlukla tercih edilmektedir. Çünkü, fotoğraflarda
sunulan bu özellikler, turistlerin huzurlu ve rahat bir tatil geçirmeleri için
bilmesi gereken özelliklerdir. Ayrıca, “Turizm fotoğraflarında gösterilen tesislerin konumu, mimarisi ve eğlence olanakları tüketicinin kararlarında
etkili olmaktadır” (Ürper, 2012: 106).
Endüstri Ürünleri Tasarımı, endüstriyel olarak üretilen ürünlerin, insan
ve insan gruplarının ihtiyaçlarına uyarlanması sürecidir. Bu süreç, birbiri
ile ilişkili ve birçok disiplinle ortak çalışmayı gerektiren bir eylemler dizisidir. Endüstriyel Tasarımcılar, insan ve insan gruplarının yaşam çevreleri
ve kullandıkları nesneler ile olan fizyolojik ve psikolojik ilişkilerini incelerler. İncelemeleri sonucunda oluşturdukları konseptleri, kullanıcı ihtiyaçları
ve üretim teknolojileri doğrultusunda geliştirerek, endüstriyel olarak üretilebilecek yeni ürünler tasarlarlar. Bir tasarım, pek çok öğenin bir araya
gelmesi ile oluşur. Tasarımcı, temel tasarım öğeleri ve prensipleri olarak
adlandırılan enstrümanları kullanarak bu öğeleri biçimlendirir, konumlandırır ve sonucunda tasarımını oluşturur. Yapılan tasarımların, ister iki boyutlu, ister üç boyutlu olsun, hedef kitle tarafından doğru okunabilmeleri
birincil şarttır (Eryayar, 2011:128).
Endüstriyel afişlerin içeriğinde bulunan tanıtım ürünleri hemen
hemen her an karşılaştığımız ürünlerdir. Makineleşmenin ve seri üretimin
başlamasıyla standart hale gelen çoğu ambalajlı ürünler, endüstri afişlerinin
kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Endüstriyel afiş tasarımı denilince
akla daha çok sanayi ürünlerinin tanıtımını yapan afişler gelmektedir.
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Endüstri afişleri, seri üretimi gerçekleştirmek ve daha fazla kitleye hizmet
sunabilmek amacıyla çoğu zaman birbirinin benzeri olan ve makine
gücüyle üretilen ürünlerin reklamlarının yapıldığı afişlerdir. Endüstri
fotoğraflarını, endüstriyel alanda hizmet veren üretici firmaların, kendi
devamlılıklarını sağlamak ve gelişimlerini sürdürmek için ürettikleri
ürünleri halka duyurmak amacıyla tercih ettikleri bilinmektedir. Tanıtımı
yapılan ürünler afişlerde bazen fabrika içerisindeki üretimi esnasında
çekilmiş fotoğraflarıyla sunulurken, bazen de ürünün bitmiş halinin özel
olarak hazırlanmış platformda fotoğraflanması sonucunda tasarlanarak
sunulmaktadır. Özellikle bir ürünün, üretim aşamasında çekilen
fotoğraflarının afişlerde yer alması firmanın şeffaflık anlayışına vurgu
yapabilir. Ürün tanıtımına yönelik olarak yapılan afiş tasarımlarında
kullanılan fotoğrafların kalitesi hedef kitleyi olumlu yönde etkileyecektir.
Gündelik hayatta endüstriyel tasarımın yerini ve önemini hatırlatmak ve
toplumda endüstriyel tasarım kavramının farkındalığını arttırmak amacıyla
İzmir Akdeniz Akademisinde 29 Haziran 2016 “Dünya Endüstriyel Tasarım
Günü” afiş tasarımları gerçekleştirilmiştir (http://www.izmeda.org). Resim
9’da görülen afiş tasarımlarında ürün fotoğrafı ör planda kullanılmıştır.

Resim: 9. Endüstriyel Tasarım afiş örnekleri,(www.izmeda.org),
(Aslı Aypak Şentürk, 2016 İzmir)
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SONUÇ
Çağımızda bireyler, hızla akan bir günlük zaman diliminde birçok görsel uyarandan etkilenmektedirler. Sokakta yürürken, otobüs durağında ya
da metro istasyonunda beklerken dijital araç-gereçlerin kullanımından arta
kalan zamanda bireyler çevresinde olup bitene ya da sergilenen iletişim materyallerine çoğunlukla görme duyusunu kullanarak odaklanmaktadır. Bu
odaklanma 2-3 saniye gibi çok kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Birey bu
2-3 saniyelik odaklanma sürecinde çevresindekileri görmekte, algılamakta
ve anlamlandırabilmektedir. Dolayısıyla oldukça kısa olan bu birkaç saniyelik dikkat süresinin verimli bir şekilde ve belirlenen amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi ve bilinçli bir şekilde yönetilmesi için hem bireye,
hem de topluma doğrudan ya da dolaylı biçimde katkı sağlayabilecek bir
materyale ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, içeriğinde kullandığı etkili
görsellerin güçlü iletişimsel dili sayesinde dikkat çekme, bilgilendirme, anlamlandırma ve belirlenmiş amaç doğrultusunda yönlendirme gibi son derece işlevsel niteliğe sahip olan afişler, gittikçe dijitalleşen çağımızda ağırlığını hissettiren ve hala sıklıkla tercih edilen bir materyal konumundadır.
Afişler, sürreel bir boyutun yaşandığı sanal ortamın insanlar üzerindeki
etkisinin oldukça fazla hissedildiği ve bilginin saniyeler içerisinde binlerce
kilometre uzağa kolayca aktarılabildiği bir çağa rahatlıkla ayak uydurabilen görsel iletişim materyallerindendir. Afişlerin tasarım aşamasında dijital
teknoloji araç-gereçlerden ve sayısal grafik tasarım programları ya da tekniklerinden yararlanılmaktadır. Güçlü bellek, hızlı işlem yapma kabiliyeti ve
sayısal verilerin işlendiği bilgisayarlarda, dijital çağa uygun olarak geliştirilen
grafik programları aracılığıyla afiş tasarımları etkili şekilde tasarlanmakta ve
sunulmaktadır. Böylece daha kaliteli ve büyüleyici görsel bir sistem sayesinde, insanlar üzerindeki etki gücünü artırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
afişler, tıpkı kendisi gibi dijital süreçten faydalanan, çağa rahatlıkla uyum
sağlayabilen söz konusu dijital çağın içerisinde büyüyen ve gelişen bir başka
görsel iletişim materyali olan fotoğraftan etkin olarak yararlanmaktadır. Günümüzde, tasarım ürünlerinin gerçekleştirilmesinde bilgisayarlar araç olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında bir dijital ürün olan fotoğraf makinesi
ile çekilen fotoğraflar da afiş tasarımlarının oluşturulmasında önemli görsel
araçlardan biri olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf sanatının görsel anlatım
ögesi olarak afiş tasarım çalışmalarında kullanılması görsel iletişim tasarımcılarını yakından ilgilendirmektedir. Bu konuda fotoğraf sanatçılarının ve
görsel iletişim tasarımcılarının etkileşimli olarak çalışması önemlidir.
Bir materyal olarak üretimi ve uygulanması daha kolay ve etki derecesinin yüksek olduğu düşünülen fotoğrafın, içinde bulunduğumuz çağın
gerekleri çerçevesinde bir görsel anlatım ögesi olarak afiş tasarım çalışmalarında etkili bir şekilde kullanılması, afiş tasarımında kullanılması
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düşünülen bir fotoğrafın, mesaj iletimine uygun şekilde sınırlandırılmasına, hedef kitlenin özelliklerinin dikkate alınmasına, farklı kültürlerin
hassasiyetlerine aykırı nitelikte olmamasına, fotoğrafların belirlenen amaç
doğrultusunda insanların dikkatini çekebilecek düzeyde olmasına, bilgilendirme düzeyinin yüksek olmasına, karışıklıktan uzak, sade, etkili, ilk
bakışta anlaşılabilecek nitelikte olmasına, çözünürlüğün uygun olmasına,
kitleyi aldatıcı nitelikte olmamasına, gereksiz ögelerden arındırılmasına,
renk vurgusunun etkili olmasına, konusuna göre uygun olmasına, ilgi çekici, farklı nitelikte olmasına ve mesajı hedef kitleye doğru aktarabilmesi gibi
özelliklere bağlıdır demek doğru olacaktır.
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GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİYLE
MÜZE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MUSEUM EDUCATION BY VISUAL ARTS
TEACHERS
Hatice Nilüfer SÜZEN1
ÖZET
Çağdaş eğitim, her türlü bilimsel eğitim ve öğretim materyalinin kullanıldığı,
farklı öğretim yöntemlerinin uygun biçimlerde programlara konulduğu ve
işlerlik kazandığı, sadece okulda değil, okul dışında da etkin biçimde devam
edebileceği nitelikte olandır. Eğitim kurumlarımızda her düzeyde verilen
eğitim dikkate alındığında ders öğretim programlarının, türleri artarak çoğalan
müzelerden yararlanmaya yönelik bölümleri ya içermediği ya da çok az içerdiği
görülür. .Bireyler müzeleri sadece ihtiyaç anında kullanmak yerine alışkanlık
haline getirerek bilgi odaklı ve bilinçli eğitim kurumları olarak görmelidirler.
Sanat eğitiminin en yararlı ve kaliteli şekilde verilebileceği müzeler öğrencilere
kütüphane uygulama atölyeleri ile destek vermektedirler. Artık günümüzde çoğu
müze çeşitli yaş gruplarına göre eğitimler hazırlayarak sunuş yapmaktadırlar.
Tarihsel ve kültürel kaynaklar yönünden zengin bir geçmişle değişik kültürlerle
sürekli etkileşim içinde olmuş ülkemizde, bireylerin görsel okuryazarlıklarının
geliştirilmesi, kültür varlıklarını koruma ve tanıma bilincinin oluşturulması ancak
müzelerde sanat eğitimi ile gerçekleştirilir. Değişik kültürlerin kuruluşlarıyla
medeniyet zinciri olan ülkemizde çok daha canlı ve yaratıcı bir eğitim
yapılabilir. Müzeler kültür ve sanat eserlerinin korunup toplandığı binalardan
ibaret olmamalıdır. Müzeler, geçmişten günümüze sanat eserlerinin yaşamda
kalıcılığını korumak bireyin yaşantılara dayalı olarak aktif öğrenmesini, kişisel ve
sosyal yönden gelişmesini sağlamak için hizmet verirler. Bireye öğretilmek istenen
konuyu özgün ve yargısız biçiminde sunan ve eğlendirerek öğreten çeşitli yöntemler
sayesinde, müzelerde sanat eğitimi uygulamaları bütün bireylere daha etkin bir
anlayışla aktarılabilmektedir. Buna göre geçmişte yalnızca müze gezmenin bile bir
eğitim sürecinden geçmek demek olduğu düşünülürken, bugün müzelerde sanat
eğitimi uygulamalarının, bireylerin, nesneleri betimleme, çözümleme, yorumlama,
yargılama sürecinde sanat eleştirisi ve estetik alanlarında bilgilendirilmelerinin
yanı sıra geçmişten günümüze kültürlerarası empati kurmalarına yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
1 Dr. Öğr. Üyesi, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü hnilufer.
suzen@usak.edu.tr Bu çalışma, Hatice Nilüfer Süzen tarafından Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği
Bilim Dalı’nda tamamlanan “İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticilerin ve Resimİş Öğretmenlerinin Müze ve Sanat Galerilerinin Görsel Sanatlar (Resim-İş) Eğitimi
Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Görüşleri” başlıklı yükseklisans tezinden üretilmiştir.
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Bu bağlamda araştırmanın temelini oluşturan sanat eğitimi çerçevesinde
müzelerden fayda sağlanabilirlik ve uygulanabilirlik kapsamında “Görsel Sanatlar
Öğretmenlerinin Görüşleriyle Müze Eğitiminin Gerekliliği” uygulanan anketler
sonucunda tartışma değerlendirme ve önerilerle değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Müze Kavramı, Müze Eğitimi

ABSTRACT
Contemporary education is the quality in which all kinds of scientific education
and teaching materials are used, the different teaching methods are put into
programs and functions in suitable forms, and they can be continued not only in
school but also outside school. Taking into consideration the education provided
at all levels in our educational institutions, it is seen that the curriculums of the
curriculum contain little or no parts for increasing the number of species. .They
should see them as knowledge-oriented and conscious educational institutions,
making them into a habit instead of just using it at the moment of need. They
provide support to library students with library workshops for those students who
can provide art education in the most useful and high quality. Nowadays, most
museums make presentations by preparing trainings according to different age
groups. In our country, which has always interacted with different cultures with
a rich history in terms of historical and cultural resources, the development of
the visual literacy of individuals, the creation of the awareness of protection and
recognition of cultural assets is realized only in art education. A more vibrant and
creative education can be made in our country which is a civilization chain with the
establishments of different cultures. The museums should not consist of buildings
where cultural and artistic works are preserved and collected. Museum serves to
preserve the permanence of the works of art from the past and to ensure that the
individual learns actively on the base of life and develops in the personal and social
aspects. Art education practices in the museums can be transferred with a more
effective understanding to all the individuals, thanks to the various methods that
teach the individual who wants to be taught and which teach and entertain the
subject in original and non-judgmental form. According to this, it is thought that
art education practices in the past will help individuals to describe, analyze and
interpret objects, to be informed in the field of art criticism and aesthetics in the
process of judging, as well as to help them build daily and intercultural empathy
from the past. In this context, it will be evaluated by discussion evaluation and
proposals as a result of the questionnaires which are applied in the context of art
education which constitutes the basis of the research, and “Applicability of Museum
Education by Visual Arts Teachers’ Views” within the scope of applicability and
applicability.
Keywords: Art Educatıon, Museum, Museum Educatıon.
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GİRİŞ

“Sanat adı verilen bir şey yoktur aslında, yalnızca sanatçılar vardır; yani
bir zamanlar renkli toprakla bir mağaranın duvarına becerebildiklerince
bizon resimleri çiziktiren, bugünse boya satın alıp reklam afişleri yapan ve
yüzyıllardan beri daha birçok şey üreten insanlar”. Gombrich (1986), sanat
tarihinin başyapıtı olan “Sanatın Öyküsü’ne” böyle başlar. Sanatı üreten insan sürekli bir arayış ve beklenti içerisindedir. Bu arayış esnasında geçmiş
kültürünü gelecek ile birleştirme çabası ile toplum ve bireysel davranışlara
yönelik eser üretmektedir.
Sanat eğitimi, bireyin tüm ruhsal ve bedensel eğitiminin bütünlüğü içinde estetik duygularının geliştirilmesi, yetenek ve yaratıcılık gücünün
olgunlaştırılması çabası, sanat eğitiminin anlamına açık bir görüntü kazandırmaktadır.
Burada sanat eğitiminden amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yönelik eğitim
değil, bireyin sanat yoluyla eğitimi, yani bireyin estetik eğitimidir. Başka
bir deyişle, insanın yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak
koşulları hazırlayan ve bireyin kişilik kazanmasını sağlayan bir etkinliktir.
Sanat eğitimi, bireyin görsel, ruhsal ve estetik yönlerini ve yaratıcılığını
geliştirmeye çalışan etkinlikler bütünüdür. Schoemaker’in (1998: 40) dediği
gibi: “Sanat varolmak için harika bir yerdir.” Bu anlamda sanat eğitimi, okul içi
ve okul dışı öğretim programlarıyla birlikte, hayat boyu uygulanması gereken
bir ihtiyaç olmaktadır. Bu ihtiyacın, bireylerin eğitim bütünlüğü içerisinde
mutlaka karşılanması gerekir. Bu durum, sanat eğitiminin sadece yeteneği
olan bireylere değil, her bireye verilmesinin gereğini ortaya koyar. Çünkü
sanat eğitiminin amacı ne salt sanatçı yetiştirmek, ne de salt öğrencileri yaratıcı
yapmaktır (Stokrocki ve Kırışoğlu, 1996: 3). Dolayısıyla sanat eğitiminin
kazandıracağı her olumlu davranış, bireylerin ruh açısından sağlıklı olmasını
ve onların da dengeli bir toplum oluşturmalarını sağlayacaktır. Bu anlamda
sanat eğitiminin bireyin ruh sağlığı açısından işlevsel bir yönünün olduğu
ortaya çıkmaktadır. Sanat eğer yerinde uygulanırsa, çocuğun zihinsel
sağlığına yardım eder, onun gerilimini hafifletir, sözle anlatamadığını sanat
yolu ile anlatmasını sağlar”(Kırışoğlu, 1991: 23).
Son zamanlarda yapılan araştırmalar ve uygulamalar, sanat (resim)
eğitiminde müze
leri kullanmanın, yaparak yaşayarak öğrenmeyi
sağladığını, kapalı sınıf ortamından daha rahat bir sanat atmosferi
sunduğunu, eleştirel yaklaşımı kolaylaştırdığı için yaratıcılığı teşvik ettiğini
ortaya koymuştur. Buna ek olarak, müzelere gerçekleştirilecek plânlı okul
ziyaretlerinin Hooper ve Greenhill’in de (1999: 175) ifade ettiği gibi,.
müzelerin öğrencilere alternatif öğrenme yöntemleri sunarak, aktif çalışma
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fırsatı vermeleriyle, çocuklar için resmî sınıf ortamında pek görülmeyen
yetenek ve becerilerini gösterme şansı sağladığı söylenebilir.
Geçmişten geleceğe uzanan, en sağlam kanıtlarla karşımıza çıkan ve
müzelere yön verenler en başta bilim ve sanatta rehberlik yapan kişilerdir.
Bu yüzden sorumlulukları büyüktür. Müze, geçmişten geleceğe aktarılacak
nesnelerin, eserlerin toplanıp, saklanıp, korunup, sergilenmelerinin yanı
sıra; onların işlevsel ve sanatsal açıdan öğrenilmesi ile tarihsel ve toplumsal
açıdan değerlendirilmesini sağlayan kurumdur. Bu açılımla müze, bireyin
ve toplumun gelişiminde rol oynayan yaygın eğitim kurumu konumundadır (Atasoy, 1999: 147).
İnsan yaşamının kalitesini yükseltmek, insanı motive etmek, bilinenlerden bilinmeyenlere varmakla gerçekleşebilir. Müzeler; tarihi gelişimi sergileyen kurumlardır. Müzeler,insanlığın geçmişinin sergilendiği ve belleğinin
saklandığı yerlerdir. Toplumsal ya da bireysel geçmiş ve geleceği karşılaştırarak uygarlık düzeylerini görmek isteyenler, müzeleri gezebil,ir, birtakım
eğitsel ve deneysel sonuçlar çıkarabilirler. Müzeler yaratıcı düşünce biçimini
insanlara daha kolay sunan hazır laboratuarlardır. Ancak yaratıcı düşünce
becerisini uygulamaya dönüştürmek için sanat ve müze eğitiminde bilişsel,
sosyal ve eğitsel bir eğitim biçimiyle desteklemek gerekmektedir.
Bu anlamda müzeler ve eğitim kurumları; amaçları arasında paralellik
vardır. İkisi de gelişen ve değişen kurumlar olarak, topluma hizmet eder, gelişmeyi göstermeyi ve gelecek kuşaklara aktarımı amaçlarlar. Eğitim kurumları; müze kurarak, müzecilik alanında eğitim vererek ve müzelerle ortak çalışmalar yürüterek müzelerin kurumlaşmasında rol oynamaktadırlar. Eğitim
kurumları olarak müzelerin, koleksiyonlarını bir eğitim aracı olarak ele alınmalarının en önemli rolü, koleksiyonundaki objeler ile öğrencinin doğrudan
ilişki içinde olmasıdır.Bazı eğitimciler; slaytlarla öğretimin yeterli olmadığına inanarak, bir sanat nesnesi ile izleyici arasındaki ilişkiyi, aynı fiziksel
ortamda buluşturarak müzelerin kurumlaşmasına destek vermişlerdir.
Günümüz müzeciliğinde eğitim, müzelerin klasik görevi korumanın
önünde yerini almıştır. ABD’de başlayan, daha sonra Avrupa’ya geçen özellikle İngiltere ve Almanya’da gelişen bu anlayış “müze pedagojisi” ve “müzecilik” eğitiminin gerekliliğini göstermektedir. Bugün ister sanat, ister bilim
müzeleri olsun, müzeler birer eğitim kurumu olarak kabul edilmişlerdir.
Müzeler gösterdikleri sanat yapıtları ya da nesnelerle bilgilerin bir kuşaktan
diğerine geçmesine olanak sağlarlar. Molly Harrison’ın “Eğitim ve Müzeler”
konulu makalesinde belirttiği gibi müzeler güzel, nadir nesneleri ve sanat
yapıtlarını göstermekle “insanda mükemmellik duygusunu” uyandırıp, geliştirirler. Eğitim, bilgi aktarma ve bazı değerlerin oluşturulmasının ötesinde karşılaştırma yeteneği ve bilgi geliştirme yolları kazandırmaktır. Müze
kitapların ve derslerin açıkça ortaya koyamadığı eşya arasındaki mevcut
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bağları gösterir. Düşünceyi kamçılayıp insanı, gözlemle ve mantıklı anlam
çıkarmaya alıştırırlar. Günümüzde müzeler gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek başlıca yaygın eğitim kurumu olarak benimsenmektedirler.
Sanat eğitimi ve müze ilişkisinde en önemli unsur bireylerin gözlem
yapma ve duygu düşüncelerinin ifade etme, hayal gücünü kullanma ,
müzede bulunan kültürleri okuma, farklı kültürel değerleri ve yaşamı
paylaşma empati kurabilme yetisini kazanabilmektir. Müzede estetik ve
bilimsel algılama hangi noktada biter, eğitim hangi noktada başlar, ayırt
etmek zordur. Diyebiliriz ki müzede sergileme ile eğitim iç içedir. Yapıtların
anlamını açmak için yazılan yazılar, sergileme biçimi, sergi ve müze gezme
alışkanlığı edinmiş kişiler için dolaysız ve yeterli bir eğitim biçimidir. Ancak
bu alışkanlıkları edinmemiş kişilerin daha ısrarlı ve yöntemli bir eğitime
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kişiler için yapıtların ya da nesnelerin anlamını
açmak üzere “eğitim” adı altında toplayabileceğimiz ek etkinlikler yapmak
gerekir (Atagök, 1999: 138).
Müze gezilerinin, müze eğitim programı çerçevesinde ve bir eğitmen
veya rehber eşliğinde düzenlenmesi gerekir. Çünkü belli bir yönlendirmeden yoksun toplu müze gezileri, müze deneyimi ve bilinci kazandırmayan
bir etkinliktir. Belli sayıda öğrenci ile, seçilmiş eserlere odaklı ve mutlaka bir
rehber ya da eğitmen denetiminde gerçekleştirilen geziler, müze için önem
taşıyan eserlerin tanıtılıp, öğretilmesini sağlar.Ayrıca, eser bağlamında, buluntu yeri, tarihi, sanatsal özellikleri çerçevesinde, çocukların ve gençlerin
derslerden edindikleri bilgilerinin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlanmaktadır.
Müze gezisi sonrasında ve “müze eğitim programlan” çerçevesinde uygulanacak atölye çalışmaları, çağdaş eğitimde etkin rol oynamaktadır. Müzedeki nesnelere ilişkili, resim, desen çizimi, model-maket yapımı, kompozisyonla ifade biçiminde gerçekleştirilecek (etkinliklerle) çalışmalarla yaratıcı
öğrenme olanağı sağlanır. Atölye çalışmalarıyla, yaratıcılık geliştirilerek, bireysel ve aktif eğitim alınması sağlanır. Louvre’un (work-shop) atölye çalışmaları yaklaşık yirmibeş konuyu içermekte, yaş gruplarına göre konu ve
biçim seçilmektedir. George Pompidou Ulusal Sanat ve Kültür Merkezi’ndeki sanatçılarla yürütülen atölye çalışmaları ile çocuğa bakış açısı verilirken,
gençler de “çağdaş sanata” yönlendirilir (Atasoy, 1999: 149-150).
Müze eğitiminin önemli bir özelliği de olguların iletilmesinden çok, düş
gücüne, duyulara, estetik duyarlılığa, eleştirel ve yaratıcı yaklaşıma dayanmasıdır. Bu bağlamda önemli bir nokta da, müze eğitiminin boş zamanların
değerlendirilmesi ve eğlenme kavramlarıyla yakın ilişkisidir. Müze eğitimi
derse değil yaşantıya dayanan bir öğrenme türüdür; dolayısıyla eğlenceli
olması ve hoşa gitmesi beklenir.
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Müzede öğrenmenin temel özelliklerinden biri “nesnelerden öğrenme”
olmasıdır. Gerçekten de, müzede öğrenmenin sayısız yollarının başında
koleksiyonların, buluntuların, numunelerin kullanılması gelmektedir. Hooper-Greenhill’in (1999) belirttiği gibi, nesnelerin hem amaçlı olan hem de
amaçlı olmayan iletilerini okumak olanaklıdır. Nesnelerin yorumları durağan değildir, sürekli değişiklik gösterir; bu da onların öğrenme sürecindeki
güçlü yönlerini oluşturur. Hooper-Greenhill (1999), “Nesne ‘belge’ gibi iş
görür, bilgiyi tutar ve kaydeder; biz daha fazlasını öğrendikçe değişmekle
kalmaz, aynı zamanda bize ne bildiğimizi hatırlatan bir kapasiteye sahiptir”
demektedir.
Müzedeki öğrenme sürecinin önemli bir özelliği de düşünmeyi geliştirmesidir. Bu tür öğrenmede, duyular aracılığıyla somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, gözlemden genellemeye ulaşmak olanaklıdır. Dahası,
Hooper-Greenhill’in (1999) dediği gibi, “Öğrenme daha az beceri gerektirir,
daha eğlenceli ve gerçekten keşfedici olur” . Nesnelerden öğrenmenin temeli duyulan kullanmaktır; dolayısıyla müzenin uygun koşullarda nesneleri
yakından gözlemlemeye, elle yoklamaya olanak sağlaması gerekmektedir.
Ancak yaşantının eğitsel olabilmesinin de koşulları vardır. Hein’in (1998)
John Dewey’e dayanarak belirttiği gibi, yaşantıların eğitsel olabilmeleri için
sadece duyuları değil zihni de uyarmaları gerekir. Ayrıca deneyimlerin canlı, ilginç olması yetmez, eğitsel olabilecek biçimde örgütlenmeleri de gerekir. Dolayısıyla ziyaretçinin çevreyle ve nesnelerle etkin bir etkileşim içinde
olması sağlanmalıdır. Hein’e (1998) göre “Müzede öğrenme ve ziyaretçilerin öğrenme anlayışı müzeler için yaşamsal bir konu haline gelmiştir”. Öte
yandan, izleyicinin nesneye sadece müzede ulaşması da şart değildir, müze
elindeki nesnelerden bir kısmını izleyicilere götürebilmelidir; bunun en etkili yolu da ödünç verme sisteminin kurulmasıdır. Nesneler, düzenlenen
özel günlerde diğer müzelere, okullara, fabrikalara vb. taşınabilir. Eğitimde
fırsat eşitliğine katkıda bulunan bu sistem, müzenin işlevlerinin demokratikleşmesini de sağlar. Hooper-Greenhill’in (1999) dediği gibi, “müzelerde
öğrenme potansiyeli, nesnelerden öğrenmeyi, müzeler hakkında ve müzelerin ne yaptığı hakkındaki öğrenmeyi içine alır”(Onur, 2002: 13-14).
Müze eğitiminin yaratıcılığı güdüleyen ve görsel okur yazarlığı geliştiren
bir olgu olduğunun anlaşılması, gelişmiş bazı ülkelerin müze eğitiminin
sanat eğitimi içerisindeki önemi üzerinde tartışılmasını ve süreç içerisinde
layık olduğu yere oturmasını sağlamıştır. Sanat eğitimi yavaşça ama emin
bir şekilde toplumda sanat müzesinin rolüne karşı olan fikirleri yok ederek
birçok ülkedeki okul öğretim programları içine kendisini bir yöntem olarak
yerleştirmiştir.
Müze eğitiminin temellerinden biri de yaşam boyu bir eğitim tarzı
olmasıdır. Müze eğitiminde de öğrenmenin yaşam boyu sürdüğü ve formal
eğitimle sınırlı olmadığı kabul edilmektedir. Müze eğitimi belirli bir
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müfredatla, hatta belirli bir binanın sınırlarıyla sınırlı değildir. Her şeyden
önce müze eğitimi geleneksel okul eğitiminden birçok açıdan farklıdır.
Müze eğitimi zorunlu değildir; okuldaki öğrenmenin temel özelliği olan
derecelerden, testlerden, notlardan bağımsızdır. Ziyaretçi özgür olarak
gelir ve gider, sergileri ilgilerine göre gezer. Ziyaretçiyi çekmek, uyarmak,
sergilere bakmaya ikna etmek gerekir. Müzede öğrenme gönüllü bir süreç
olduğu için hoşa giden bir deneyim olması gerekir. Sınıftakinin aksine
müzedeki öğrenme büyük ölçüde görseldir; bir olgu bilgisi vermekten çok,
ziyaretçinin ilgisini ve merakını uyandırmayı hedefler. Müze eğitiminin
başlıca amaçlarından biri, ziyaretçinin düş gücünü uyarmak ve onun
duyusal uyanıklığını geliştirmektir. Müze eğitimcileri öğrenmeyi açık-uçlu,
sürekli, yaşam boyu bir deneyim olarak görürler.
Gelişmiş ülkelerin birçoğunda sanat müzeleri sanat eğitimi veren kurumlarla sürekli işbirliği yaparak özel eğitim programları hazırlamaktadırlar. Ama maalesef bizim ülkemizde okul ve müze işbirliği kısıtlı sayıda
okullarla yürütülmekte ve sürekliliği olmamaktadır. Bu nedenle Görsel
Sanatlar eğitimini müzelere taşımak ve bilinçli bir müze gezi planı hazırlayarak öğrencilerin verimli ve keyifli bir müze gezisinde bulunmalarını
sağlamak gerekir. Okullarda öğretim programına yönelik bir ders saatinde
ancak, sanat (resim) eğitimi verilmeye çalışılırken müze eğitimine nasıl zaman ayrılmalıdır ? sorusuna cevap aranmaktadır. İşte bu nedenle böyle bir
araştırmaya gereksinim duyulmuştur. Aynı zamanda bu araştırma ile elde
edilen bulgular doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi, sorunlara çözüm
önerileri getirilmesi, okullarda uygulanan ders programlarının düzenlenmesine, sanat eğitiminin kalitesinin ve süresinin yeniden gözden geçirilmesine, müze eğitiminin öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz tarafından ciddiye alınarak okul müze işbirliği faaliyetlerinde bulunarak müze
ziyaretlerine eğitim - öğretim yılı içerisinde ağırlık verilmesine katkıda
bulunabilecek verilerin elde edilmesi de umulmuştur. Araştırma sonuçlarının bu konuda yapılacak başka araştırmalara ve uygulamalara da rehber
olacağı ümit edilmektedir.

SANAT VE MÜZE EĞİTİMİ HAKKINDA
Sanat Eğitiminin yalnızca insana özgü bir gereksinim olduğu
varsayımından hareket edersek, bireyin tüm ruhsal ve bedensel eğitimi
bütünlüğü içinde estetik duygularının geliştirilmesi yetenek ve yaratıcılık
gücünün olgunlaştırılması çabası, sanat eğitimi
min anlamına açık bir
görüntü kazandırmaktadır. Öyleyse sanat eğitimini, daha genel bir çerçeve
içinde ele alırsak, bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede
yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırmak amacı ile
yapılan tüm eğitim çabasına «Sanat Eğitimi» adını verebiliriz. Bu çabanın
özünde, toplumun en küçük üyesi olarak düşünebileceğimiz çocuğun,
gencin, bireyin, gerçekten uygar bir kişi olması ve buradan da, uygar bir
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toplum oluşturmanın amaçlandığını dikkate alırsak, sanat eğitiminin daha
geniş bir boyut içindeki görünümünü vurgulamış oluruz.
Bu kavramdan ve onun insan - toplum ikilemi üzerindeki işlevinden bakarsak, sanat eğitiminin bilimsellik ve felsefi niteliğini de açık, seçik olarak
görebiliriz. İnsanı insan yapan değerlerden birisi olarak düşünüp varsaydığımız “sanat” ve onun insan özü ile bütünleşip gelişmesi, amaçlanan sanat
eğitimi bilimi, sanıldığı gibi, yapay bir olay sayılamaz.
Sanat yoluyla öğrenme önce merak ve ilgiyle başlar. Birey bu yolla bilgiye ulaşmayı öğrenir, çevreyi tanımayı, sorun çözmeyi, eleştirel düşünmeyi,
birlikte yaşamayı, birey olmayı öğrenir. Birey yine sanat yoluyla yaşamını
zenginleştirmeyi öğrenir.Davranışları uygarlaşır. Sanat, tarih ve yaşamı
biçimlendiren konularda, bireyin ezberci olmadan düş gücünün harekete
geçirilerek yaratıcılığının desteklenmesi sanat eğitimi yoluyla olur.
Değişik kültürlerin beşiği olmasıyla övündüğümüz ülkemizde çok daha
canlı ve yaratıcı bir eğitim yapılabilir. Bireye öğretilmek istenen konuyu
oyun biçiminde sunan ve eğlendirerek öğreten çeşitli yöntemler ve bu yöntemleri başarıyla uygulayaneğitim birimlerinin varlığına tanık olmaktayız.
Böylece, genel anlamda sanat eğitimi, özel anlamda sanat tarihi eğitimi bütün çocuklara daha etkin bir anlayışla aktarılabilmektedir.
İnsanlar çok eski çağlardan beri, ister kendi yaptıkları, isterse çeşitli
nedenlerle edindikleri objeleri, insana has duygularla kullanmışlar, saklamışlar, çok basit anlamda da olsa sergilemişlerdir. İnsan doğasından kaynaklanan bu duygulara daha sonra estetik, inceleme, araştırma-geliştirme,
eğitim ve öğretim faktörleri de eklenince, yüzyıllar boyunca meydana gelen
bu yapıtlar gelişerek çoğalmışlardır. Bilim ve sanatın gelişmesi süreci içerisinde, geçmişin bilinmesi, geleceğe ışık tutulabilmesi için objeler birikmiştir. İnsanoğlu zaman zaman geçmiş tecrübelerden yararlanma, gelecek kuşaklara örnekler vererek anlatabilme, kendisini geliştirme arzusu içerisinde
eski objelere başvurma yolunu sık sık denemişlerdir.
İşte müze olgusu böylece hayat bulmuştur. İnsana öz niteliklerin korunması gerekliliğini ortaya koyan müzeler, topladıkları nesne ve yapıtlarla
eski insan yaratıcılığının değerini belgelemekle kalmamış, bunları topluma
yansıtmışlardır Müzeler, bu yansıtmayı gerçekleştirirken, toplumu eğiten,
sanatçıyı güçlendiren, yönlendiren eğitim kurumları olma niteliklerini kazanmışlardır.
Müzeler doğal, tarihi, sanatsal, bilimsel değerlerle ilgili objelerin saklandığı, korunduğu, incelendiği ve sergilendiği kurumlardır. Sanat müzeleri, botanik bahçeleri, tarihi evler, doğa tarihi müzeleri, tarih müzeleri, çocuk müzeleri, teknoloji merkezleri dünyanın dört bir yanında ziyaretçilerin
sürekli gezdiği yerlerdir.
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Müzenin toplanan eserleri koruma, saklama, belgeler oluşturma, bilimsel yayın yapma ve bu yayınları halka sunma gibi hizmetleri vardır. Amaç,
kültür ve bilimin toplumun tüm kesimlerine aktarılmasıdır. İşte bu nedenle müzelerin “eğitim” işlevi, toplama, koruma, inceleme, değerlendirme ve
sergilemenin yanı sıra, yönlendirici olarak biçimlenmiştir. Çağdaş müzeler,
gelen ziyaretçilerin eğlenirken öğrendiği, ve öğrenmekten zevk aldığı kültür merkezleridir (Atagök, 1999: 2).
San’ın ( 1998: 120) deyimiyle, müzeler kültürel özgür zamanlar
açısından her yaştan kesimin yararlanacağı bir alan olarak vurgulanmakta,
öğrenmenin sağladığı, söylemsel ve tartışmalı bir öğrenmenin yanı sıra,
duyuşsal ve yaşantısal öğrenmenin de sağlanacağı, durağan ve dingin
olmayan, yalnızca edilgence sergilemelerle yetinmeyen, gerek araştırmaları
yönlendirebilecek veriler taşıyan, kitaplığını açan, metinlerden, akademik
yayınlardan, biyografilerden, mektup ve günlüklerden, harita fotoğraf,
çizelge gibi malzemelerinden yararlanılan gerek düşüncelerin yaratıldığı
ve paylaşıldığı bir forum olarak, okullardaki öğretim programlarıyla
eş zamanlı program ve etkinlikler düzenleyen gerektiğinde müzenin
bulunduğu kentin oluşumunun aydınlatabilen, izleyici – müzeci – malzeme
arasında olduğun kadar , izleyiciler arasındaki iletişimi sağlayan bir kültür
pedagojisi uygulama alanlarından biri olarak tanımlanmaktadır.
Güzel sanatlar eğitim ve öğretiminde görsel kaynakların yeri büyüktür.
Son dönemlerde geliştirilen sanat eğitimi teorilerinden “Disipline Dayalı
(Çok Alanlı) Sanat Eğitimi” (Discipline Based Art Education) modelinde
müze eğitimi önemli yer tutmaktadır. Çünkü bu modelde sanat tarihi,
estetik, sanat eleştirisi ve uygulama alanları birleştirilerek ders programları
hazırlanmakta ve bunun için farklı kültürlere ait görsel kaynaklardan
oldukça yaygın bir şekilde yararlanılmaktadır. Beş duyuya hitap edebilecek
bu kaynakların bulunduğu müze mekanlarından faydalanılmaktadır.
Çağdaş eğitimde uygulama ağırlıklı, diğer bir ifadeyle görerek, yaparak
ve yaşayarak öğrenme stili hâlâ etkin bir model olarak kabul edilmekte ve
dersler mümkün olduğunca bu modele göre yürütülmeye çalışılmaktadır.
Hal böyle iken ağırlıklı olarak görsel kaynaklarla yapılan sanat eğitiminde
müzelerden yararlanmamak düşünülemez. Bu sebepledir ki, Amerika’da
çocuklara ve gençlere yöne
lik özel sanat müzeleri dahi kurulmuştur.
Örneğin Arizona Eyaletinde Mesa kentindeki Arizona Museum for Youth
sadece çocuklar için inşa edilerek düzenlenmiş bir güzel sanatlar müzesidir.
Daimi sergilerinin yanı sıra periyodik sergilerle çocuklara plastik sanatları,
tasarımları ve tarihe mal olmuş ancak etkileri bu günü aydınlatan sanat
eserlerini ve sanatçıları tanıtarak sevdirmektedir. Aynı zamanda, düzenlenen
eğitim etkinlileri ve kurslarla çağdaş bir müze eğitimi sunmaktadır (Erbay,
2001: 28).
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Halkın estetik beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla kamu yararına yöneltilen sürekli bir kurum olan müzenin önemi ve
işlevleri hiçbir şekilde yadsınamaz. Bu nedenle de durağan, insansız bir
mekan olarak algılanması ve eğitim ortamı olarak özellikle ülkemizde değerlendirilmemesi de kabul edilemez. Özetle müze, tarihsel, müzecilik ve
eğitimsel işlevlerini yanında başlı başına bir öğrenme ortamı olarak da değerlendirilebilir. Müzenin sahip olduğu içerik eğitim açısından yerinde bir
eğitim anlayışına yönelik olarak önemli bir fırsattır.
Bu gerekçeye dayalı olarak müzenin temel işlevlerinden birinin eğitim
olduğu görülmektedir. Bu eğitim ister doğrudan bilime ve bilgiye, ister
duygu ve sezgilere yönelsin, bireye kattığı yaşantısal zenginliklerle ona yeni
ufuklar açar, bilişsel ve duyuşsal açıdan onu donatır, daha yaratıcı bir yaşama yöneltir, bireye gerekli tarih ve çevre bilincini verir. Bu nedenle müzeler
bilişsel öğrenmenin yanı sıra duyuşsal ve yaşantısal öğrenmenin de sağlanacağı bir ortamdır. Müzede nesnelerin sergilenmesinin yanında sergilenenlerin pedagojik amaçlar açısından tartışılması da gerekir. Müzelerin
eğitsel açıdan değerlendirilmesinde ilk olarak nesnelerin algılandığı sergi
düzeninde sağlıklı ve amaca kolay ulaşma açısından sıkıcı olmayan bir sunuşun göz ardı edilmemesi gerekir.
Müze günümüzde naif bir benzetme ile ; büyük bir metro istasyonunda
yüzlerce kişinin gelip geçtiği ve herkese açık, fakat kapısı kilitli olan, anahtarının da az kişide olduğu bir oda gibidir. Bu yönüyle müze bir tür kültür
tekeli gibidir ve sorgulanmaktadır. Oysa müze herkesin çok sık kullandığı ve anahtarının da yine herkeste olacağı bir ortam olmalıdır (Adıgüzel,
2004: 127).
Müze ziyaretlerinin öğretimle birleştirmek, okullarda müzelerle temas
kurmayı sağlayacak aracı kişileri görevlendirmek, müzeler hakkında daha
fazla bilgi sahibi olmak, okulu müzeye götürmek kadar müzeyi de okula
getirmek, böylece okul müze iletişimini gerçekleştirmek bu alanın anahtarıdır (Onur, 1999: 9). Sınıfta başarmanın çok zor olduğu nitelikleri müzenin verebileceği açıktır. Okul, öncelikli ve birinci olarak çocukların zihinsel
kavrayışını sağlarken, müze içgörü gücünü artıran duyguları ve atmosferi
saylayabilir.
Gazeteci Özgen Acar’ın anlattığı, müzede yaşantılara dayalı olarak
öğrenmeye iyi bir örnek oluşturmaktadır:
“.... 1948 yılında ilkokul 4. sınıftayken, öğretmenimiz biz her
Çarşamba günü öğleden sonra bir tarihi yere örneğin İzmir’de
Kadifekale’ye götürür ve tarihini anlatırdı. Daha önce sınıfta
anlatmıştır. Tam elli yıl önce, bu tarihlerde, yine böyle bir Mayıs ayında
bizi aldı ve Bayraklı kazısına götürdü. O yıllarda Ekrem Akurgal
Bayraklı kazısına başlamıştı. Biz müzelere götürmeden önce, kendisi
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müzeye gider, neyi göstermek istiyorsa, neyi öğrenmemiz gerekiyorsa,
önce kendi onları öğrenir, sonra bize anlatırdı (…) İlginç bir yöntemi
vardı; kendince uygun gördüğü 5 – 10 tane eser saptar, bize bu 5 – 10
eseri vurgulardı (…) Yine oğlumla birlikte Amerika’da, Doğa Tarihi
Müzesi’ne gitmiştim. Her ay, her hafta sonu aynı müzeyi ziyaret ettik.
Oğlum bir süre sonra dinozorların tüm özelliklerini öğrendi. Türkiye’ye
döndüğümüz zaman 4.5 yaşındaydı. Televizyon’da Cumhuriyet
Bilim Teknik reklamı yapıyorduk. Reklamda bir mağara adamı
bir dinozorun peşinde. Kafasına vuruyor, yakalıyor, ters çeviriyor,
ardından sürüklüyor….. Oğlum, “Baba, bu reklam yanlış” dedi. “Niye?
Dedim. “ İnsanlarla dinozorlar hiçbir zaman bir araya gelmedi ki”
dedi. Haklıydı. Arada herhalde 25 milyon yıl vardı. Cumhuriyet’in
bilim teknik eki reklamında böyle bilimsel bir hata yapılıyordu(…)
Şimdi bu nedir? 4.5 yaşındaki bir oğlan dinozorlarla insanın bir arada
yaşamadığını biliyor. Bu neden ? Gidip müzeyi gördüğü ,için. Müzede
eğitim aldığı için……” Sonuç olarak, eğitim sistemlerinde öğrenme
ortamlarının yalnızca okullarla sınırlı olmadığı açıktır. Öğrenme
için yeni ortamların oluşturulmasında disiplinlerarası yaklaşımların
işbirliği önemli bir koşuldur (Adıgüzel 1999; 21 – 28).
Müze gezilerinde, öğrencilerin algılama ve kavramalarında etkili olabilmek gerekmektedir. Aşağıda, müze gezilerinde sanat yapıtlarının öğrenci
gözü ile anlaşılmasında etkili olabilecek soru türlerinden bazı örnekler verilmiştir. Buna göre, sizce:
• Bu yapıt çok mu eski, ne zaman yapılmış olabilir?
• Nerede yapılmıştır?
• Niçin ve nasıl yapılmış olabilir?
• Bu yapıt (heykel) canlı olsaydı ne yapardı?
• Bu yapıtı kim, nasıl bir kişi yapmış olabilir?
• Bu yapıt (resim-heykel-seramik-eşya vb.) sizde nasıl bir etki
yaratıyor?
• Bu yapıttaki figürler neden mutlu-mutsuz görünüyor?
• Bu yapıtta sizi en çok etkileyen (hoşunuza giden-gitmeyen)
özellikler nelerdir?
• Sizin de böyle bir yapıt üretmek ister miydiniz?
“Müze gezilerinden sonra çocuklara müzede gördükleri ve hissettikle
rini İki boyutlu veya üç boyutlu etkinlikler halinde betimlemeleri istenir”
(Artut, 2004: 68).
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Herkesin her yaşta ve koşulda eğitilebileceği düşüncesinden yola çıkılırsa müzeler yaşam boyu eğitimin sunulabileceği en uygun ortamlardan
birisidir. Bu bağlamda müzelerin temel işlevi olan “iletişim”; ziyaretçileri
müzeye çeken (reklam ve pazarlama), onların gereksinimlerini keşfeden
(araştırma ve değerlendirme) ve entelektüel gereksinimlerini gideren (eğitim ve eğlence) etkinliklerini içermelidir. Kitle iletişimi ve kişiler arası iletişim aracılığıyla gerçekleşen müze eğitimi günümüzde sergiler, atölye çalış
maları, yayınlan içeren ve aile ve yetişkinleri hedef alan geniş bir etkinlikler
bütünü olarak anlaşılmaktadır. Müze, öğrenciyi içine katan, onu harekete
geçiren ve üreterek öğrenmeyi hızlandıran ortamı ile geleneksel eğitim anlayışının aşılmasında önemli bir işleve sahiptir (Onur, 2000: 15).

YÖNTEM
Araştırma genel tarama modelinde yapılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.
Orta okullarda görevli Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müzelerin görsel
sanatlar eğitimi amaçlı kullanılmasına yönelik görüşlerinin tespit edilme
sinin amaçlandığı bu araştırmada, “Tarama Modeli” kullanılmıştır. Tarama
modelindeki araştırmalar ilk ve temel araştırma eylemi niteliğini taşırlar.
Betimsel nitelikteki bu araştırma da, araştırma kapsamına alınan “Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Okullarında Müzelerin Görsel Sanatlar
Eğitimi Amaçlı Kullanılması Hakkındaki Görüşleri” bağımlı değişkendir.
Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğretim yapan (25)
Okul araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu okulların listesi Milli Eğitim Bakanlığı ilgili daire başkanlığından temin edilmiştir. Araştırmanın evreninin büyük olmasından dolayı örneklem alma yoluna gidilmiştir.

Verilerin Toplanması
Verileri toplamak amacı ile geliştirilen öğretmenlerin görüşlerini belirlemeye yönelik hazırlanan tutum ölçeklerinin uygulanabilmesi için Görsel
Sanatlar öğretmenlerine veri toplama araçlarının tamamı dağıtılmıştır.

BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular sunulmuş ve bulgulara
dayanılarak yorumlar yapılmıştır.
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1.Resim-İş Öğretmenlerinin Müze Ziyaretleri Yapamama
Sebeplerine
1.1. Müze ziyaret ücretlerinin yüksek olması
Tablo 1.1

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin müze ziyaretlerini yapamama
sebepleri arasında önemli gördükleri neden, “Müze ziyaret ücretlerinin
yüksek olması” önermesinde belirtilmiştir (X=2.85). Araştırmaya katılan
Görsel Sanatlar öğretmenlerinin dörtte birinden fazlası (%30.0), bu
ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguya göre, müze ziyaret
ücretlerinin yüksek olduğu, Orta okulların müze giriş ücretlerinin pahalı
olması nedeniyle müze gezileri düzenlemekten kaçındığı söylenebilir.
Kültür Bakanlığı ve M.E.B ortak kararları ile öğrenci ve öğretmenlere
ücretsiz girişlerin sağlanması müze ziyaretlerini teşvik edebilir.

1.2. Öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyinin düşük olması.
Tablo 1. 2.

Araştırma sonuçlarına göre, Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze
ziyaretlerini yapmama sebepleri arasındaki nedenlerden biri, “Öğrencilerin
ailelerinin gelir düzeyinin düşük olması” önermesinde belirtilmiştir (X=3.28).
Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yarıya yakını (%42.5),
bu ifade de belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguya göre, ailelerin gelir
düzeyinin müze ziyaretlerinin olumsuz etkilediği ve maddi sıkıntıların eğitim
ihtiyaçlarının önüne geçtiği söylenebilir.
Müze ziyaretlerinin yapılamamasının sebeplerinden gösterilen maddi
kaynak yoksunluğu öğrencilerin müzelerden uzak kalmalarına neden olabilir.
Bu nedenle yukarıda belirtildiği gibi müze girişlerinin öğrencilere ücretsiz
olması bu sorunu çözebilir.
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1.3. Görsel sanatlar eğitimcilerinin müze eğitimiyle ilgili dokümanlarının müzelerin eğitim servisleri tarafından karşılanmaması.
Tablo 1. 3.

Müze ziyareti yapamama sebepleri arasında “Görsel Sanatlar eğitimcilerinin müze eğitimiyle ilgili dokümanlarının müzelerin eğitim servisleri
tarafından karşılanmaması” ifadesinde belirtilmiştir (X=3.45). Bu ifade de
belirtilen duruma öğretmenlerin yarısından fazlası (%57.5) katılmaktadır.
Bu bulgu müzeler tarafından öğretmenlerin ihtiyaç duydukları eğitim araçlarından olan dokümanları sağlamadıkları ve bu konuda yardımcı olmadıkları biçiminde yorumlanabilir.
Atasoy’un (1998: 51) aktardığı gibi yazılı müze eğitim araçları olarak;
Müze rehberi, müze katalogu, müze broşürü, müze öğretmen rehberi: Al
Beni/ Hand Out, müze öğretim yaprağı, work sheet gibi gereçler genel anlamda “bilgi vermek, rehberlik etmek ve öğretilenlerin kontrolüne olanak
sağlamak” gibi temel işlevleri üstlenirler.
Sanat öğretiminde, öğretmenlerin başvurabilecekleri müze eğitimine ilişkin kitap, poster, afiş, slayt ve benzeri gibi materyallerin müzelerin eğitim
servisleri tarafından karşılaması müzelerdeki eğitimi etkin bir hale getirebilir.

1.4. Müze ziyaretleri için okul idaresinden izin alma konusunda
sıkıntıların yaşanması.
Tablo 1.4.

Tablo 1.4. incelendiğinde, öğretmenlerin müze ziyareti yapamama
sebepleri arasında “Müze ziyaretleri için okul idaresinden izin alma
konusunda sıkıntıların yaşanması.” İfadesinde belirtilmiştir (X=3.08). Tablo
incelendiğinde araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yarısından
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azı (%37.5) bu ifadeye katılmaktadır. Bu bulgu Görsel Sanatlar öğretmenlerinin
müze ziyaretleri için okul idarelerinden izin almakta zorluklarla karşılaştığı
biçiminde söylenebilir.

1. 5. Okul yönetiminin müze ziyaretlerine yeterince ilgili olmaması.
Tablo 1.5.

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyareti yapmama sebepleri
arasında “Okul yönetiminin müze ziyaretlerine yeterince ilgili olmaması.”
İfadesinde belirtilmiştir (X=2.83). Görsel Sanatlar öğretmenlerinin üçte
biriden fazlası (%37.5), bu ifade de belirtilen duruma katılmamaktadır.
Bu bulgu, Resim-İş öğretmenlerinin müze ziyaretlerine okul yönetiminin
destekleyici olduğu biçiminde yorumlanabilir.
Müze ziyaretlerinin öğretimle birleştirmek, okullarda müzelerle temas
kurmayı sağlayacak aracı kişileri görevlendirmek, müzeler hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmak, okulu müzeye götürmek kadar müzeyi de, okula getirmek,
böylece okul-müze iletişimini gerçekleştirmek gerekir (Onur, 1999: 9).

1.6..Müzelerin ilgi çekici tanıtını faaliyetlerinde bulunmaması (afiş,ilan vb.).
Tablo 1. 6.

Araştırma sonuçlarına göre müze ziyaretleri yapamama sebepleri
arasında önemli görülen bir diğer durum “Müzelerin ilgi çekici tanıtını
faaliyetlerinde bulunmaması (afiş,ilan vb.)” ifadesinde belirtilmiştir (X=3.60).
Tablo 2.6 incelendiğinde Resim-İş öğretmenlerinin üçte ikiye yakını (%62.5)
bu ifadeye katılmaktadır. Bu bulgu müzelerin reklam yapmada yetersiz olduğu
ve bu nedenle ziyaretlerin gerçekleştirilemediği biçiminde yorumlanabilir.
Müzelerin koleksiyonlarını ve müze salonlarında düzenlenen sergileri düzenli
olarak okullara duyurmaları sayesinde müzeler için faydalıdır.
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Ayrıca, müze eserlerini reklam aracı olarak gördüğümüzde tanıtımda
yararlanmak gerekir. Müzenin tanıtımında ürün pek çok şey olabilir. Müzenin binası, koleksiyonda bulunan özel parçalar, restoranda içinle bir fincan çay yada kahve olabilir.
Tanıtım ve reklam çalışmaları günümüzde müzelere katılmayı ve onları
kullanmaya davet etmek için profesyonel bir davranıştır (Erbay, 2000: 19).

1.7. Orta okullara müzelerin, tanıtım amaçlı eğitim broşürlerinin
gönderilmemesi.
Tablo 1.7.

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyaretlerini yapmama sebepleri arasında “ Görev yaptıkları Okullara müzelerin, tanıtım amaçlı eğitim
broşürlerinin gönderilmemesi” önermesinde belirtilmiştir (X=3.85). Tablo
2.7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin
dörtte üçü (%75.0) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu
Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müzeler tarafından gereken tanıtım faaliyetlerinin yapılmadığı görüşünü taşıdıkları biçiminde yorumlanabilir.
Müzelerin eğitim servisleri tarafından hazırlanan hand-out, müze katalogları ve müzeyi tanıtan broşürlerin gönderilmemesi, müze ziyaretlerini olumsuz
yönde etkilemektedir. Müze ve okul işbirliği çerçevesinde okulların dikkatini
çekebilecek özel tanıtım broşürlerinin okullara davetiye amaçlı gönderilmesiyle müze ziyaretlerine gereken önemin verilmesinde yardımcı olabilir.
Hooper-Greenhill’e göre (1996: 140) Müzenin temel bir işlevi olarak
iletişim ziyaretçileri müzeye çeken (reklam ve pazarlama), onların gereksinimlerini keşfeden (araştırma ve değerlendirme) ve entelektüel gereksinimlerini keşfeden (eğitim ve eğlenme) etkinliklerini içermelidir.

1.8. Müzelerin müze içi eğitim faaliyetleri açısından yetersiz olması.
Tablo 8.
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Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyaretlerini yapmama sebepleri
arasında önemini vurguladıkları neden, “Müze mekanlarının, müze içi eğitim faaliyetlerini açısından yetersiz olmaması” ifadesiyle belirtilmiştir (X=
3.40). Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin üçte ikisinden
azı (%72.5), bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu, Görsel
Sanatlar öğretmenlerinin, müze mekanlarının, öğrencilerin eğitimi için
yeterince elverişli olmadığı, eğitim için müzelerde uygun ortamların hazırlanarak öğrencilere açılmasının önemli olduğu biçiminde yorumlanabilir.

1. 9. Müze ziyaretlerinde müze rehberlerinin ilgisiz olması.
Tablo1. 9.

Tablo 1.9’da görüldüğü gibi Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyaretlerinin yapamama sebepleri arasında önemini vurguladıkları nedenler
arasında “Müze ziyaretlerinde müze rehberlerinin ilgisiz olması” İfadesinde belirtilmiştir (X=3.50). Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından
fazlası (%55.0) bu önermede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu,müze rehberlerinin, müzeyi ziyarete gelen öğretmen ve öğrencilere gereken
ilgi ve bilgiyi vermedikleri biçiminde yorumlanabilir.
Halbuki müzeyi ziyaret gelen öğretmenlerin ve öğrencilerin müze rehberlerinden koleksiyon hakkında öğrenecekleri bilgiler daha doğru ve net
bir içerik taşımaktadır.

1.10. Müzelerin, öğrenciler için eğitici bir alana sahip olmamaları.
Tablo 1.10.

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyareti yapamama sebepleri
arasında önemini vurguladıkları sebepler arasında “Müzelerin, öğrenciler
için eğitici bir alana sahip olmamaları” ifadesinde belirtilmiştir (X=3.08).
Tablo 1.10’da görüldüğü gibi Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yarısına yakını
(%47.5) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu Görsel Sanatlar
öğretmenlerinin müze ziyaretleri sırasında öğrencilerin müzelerden eğitim
amaçlı faydalanamadıkları görüşüne sahip olduğu biçiminde yorumlanabilir.
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1.11. Sergilemede etiketler üzerindeki bilgilerin yeteri kadar açık
olmaması.
Tablo 1. 11.

Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyareti
yapamama sebeplerinden önemli gördükleri nedenlerden biri de,
“Sergilemede etiketler üzerindeki bilgilerin yeteri kadar açık olmaması”
ifadesinde belirtilmiştir (X=2.75). Görsel Sanatlar öğretmenlerinin üçte
birine yakını (%30.0), müze koleksiyonlarının üzerindeki etiket bilgilerinin
yeteri kadar açık olmaması, görüşüne katılmaktadır.
Bu bulguya göre, Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze koleksiyonlarının
etiketlerinin üzerindeki bilgilerinin yeterince açık ve anlaşılır olmadığı
bu nedenle koleksiyonlarda sergilenen eserler hakkında yeterli bilgiye
ulaşamadıkları görüşüne sahip oldukları söylenebilir.

1.12. Müze ziyaretlerinde müze rehberlerinin ücretli olması.
Tablo 1.12.

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin önemini vurguladıkları bir
diğer neden ise “Müze ziyaretlerinde müze rehberlerinin ücretli olması”
ifadesinde belirtilmiştir (X=3.02). Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yarısına yakını (%40.0) bu duruma katılmaktadır. Bu bulgu, müze rehberlerinin
ücretli hizmet vermesinden dolayı müze ziyaretleri esnasında rehberlerinin
bilgisine başvurulamadığı biçiminde yorumlanabilir.

GÜZEL SANATLARDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

103

1.13. Müze atmosferinin öğrenciler için ilgi çekici olmaması.
Tablo 1.13

Tablo 1.13 incelendiğinde, öğretmenlerin müze ziyareti yapamama sebepleri arasında daha az önem verdikleri nedenlerden bir diğeri de, “Müze
atmosferinin öğrenciler için ilgi çekici olmaması” ifadesinde belirtilmiştir
(X=2.98). Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin üçte birinden fazlası (%37.5), bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu,
Görsel Sanatlar öğretmenleri tarafından müze atmosferinin kısmen ilgi çekici olmadığı öğrencilerin ilgisini çekecek koleksiyonların bulunduğu şeklinde yorumlanabilir.
Nitekim Hooper-Greehill’e (1999:175) göre müzeye yapılan okul ziyaretlerinin en değerli yönlerinden biri, öğrencilerin alternatif öğrenme yolları ile karşılaşması ve maddi kanıt ile aktif biçimde çalışma fırsatı bulmasıdır.

1.14. Müzelerde, ziyaret esnasında rehberlik yapacak kişilerin bulunmaması..
Tablo 1.14.

Müze ziyaretleri yapamama sebepleri arasında önemli görülen diğer neden “Müzelerde, ziyaret esnasında rehberlik yapacak kişilerin bulunmaması” ifadesinde belirtilmiştir (X=3.72). Araştırmaya katılan öğretmenlerin
yarısından fazlası (%55.0) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu
bulgu, müze personeli tarafından ziyaretçilere yeterince ilgi gösterilmediği,
müze koleksiyonları hakkında bilgi vermesi gereken müze personelinin ilgili olmadığı biçiminde yorumlanabilir.
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1.15.Müze ziyaretlerinden önce hazırlanması gereken gezi rehberi
için yeterli zamanın bulunmaması.
Tablo 1.15.

Müze ziyareti yapamama sebepleri arasında “Müze ziyaretlerinden
önce hazırlanması gereken gezi rehberi için yeterli zamanın bulunmaması”
ifadesinde belirtilmiştir (X=3.00). Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar
öğretmenlerinin dörtte birinden azı (%23.0), bu ifadede belirtilen
duruma katılmaktadır. Müze ziyaretlerinde, etkili bir öğrenme çevresinin
yaratılması öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının saptanması, uygun bir
öğretim modelinin geliştirilmesi gereklidir. Bu bulgu, Görsel Sanatlar
öğretmenlerinin müze ziyaretlerinden önce hazırlanması gereken gezi
rehberi için yeterli zamanlarının olmadığı, biçiminde yorumlanabilir.
Geziye gitmeden önce öğretmen gidilecek yeri görmelidir. Gidiş ve
dönüşün hangi yollardan ve nasıl yapılacağını planlamalı, ebeveynlerden
izin alınmalı ve gerekli araç gereçleri hazırlamalıdır. Gezi saati, öğrencinin
dinç ve dinlenmiş olduğu saatlerde yapılmalı gezi süresi için uzun bir
zaman ayrılmalıdır .

1.16. Müzelerde, öğrencilere yönelik eğitim odalarının, işitsel-görsel cihazların, başvuru kitaplarının ve dokunulabilir materyallerin bulunmaması.
Tablo1. 16.

Araştırma sonuçlarına göre önemli görülen nedenler arasında “Müzelerde, öğrencilere yönelik eğitim odalarının, işitsel-görsel cihazların, başvuru
kitaplarının ve dokunulabilir materyallerin bulunmaması” önermesinde belirtilmiştir(X=4.05). Tablo 1.16 incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğu (%80)
bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu, müzelerde öğrencilere
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yönelik eğitim odalarının bulunmaması ve elektronik cihaz yada numune materyallerin kullanılmasına uygun ortamların bulunmadığı biçiminde
yorumlanabilir.
Ayrıca, dokunabilir objeler sayesinde obje ve öğrenci arasındaki iletişimin artmasıyla kalıcı bir öğrenme sağlanabilir. Okuldaki öğretim kolayca
soyut hale gelebilir. Öğretmen öğrencilerin hiç rastlamadığı yada duylarıyla hiç tecrübe etmediği olgular hakkında konuşur. Müzede ise, öğrenci
görür, dokunur, koklar, aletleri tutabilir ve araçları kullanabilir (Seidel ve
Hudson, 1999: 21).
Müzelerin eğitim odaları hazırlamasıyla öğretmenlerin müze ziyaretlerine olan ilgisizliği azalacağı gibi, öğrencilerin müze koleksiyonlarını daha
bilinçli bir şekilde öğrenmelerinde faydalı olacaktır. Yurtdışında faaliyet
gösteren müzelerde hazırlanmış olan eğitim atölyeleri ya da odalarının öğrencilere periyodik olarak eğitim seminerleri ve kurslar düzenlediği gözlemlenmiştir.

1.17. Müzelerin ziyaretçilere açık olduğu saatlerin yayın
organlarında ilan ettirilmemesi.
Tablo 1.17.

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyareti yapamama sebepleri
arasında önemli gördükleri neden,“Müzelerin ziyaretçilere açık olduğu
saatlerin yayın organlarında net olarak belirtilmemesi ifadesinde dile getirilmiştir (X=4.32). Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin
çoğunluğu (% 87.5), bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu,
Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müzeleri daha etkili ziyaret edebilmeleri
için müzelerin çalışma saatlerini tv, radyo, gazete, internet gibi kanallarla
duyurulması gerektiği hatta bu konuda okullara gerekli bilgilerin dönem
öncesinden duyurulmasının önemli olduğu biçiminde yorumlanabilir.
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1.18. Müze ziyareti için gereken, ulaşım araçlarının sağlanmasındaki zorluk sebebiyle, okul yöneticilerinin olumlu bakmaması.
Tablo 1.18.

Araştırma sonuçlarına göre müze Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze
ziyaretlerini yapamama sebepleri arasında önemli görülen neden “Müze
ziyareti için gereken, ulaşım araçlarının sağlanmasındaki zorluk sebebiyle,
okul yöneticilerinin olumlu bakmaması” İfadesinde belirtilmiştir (X=3.50).
Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlası (%51.5) bu ifade de
belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguya göre, öğretmenlerin müze
ziyareti için öğrencileri taşımada kullanılacak araçların temin edilmesinde
okul yöneticileri ile aralarında sorun yaşandığı görüşünde oldukları
söylenebilir.

1.19.Okul idarelerinin, müze eğitimi için öğretmenlere gereken
imkan ve kolaylıkları sağlamaması.
Tablo 1.19.

Araştırma sonuçlarına göre müze ziyaretleri yapamama sebepleri arasında önemli görülen neden “Okul idarelerinin, müze eğitimi için öğretmenlere gereken imkan ve kolaylıkları sağlamaması” ifadesinde belirtilmiştir (X=3.35). Araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından azı (%40)
bu önermede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguya göre, okul yönetimlerinin öğretmenlere gereken zaman yada taşıt araçları gibi gerekli
imkanları sağlamadığı söylenebilir.
Okullarda yöneticiler ve okul aile birlikleri ile dernekler, sanat öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleştirilecek müze ve ören yerlerine yönelik
eğitim amaçlı gezilerin düzenlenmesine destek olmalıdır. Çünkü bu tür etkinlikler öğrencilerin görsel okur yazarlıklarının geliştirilmesinde, sanata,
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kültüre ve tarihi mirasa sahip çıkma bilincinin oluşturulmasında yadsınamaz öneme sahiptir (Özsoy, 2000:71).

1.20.Okul idarelerinin müzelerle “müzelerde sanat eğitimi” için
işbirliği kurmaması
Tablo 20.

Tablo 1.20’de görüldüğü gibi müze ziyaretleri yapamama sebepleri
arasında gösterilen sebeplerden “Okul idarelerinin müzelerle “müzelerde
sanat eğitimi” için işbirliği kurmaması” ifadesinde belirtilmiştir (X=3.12). Tablo
incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin üçte birinde fazlası (%35.0)
bu önermede belirtilen duruma katılmaktadır.. Bu bulgu okul yönetimlerinin
okul-müze işbirliğini gerçekleştirmedikleri biçiminde yorumlanabilir.
Nitekim Özsoy’un bize aktardığı gibi (2002: 70) müzelerin ve okulların,
aralarında müze ve okul yardımlaşmasını hatta daha ileri giderek sürekli
bir “işbirliği” programını geliştirmeleri gerekmektedir. Bu programlar,
okulların müze yada ören yeri turlarını, müze yada galerilerdeki sanat
eserlerine ilişkin hikaye anlatımlarını, güzel sanatlarla ilgili canlı gösterileri,
müze ve galerilerde iki ve üç boyutlu plastik sanatlar ve tasarım çalışmalarını
öğrencilere yönelik özel sergileri müzede hazine avı yada resimde eksik
tamamlama gibi çeşitli oyunları içeren ve teknolojinin sunduğu imkanları
kullanan geniş bir yelpaze de sanat eğitimi etkinliklerini kapsamalıdır.

1.21.Sanat eğitimcisinin, müze ziyaretinde, müzede ne bulmak
istediğini bilmemesi ve müzenin içeriğini tanımaması.
Tablo 1.21.
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Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyareti yapamama sebepleri
arasında, “Sanat eğitimcisinin, müze ziyaretinde bulunurken müzede ne
bulmak istediğini bilmemesi ve müzenin içeriğini tanımaması” ifadesinde
belirtilmiştir (X=4.12). Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin çoğunluğu (%80), müze ziyareti için bir ön çalışma yada müze ziyareti
planı yapmadığı ve müze koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olmadığı görüşüne katılmaktadır.
Görsel Sanatlar öğretmenlerinin öğrencileri müzeye götürmeden önce,
ziyaret esnasında hangi dönem ya da eserin inceleceği hakkında müze eğitmenlerinden bilgi almasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bulguya göre,
Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müzeleri daha etkili ziyaret edebilmeleri
için bir müze planı hazırlamadıkları, ziyaret edilecek müze hakkında bilgi
sahibi olmadıkları söylenebilir.
“Öğretmenler müze salonları boyunca yürürken aynı zamanda gezinin
amacına uygun olarak kullanılacak eser veya objelerin nerelerde yoğun olarak bulunduğunu da tespit etmeye çalışmaları gerekir”(Özsoy, 2003: 30).

1.22. Müze ziyaretlerinin okullardaki görsel sanatlar eğitimi konuları ile ilişkilendirilmemesi.
Tablo1. 22.

Müze ziyaretleri yapamama sebepleri arasında önemli görülen
diğer bir neden “Müze ziyaretlerinin okullardaki görsel sanatlar eğitimi
konuları ile ilişkilendirilmemesi” ifadesinde belirtilmiştir (X=4.05). Görsel
Sanatlar öğretmenlerine uygulanan araştırma da, üçte ikisinden fazlası
(%72.5),müze ziyaretlerinin amacına uygun yapılamamasının sebeplerinin
okullarındaki müfredat programıyla birlikte işlenmesinin güç olduğu
düşüncesini taşımaktadır. Bu bulguya göre, okullarda uygulanan müfredat
programında müze eğitiminin eksik olduğu söylenebilir.
Abacı’ya (2003: 8-9) göre, “Bireyin görsel olgunluğa ulaşması nesneler
arasındaki benzerlikler ve farklılıkların ayrımına varması onlar arasındaki
ilişkiyi fark etmesi, araç-gereç kullanabilmesi, malzemeleri ne amaçla ve
nasıl kullanabileceklerini öğrenebilmesi, kendini düşünsel boyutta ifade
edebilmesi, dikkat yeteneğini geliştirmesi, hayal gücünü kullanabilmesi,
yaratıcı düşünmeyi ve davranmayı öğrenmesi” öğrenciye sanat eğitimiyle
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verilir. Bu nedenle müzeler gözlem, mantık yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni
duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek yaygın
eğitim kurumları olarak benimsenmelidir.
Müze eğitiminin sanat eğitimi açısından önemi, sanatın farkındalığını
anlama açısından uygun olması ve bireyin tüm duyularını kullanarak öğrenebileceği bir ortamı sağlamasıdır. Sanat eğitiminin amaçlarından biri,
sanatı ve sanat eserlerinin anlayabilmek için sanat eserinin ne olduğunu,
nasıl, neden, niçin yapıldığını ortaya koyabilmektir. Bunu en ideal biçimde verebilmenin, somut biçimde ortaya koyabilmenin yöntemlerinden biri,
öğrencileri müze içerisinde sanat eseri ile buluşturarak etkileşim kurabilmelerini sağlamaktır (Mercin, 2002: 345).

2. Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlgisizliğinin Sebeplerine
2.1.Görsel Sanatlar derslerinde müzelerle ilgili konuların öğrencinin dikkatini çekecek nitelikte olmaması.
Tablo 2.1

Tablo 2.1 incelendiğinde öğretmenlerin müze eğitimine ilgisizliğinin
sebepleri arasında önemli gördükleri neden “Görsel Sanatlar derslerinde
müzelerle ilgili konuların öğrencinin ilgisini çekecek nitelikte olmaması”
İfadesinde belirtilmiştir (X=3.70). Araştırmaya katılan öğretmenlerin üçte
ikiye yakını (%60.0) bu ifade belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu,
öğretmenlerin Görsel Sanatlar derslerinde müze kavramı ve müze eğitimi
konularının öğrencilerin dikkatini çekebilecek nitelikte olmadığı görüşüne katıldıkları biçiminde söylenebilir.

2.2.Görsel Sanatlar eğitimi ders saati süresinin az olması.
Tablo 2.2.
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Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimine ilgisizliğinin sebeplerinden önemli gördükleri neden, “Görsel Sanatlar ders saati süresinin az
olması” İfadesinde belirtilmiştir(X=4.18). Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin dörtte üçüne yakını (% 77.5), ders saatinin kısa olması nedeniyle müfredat programını uygulamada dahi güçlükler yaşandığı
görüşüne katılmaktadır. Bu bulgu, Görsel Sanatlar öğretmenlerinin zaman
yetersizliğinden dolayı müze eğitimini uygulama da zorluklar yaşadıkları
biçiminde yorumlanabilir.

2.3. Sınıfları kalabalık olması.
Tablo 2.3

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimine ilgisizliğinin sebepleri
arasında önemli gördükleri durum “Sınıfların kalabalık olması” İfadesinde
belirtilmiştir (X=3.48). Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yarısı (%50.0), bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu,
Görsel Sanatlar öğretmenlerinin sınıfların kalabalık olmasından dolayı
müze ziyaretlerinin yapılmasında sorunlar yaşadıkları ve sırasında kalabalık öğrenci gruplarıyla yapılan ziyaretlerin verimi düşürdüğü inancında
oldukları biçiminde yorumlanabilir.

2.4. Resim-İş Eğitimi bölümlerinde verilen, müze eğitiminin yöntem ve teknik açıdan yeterli olmaması.
Tablo2.4.

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimine ilgisizliğinin sebepleri arasında “Resim-İş Eğitimi bölümlerinde verilen müze eğitiminin yöntem ve teknik açıdan yeterli olmaması” İfadesinde belirtilmiştir (X=4.00).
Araştırmaya katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin dörtte üçü (%77.5),
Resim-İş Eğitimi A.B.D verilen müze eğitiminin yetersiz olduğu görüşü-
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ne katılmaktadır. Bu bulguya göre, Görsel Sanatlar öğretmenlerinin lisans
döneminde aldıkları müze eğitimi dersinin içerik ve uygulama alanlarında
daha kapsamlı olması gerektiği biçiminde söylenebilir.

2.5.Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitiminde değişen,
yeni metotları ve uygulama alanlarını tanımamaları, bu konuda kendilerini yetiştirme çabalarının olmaması.
Tablo 2.5

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimine ilgisizliğinin sebepleri
arasındaki bir diğer neden ise, “Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitiminde değişen, yeni metotları ve uygulama alanlarını tanımamaları, bu konuda kendilerini yetiştirme çabalarının olmaması” İfadesinde belirtilmiştir
(X=3.65). Tablo 2.5 incelendiğinde Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yarısından fazlası (%57.5) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu, öğretmenlerin, müze eğitiminde kendilerinin yetiştirmedikleri ve gelişen yeni
eğitim modellerini takip etme de güçlük çektikleri biçiminde yorumlanabilir.
“Öğretmenlerin “hizmet içi eğitim” programlarına müze eğitiminin dahil edilmesi, onların öğretimlerinde kullanabilecekleri önemli bir kaynağı
keşfetmelerini sağlayabilir” (Özsoy, 2002; 71).

2.6. Müze ziyaretleri sırasında Görsel Sanatlar öğretmeninin
deneyime sahip olmaması.
Tablo 2.6

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimine ilgisizliğinin
sebeplerinden önemli gördükleri durum “Müze ziyaretleri sırasında Resim-İş öğretmenlerinin deneyime sahip olmaması” İfadesinde belirtilmiştir(X=3.40). Araştırmaya Görsel Sanatlar öğretmenlerinin beşte üçü
(%60.0) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu, Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze ziyaretlerinde yeterli bilgiye sahip olmadıkları düşüncesini taşıdıkları biçiminde yorumlanabilir.
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2.7. Müze ziyaretinde öğretim modellerinden “nesnelerle
öğrenme” ilkesinin temel alınmaması.
Tablo 2.7

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimine ilgisizliğinin sebepleri
arasında “Müze ziyaretinde öğretim modellerinden “nesnelerle öğrenme”
ilkesinin temel alınmaması” ifadesinde belirtilmiştir (X=3.60). Araştırmaya
katılan Görsel Sanatlar öğretmenlerinin yarısından fazlası(%52.5)
bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulgu, görsel sanatlar
öğretmenlerinin müzelerdeki eğitimde ,önemli bir yer tutan nesnelerle
öğrenme, kavram becerisini geliştirilmesi gibi yöntemlere uzak olduğu ve
bunları uygulamadıkları biçiminde yorumlanabilir.
Müzede öğrenmenin temel özelliklerinden biri “ nesnelerle öğrenme”
de koleksiyonların, buluntuların, numunelerin kullanılması gerekmektedir.
Hooper-Greenhill’in (1999: 102) belirttiği gibi nesnelerin hem amaçlı
olan hem de amaçlı olmayan iletilerini okumak olanaklıdır. Nesnelerin
yorumları durağan değildir., sürekli değişiklik gösterir; bu da onların
öğrenme sürecindeki güçlü yönlerini oluşturur. Hooper-Greenhill (1999:
102), “Nesne ‘belge’ gibi iş görür, bilgiyi tutar ve kaydeder; biz daha fazlasını
öğrendikçe değişmekle kalma, aynı zamanda bize ne bildiğimizi hatırlatan
kapasiteye sahiptir” demektedir.

2.8. Müzede verilen eğitimde, somuttan soyuta giden bir düşünceyle öğrencilerin aktif öğrenmeye katılmalarının sağlanmaması.
Tablo 2.8

Araştırma sonuçlarına göre müze eğitimine ilgisizliğin sebeplerinden
bir diğeri “Müzede verilen eğitimde, somuttan soyuta giden bir düşünceyle öğrencilerin aktif öğrenmeye katılmalarının sağlanmaması” İfade-
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sinde belirtilmiştir (X=4.18). Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu (%87.5), bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır.
Bu bulguya göre, öğrencilerin eserleri gözlemleme ve inceleme de yetersiz olması müze ziyaretlerindeki verimi düşürmektedir. Öğrencilerin zihinsel gelişmeleri bakımından, somut nesneleri kavradıktan ve bu yönde
bir süre gözlem ve uygulamalar yaptıktan sonra soyut kavramları daha iyi
öğrendikleri söylenebilir.

2.9. Öğrencilerin müze eğitimine ilgisizliklerinin nedeni, gözlem ve deneyime sahip olmaması.
Tablo 2.9.

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimine ilgisizliğinin sebepleri
arasında, “Öğrencilerin müze eğitimine ilgisizlikleri gözlem ve deneyime
sahip olmaması” İfadesinde belirtilmiştir (X=4.38). Görsel Sanatlar öğretmenlerinin çoğunluğu (%85.0) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır.
Bu bulguya göre, öğrencilerin müze ziyaretlerinde pasif konumda izleyici
olmaktan çok, verilen bilgileri öğrenmeye hazır ve sorulara cevap verebilecek bilgiyle donatılmış bir öğretim modeli uygulamasının gerektiği söylenebilir.
Öğrencilerin sunulan yeni bilgiler ile geçmiş yaşantılarında öğrendiği
eski bilgiler arasında ilişki kurabilmelidir. Öğrencinin öğrenmeye karşı
istekli olması ve öğrenmek için gerekli etkin çabayı göstermesi için hali
hazırda sahip olması gereken bilgiden yoksun olması öğrenmede zorluk
yaşamasına sebep olmaktadır. Gözlem yoluyla öğrenmede, öğrencinin gözlemlediği daha sonra hatırlananlar, modelden elde edilen yaşantının depolanmış gerçek resimleridir. Öğrenmeye hazır olma, öğrencinin bilgisi, yetenekleri, ilgileri, alışkanlıkları, tutumları ve değerleri ile ilgilidir. Bu öğeleri
dikkate almayan bir öğrenme durumu da geçerli öğrenme yaşantılarının
oluşması oldukça güç olur (Fidan, 1996: 109).

114

GÜZEL SANATLARDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR

3. Müzelerin Sanat Eğitimi Amaçlı Kullanılmasının Yararları
3.1. Müze eğitimi, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü bir
yaklaşımla anlayışta “ ne kadar faydalı olur.
Tablo 3.1.

Müzelerin sanat eğitimi amaçlı Kullanılmasına ilişkin görüşleri arasında “Müze eğitimi, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü bir yaklaşımla anlayışta ne kadar faydalı olur” ifadesinde belirtilmiştir (X=4.30).
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu (%92.5), bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguyla, müze ziyaretlerinin öğrencilerin
kültürlerarası anlayış ve empati geliştirmelerinde önemli olduğunu anlaşılmaktadır.
Erbay’ın (2000: 26) bize aktardığı gibi müzeler bulundukları ülkelerin
yada bölgenin sosyal yapısını gelenek ve göreneklerini, kültür düzeyini,
düşünce sisteminin ve değerlerini yansıtan kurumlaradır. Müzeler değişik
ülkelerde de yada bir ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan insanlar arasındaki karşılıklı iletişimi sağlayan, anlaşmaya imkan veren bir haberleşme
aracıdır.

3.2.Müze eğitiminin etkili olabilmesi için, öğretmenin işleyeceği
konu ve koleksiyonlar hakkında ön araştırma yapması ne kadar yararlı olur.
Tablo 3.2

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin, müzeleri sanat eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin önemli gördükleri bir diğer neden, “Müze eğitiminin etkili
olabilmesi için, öğretmenin işleyeceği konu ve koleksiyonlar hakkında ön
araştırma yapması ne kadar yararlı olur” ifadesinde belirtilmiştir (X=4.23).
Sonuç olarak Resim-İş öğretmenlerinin çoğunluğu (%92.5), bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguya göre, müzenin daha etkin kulla-
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nımını sağlamak için ön araştırma ve inceleme yapılmasının önemi ortaya
çıkmaktadır.
Öğretmen, öğrencileri sanat eserleri ile karşı karşıya getirdiğinde, değişik öğretim yolları izleyerek duyularını kullanmalarını sağlamalıdır. Bunun
için öğretmen dersinin konusunu dikkatle gözden geçirmeli konuyla ilgili
araç-gereç ve varlıkları tespit etmelidir. Bunların nereden ve nasıl temin
edileceğini araştırmalı, derste bulundurulması için gerekli tedbirleri almalıdır. Konuyu işlerken söze daha az yer verilmeli, öğrencilerin eserler
üzerinde gözlem,inceleme ve araştırma yapmaları sağlanmalı onları resim,
şema, model ve numunelerden yararlandırılmalıdır (Büyükkaragöz, Çivi,
1999: 55).

3.3. Öğretmenler için, bir müze pedagojisi kitabının yazılması”
sizce ne kadar faydalı olur.
Tablo 3.3

Müzelerin sanat eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin görüşler arasındaki bir diğer durum, “Öğretmenler için bir müze pedagojisi kitabının yazılması” ifadesinde belirtilmiştir (X=4.35). Araştırmaya katılan öğretmenlerin sekizde yedisi (%87.5) okullarda müze eğitimini bilinçli bir şekilde
verebilmeleri için müze eğitimiyle ilgili bir kitaba ihtiyaçlarının olduğuna
katılmaktadır. Bu bulguya göre Resim-İş öğretmenlerinin müze eğitimi,
müze gezi planları ve müze ziyaretlerindeki etkinlikleri anlatan bir rehber
kitaba ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Müze eğitimi alanında öğretmenlerin çalışma materyallerine ve disipline dayalı ilke ve yöntemleri öğrenme
isteği taşıdıkları söylenebilir.
Müze pedagojisi, basit bir anlatımla, bir sanat eseri yada nesnesini izleyen çocuk, ergen yada yetişkine “sende yapabilirsin” demek ve onu inandırmaktır. Ayrıca müze pedagojisi nasıl bir müzeyi, hangi bağlamda, hangi
personelle, hangi malzeme ile hangi amaca uygun, nelerin yapılacağını,
gerçekleşme durumunu sorgulamayı ve müzenin gerekliliğini; Estetik, sanatsal, kültürel ve eğitsel kültür tüketimini, bireyin ve ailenin entelektüel
düzeylerini değişik yollarla harekete geçirilmesiyle bireylere hissettirmeyi
de kapsar ( Adıgüzel, 1999: 25).
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3.4.”Müze ziyaretlerinde öğrencilerin bazı eserlere dokunarak
tanımalarına izin verilmesi” öğrenmeyi ne kadar etkiler.
Tablo 3.4

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerinin müzelerin sanat eğitimi
amaçlı kullanmasına yönelik görüşlerinde önemini vurguladıkları diğer
bir neden “Müzelerin ziyaretlerinde öğrencilerin bazı eserlere dokunarak
tanımalarına izin verilmesi” öğrenmeyi ne kadar etkiler. İfadesinde belirtilmiştir (X=3.47). Görsel Sanatlar öğretmenlerinin üçte ikiye yakını (%60.0)
bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguya göre, gerçek gözlemler ve analizler yapabilmek için, bütün duyularını kullanmanın önemli
olduğu söylenebilir. Öğrencilerin nesneleri dokunarak tanımaları ve objelerle kurduğu etkileşim sonucu kalıcı izler oluşur. Öğrenme bu yaşantıların
ürünüdür (Büyükkaragöz, Çivi , 1999: 117) .

3.5.”Müzelerin, gezici sergiler ve geçici vitrinlerle okullara ve
kütüphanelere taşınabilir hale getirilmesi” müze eğitimi açısından ne
kadar yararlı olur.
Tablo 3.5

Görsel Sanatlar öğretmenlerinin müzelerin sanat eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin önemli gördükleri nedenlerden, “Müzelerin, gezici sergiler ve geçici vitrinlerle okullara ve kütüphanelere taşınabilir hale getirilmesi” ifadesinde belirtilmiştir (X=4.10). Araştırmaya katılan öğretmenlerin
dörtte üçünden fazlası (%82.5) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır.
Bu bulguya göre müze koleksiyonlarının, müze binası dışında başka mekanlarda sergilenmesinin müze eğitimi için çok faydalı olacağı, gezici sergiler sayesinde, ulaşılamayan müzelerin koleksiyonlarını da inceleyebilme
fırsatının yaratılacağı söylenebilir.
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Bir sınıfın çoğu zaman müzeye gitmesine bir çok sebepler engel olabilir:
Çok uzak olma, fiziki yetersizlikler, personelin az oluş, kaynakların azlığı
yada taşıma vasıtalarının yetersizliği. Böyle bir durumda, müze personelinden bazı üyeler, okullara gidip, öğrencilerle konuşma yapabilir ve onlara
birkaç eşya gösterebilirler ve müze, okullara geçici olarak istedikleri eşyaları vererek orada geçici bir sergi açama olanağını sağlarlar (Harrison: 1963,
114).

3.6. Okul ve müze işbirliğinde öğrencilere müzede uygulamalı
olarak yaptırılan röprodüksiyon (tıpkıbasım) çalışmalarının müze
salonlarında sergilenmesi ne kadar faydalı olur.
Tablo 3.6

“Okul ve müze işbirliğinde öğrencilere müzede uygulamalı olarak yaptırılan röprodüksiyon (tıpkıbasım) çalışmalarının müze salonlarında sergilenmesi” ifadesine (X=4.32) araştırmaya katılan Resim-İş öğretmenlerinin çoğunluğu (%92.5) katılmaktadır. Bu bulguya göre, öğrencilerin müze
koleksiyonundan belirledikleri bir eserin kil, metal yada üç boyutlu çizim
uygulamalarının, müze sergi salonlarında teşhir edilmesinin sanat eğitimi
açısından daha çok cesaretleneceği söylenebilir
Öğrencilerin gördüklerini algılayıp, algılamadıklarını veya onlarda
kalan imajı ortaya çıkarmak gerekir. Bu tür destek verici ve öğrencilerin
ilgilerini artırıcı atölyeler sayesinde, müzeler birer üretim merkezi haline
gelebilir.
3.7..” Müze ziyaretleri sonrasında, müze içerisindeki eserlerin bir yada
birkaçının resmini yapma, modelini çizme gibi etkinlikler eğitimin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlar” görüşüne ne kadar katılırsınız.
Tablo 3.7.
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“Müze ziyaretleri sonrasında, müze içerisindeki eserlerin bir yada birkaçının resmini yapma, modelini çizme gibi etkinlikler eğitimin sürekliğini
ve kalıcılığını sağlar” ifadesine Resim-İş öğretmenlerinin müzelerin sanat
eğitimi amaçlı kullanılmasına ilişkin görüşlerinde önemli gördüklerini belirtmişlerdir (X=4.03). Öğretmenlerin dörtte üçü (%75.0) bu ifadede belirtilen duruma katılmaktadır. Bu bulguya göre, sanatsal deneyimler, kendinden emin olma, yaratıcılığı sergileme, sorumluluk duyma, yeteneklerinin
farkına varabilme, görsel okuryazarlığa kavuşma, algısal duyarlılık ve estetik ilgi geliştirmede müzelerde sanat eğitiminin önemi ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERILER
Görsel Sanatlar Eğitimi programları içinde bulunan müze ziyaretleri;
öğrencilere, duygu ve düşüncelerini ifade etmeden önce görsel olarak algılama yeteneğini kazandırır. Kişi görsel olarak eğitilir. Sanat objesini görerek, güzeli ve estetik değerleri görmeyi ve tanımayı, seçmeyi öğrenebilir.
Müzelerde sanat eğitimi yoluyla koleksiyondaki eserlerle iletişim ve
etkileşim sürecinin, müze ortamında öğrenme ile güçlendirilmesi beklenmektedir. Bu öğrenme bireyin aktif olmasını, uygulama yaparken, aynı zamanda uyguladıkları üzerinde düşünüp bunları anlamlı hale getirmesini,
hepsinden önemlisi, görsel okuryazarlık ve “görme” becerisini kazanmasını
kapsamaktadır. Özellikle öğrencilerin müze ortamında sanat eğitimi uygulamalarına katılması, nesnelerin algılanmasında, var oluş ve mekanda yer
alış biçimlerini kavramalarına yardımcı olmaktadır.
Müze ortamında ve müze nesnelerinden yola çıkarak, öğrenciler çevreyi
ve sanatsal nesneleri oluşturan, yaratma insanları tanıma, anlam olanağı
yaşabilir, nesneler ve o dönemin insanları arasındaki ilişkileri keşfedebilirler. her şeyden önce öğrenci sanatsal, tarihsel, kültürel bir ortamda müze
ziyareti alışkanlığı edineceklerdir. Sınıf dışı gerçek ortamlarda müzelerin
kurduğu atölyelerde eğitsel amaçlı nesneler üretip yaşantısal öğrenmeyi de
yaşamış olacaklardır (Adıgüzel,2004 :191).
Sınıfta başarmanın çok zor olduğu nitelikleri müzenin verebileceği
açıktır. Okul öncelikli ve birinci olarak çocukların zihinsel kavrayışını sağlarken, müze içgörü gücünü artıran duyguları ve atmosferi sağlayabilir.
Böylece öğrencilerin deneyimlere dayalı olarak müze ortamında aktif
öğrenmesi, kişisel ve sosyal yönden gelişmesi sağlanmış olur. Ayrıca öğrencilerin estetik beğeni ve sanatsal çözümleme gibi yetileri kazanabilir.
Yukarıda belirtilen becerilerin öğrencilere kazandırılması Görsel Sanatlar öğretmenlerinin konu ile ilgili birikim ve deneyimlerini sınıf içinde yada
müze mekanlarında çeşitli sanatsal uygulamalarla aktarmaları sonucunda
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başarılabilir. Bunun içinde Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültelerinde müze eğitimi ve uygulamaları derslerinin, kapsamlı bir biçimde işlenmesi gerekmektedir. Diğer etkili bir eğitim şekli ise, müzeler tarafından, öğretmenlere
müze mekanlarında, koleksiyonların öğrencilerin eğitilmesi amacıyla nasıl
kullanılabileceği, müze kavramı ile müzede öğretim kavramlarının ayrıntılı olarak vurgulanmasıyla güçlendirilebilir. Öğretmenlerin müzelerle işbirliğini sağlayacak sürekli seminer veya toplantıların yapılmasıyla eğitime
destek verilebilir.
Öğrencilerin müze ziyaretleriyle yaşam boyu eğitime bir adım atmalarının yanısıra, müze ve ziyaretlerini alışkanlık haline getirmelerinin önemli
olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuca göre müzelerin sanat eğitimi
amaçlı kullanılması ve öğrencileri müze mekanlarında eğitebilmek için
öğretmenler, iyi bir müze eğitimi ve uygulamaları bilgisine sahip olmalıdırlar. Araştırma esnasında, müzelerin okullara ilgi göstermediği ve müze
eğitim servislerinin rehberlikte yetersiz kaldıkları için bu alanda yeterli faaliyet gösterilmediği saptanmıştır.
Okulların müze tarafından kazanılmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Var olduğu düşünülen ilgisizliklerin yada rehberlik hizmetlerini eksikliklerinin çözümü, müze-okul, müze eğitimcisi-öğretmen
işbirliğine bağlıdır. “Müzeler, toplumsal kaynakları, insanları, eğitim, sağlık, kültür gibi kurumları, öğretmeni, öğrenciyi, kültürü, iletişimi, aktif bir
öğrenme ortamı olarak bir araya getirebilecek bir bilgi alanı özelliği taşır”
(Adıgüzel,1999: 25).
Müzelerin sanat eğitimindeki yeri nedir ? Müzelerin eğitim yada öğretme
konusunda yeterli bilgileri var mı ? Öğrenciler müzelerde neler öğrenecekler
? ve bu bilgileri sınıf ortamına taşıyabilecekler mi ? Bu soruların cevaplarını
verebilmek için öncelikle müzelerle iletişimi artırmak gerekmektedir.
Müzelerin eğitim kurumları olarak görevler üstlenmeleriyle, hayat boyu
eğitim yolu açılmış olacaktır. Yapılan gözlemler ve uygulamalar ışığında, okul
öğretmen-öğrenci-müze ilişkisinin, müzelerin aktif öğrenme alanı olarak kullanılmasındaki rolü açıkça anlaşılmıştır (Paykoç, 2003: 58). Müze ortamında
yapılan eğitimle, bilgiyi dolaysız elde edebilme, öğrencilerin araştırmaya ve
incelemeye yönelmeleri, yaparak-yaşayarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmeleri, yaratıcı güçlerini kullanabilmeleriyle ve kendilerini yaptıkları heykeller,
çizdikleri desenler, anlattıkları hikayeler ve gerçekleştirdikleri drama çalışmalarıyla ile daha iyi ifade etmelerine yardımcı olmaktadır.
Müzeler tarafından düzenlenen konferanslar, seminerler ve bunların
yayınlanması veya müzecilik üzerine yapılan seminerlerin yayınlanması
bilgi alanının gelişmesini sağlayacak bir diğer etkinliktir. Müzeciliğin özünü
oluşturan sanat tarihi ve arkeoloji alanında Türkiye’de süreli yayın eksikliği
müzecilik alanında mevcuttur. Benzeri süreli yayınlar, haber bültenleri,
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internet grupları, belgesel tarzı yayınlar uluslararası ve ulusal bilgi paylaşımının
aktarılmasında etkinliğinin ve yayılma hızının artacağı düşünülmektedir.
Bütün bunlar sonucunda müzelerin sanat eğitimi amaçlı kullanılmasında
öncelikle müzeleri iyi tanımak ve müzelerde verilebilecek eğitimi iyi
kavramak gerekmektedir. Bu alanda Görsel Sanatlar öğretmenlerinin
kendilerini geliştirmeleri ve müzelerde eğitimin yaygınlaşması için de
müzelerin eğitim servislerinin daha etkin hale getirilmesi sağlanmalıdır.
Müzelerimizdeki koleksiyonların değerlendirilmesi, öğrencilerin sanat
disiplinlerini öğrenmesinde kullanılması amacıyla müze ziyaretlerinin
sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi önemli bir konudur. Bu çalışmayla
ilgili yapılacak incelemelerden diğerleri, Resim-İş Eğitimi müfredatı,
Görsel Sanatlar ders saatinin uzatılması, Görsel Sanatlar öğretmenlerine
müze eğitiminin verilmesi, müzelerin ve sanat galerilerinin okullara
yönelik eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi, müze gezi planlarının
düzenlenmesi gibi başka araştırmalara konu olabilecek hususlardır. Çeşitli
yükseköğretim kurumlarında faaliyet gösteren müze eğitimi yükseklisans
programlarında öğrenim gören öğrencilerin belki de staj amaçlı Milli
Eğitime bağlı okullarda öğretmenlere seminer vererek müze okul işbirliğine
katkı sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Müzelerde sanat eğitimi için
çeşitli mekan ve maddi kaynak sağlanması gereklidir. Sanat çalışmalarına
ve gelişmesine yardımcı olabilecek yönetim teknikerlin başarısı aktif
ziyaretçi ve etkin öğretime bağlıdır. Müzelerin yaygın öğrenme ortamları
olarak kullanılması ve okul-müze işbirliği bağlamında hizmet içi eğitimin
yanı sıra kılavuz kitaplar MEB hizmet içi eğitim daire başkanlığı ve kültür
turizm bakanlığı işbirliği ile basılı ya da interaktif materyaller yayınlanarak
okullara ve görsel sanatlar öğretmenlerine ulaştırılabilinir. Müze gezileri
ve müze eğitim yeni başlangıçların dönüm noktası olmaktadır. Müzelerin
kullanıldığı derslerin başında gelen Görsel Sanatlar Eğitimi derslerinde
öğrencilerin görerek, dokunarak, çizerek yaşantılara dayalı öğrenmelerinin
bir sonucu olarak müzelerin kullanılması, u*yaygın hatta zorunlu hale
getirilmesi gerekmektedir. Müze eğitimi, çağdaş öğretim yöntemleri
açısından oldukça önemli ve gereklidir. Müze eğitimi sadece müzelerde
verilen eğitimle sınırlı olmayıp gözlem ve deneyimlerin sınıfa taşınarak
somut sanatsal çalışmalara dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Müze eğitimi
genel eğitim öğretim ortamlarına yeni etkinlik alanları sunmanın yanı sıra
çağdaş yöntem ve tekniklerin uygulanmasına da imkan sağlar. Sonuç olarak
sanat ve müze eğitim işbirliği karşılıklı özveri ve işbirliğine dayanmaktadır.
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EKLER

01
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Müze ziyaret ücretlerinin yüksek
olması
Öğrencilerin ailelerinin gelir
düzeyinin düşük olması
Sanat eğitimcilerinin müze eğitimiyle
ilgili dokümanlarının müzelerin
eğitim servisleri tarafından
karşılanması.
Müze ziyaretleri için okul idaresinden
izin alma konusunda sıkıntıların
yaşanması.
Okul yönetiminin müze ziyaretlerine
yeterince ilgili olmaması.
Müzelerin ilgi çekici tanıtım
faaliyetlerinde bulunmaması.(afiş,ilan
v.b.)
Okullarına müzelerin, tanıtım amaçlı
eğitim broşürlerinin gönderilmemesi.
Müzelerin müze içi eğitim faaliyetleri
açısından yetersiz olması.
Müze ziyaretlerinde müze
rehberlerinin ilgisiz olması.
Müzelerin, öğrenciler için eğitici bir
alana sahip olmamaları.
Sergilemede etiketler üzerindeki
bilgilerin yeteri kadar açık olmaması.
Müze ziyaretlerinde müze
rehberlerinin ücretli olması.
Müze atmosferinin öğrenciler için ilgi
çekici olması.
Müzelerde, ziyaret esnasında rehberlik
yapacak kişilerin bulunmaması.
Müze ziyaretlerinden önce
hazırlanması gereken gezi rehberi için
yeterli zamanın bulunması.
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Karasızım
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Katılmıyorum
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Müzelerde öğrencilere yönelik eğitim
odalarının, işitsel-görsel cihazların
başvuru kitaplarının ve dokunabilir
materyallerin bulunmaması
Müzelerin ziyaretçilere açık olduğu
saatlerin yayın organlarında ilan
ettirilmemesi.
Okul idarelerinin, müze eğitimi
için öğretmenlere gereken imkan ve
kolaylıkları sağlamaması.
Okul idarelerinin müzelerle
“müzelerde sanat eğitimi” için işbirliği
kurmaması.
Sanat eğitimcisinin, müze ziyaretinde,
müzede ne bulmak istediğini
bilmemesi.
Müze ziyaretlerinin okullardaki
sanat (resim) eğitimi konuları ile
ilişkilendirilmemesi
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Resim- İş derslerinde müzelerle ilgili
konuların öğrencinin ilgisini çekecek
nitelikte olmaması.
Resim-İş eğitimi ders saati süresinin az
olması.
Sınıfların kalabalık olması.
Görsel Sanatlar Eğitimi bölümlerinde
verilen, müze eğitiminin yöntem ve
teknik açıdan yeterli olmaması.
Resim-İş öğretmenlerinin müze
eğitiminde gelişen, yeni metotları,
uygulama alanlarını tanımamaları,
bu konuda kendilerini yetiştirme
çabalarının olmaması.
Müze Eğitiminin, öğretim programında
var olması, ancak uygulanabilmesi için
gereken zaman ve rehberliğin olmaması.
Müze ziyaretleri sırasında Görsel
Sanatlar öğretmeninin deneyime sahip
olmaması.
Müze ziyaretinde öğretim modellerinden
“nesnelerle öğrenme” ilkesinin temel
alınmaması.

Tamamen
katılmıyorum

Çok
Katılıyorum

Orta Düzeyde
Katılıyorum

Az
Katılıyorum

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Müze
Eğitimine İlgisizliğinin Sebepleri

Hiç
Katılmıyorum
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Müzede verilen eğitimde, somuttan
soyuta giden bir düşünceyle
öğrencilerin aktif öğrenmeye
katılmalarının sağlanmaması.
Öğrencilerin müze eğitimine
ilgisizliklerinin nedeni, gözlem ve
deneyime sahip olmaması.
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“Müze eğitimi, kendi kültürünü ve farklı
kültürleri çok yönlü bir yaklaşımla
anlayışta” ne kadar faydalı olur?
“Müze eğitiminin etkili olabilmesi
için, öğretmenin işleyeceği konu ve
koleksiyonlar hakkında ön araştırma
yapması ne kadar yararlı olur ?
Öğretmenler için, bir müze pedagojisi
kitabının yazılması” sizce ne kadar faydalı
olur?
“Müze ve sanat galerisi ziyaretlerinde
öğrencilerin bazı eserlere dokunarak
tanımalarına izin verilmesi” öğrenmeyi ne
kadar etkiler?
“Müzelerin, gezici sergiler ve geçici
vitrinlerle okullara ve kütüphanelere
taşınabilir hale getirilmesi” müze eğitimi
açısından ne kadar yararlı olur?
“Müze ve sanat galerileri ziyareti,
eğitim amaçlı kullanıldığında, öğrenciyi
bilgilendirmenin yanı sıra yaratıcılığını da
geliştirir” görüşüne ne kadar katılırsınız?
Okul ve müze işbirliğinde öğrencilere
müzede uygulamalı olarak yaptırılan
röprodüksiyon (tıpkıbasım)
çalışmalarının müze salonlarında
sergilenmesi ne kadar faydalı olur?
“Müze ve sanat galerisi ziyaretleri
sayesinde, sergilenen eserlerin yapıldığı
malzeme ve üslubu hakkında öğrenci
daha çok bilgi sahibi olur” görüşüne ne
kadar katılıyorsunuz?
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Müzelerin Görsel Sanatlar Eğitimi
Amaçlı Kullanılmasının Yararlarına İlişkin
Görüşler
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“Müze ve sanat galerisi ziyaretleri
sonrasında, müze içerisindeki eserlerin
bir yada birkaçının resmini yapma,
modelini çizme gibi etkinlikler eğitimin
sürekliliğini ve kalıcılığını sağlar”
görüşüne ne kadar katılırsınız?
“Müze ziyareti sırasında öğrencilere
sanat eserleri hakkında “Bu ürün nasıl
yapılmıştır?” yada “Ürünün bugün de
taşıdığı değer aynı mıdır?” gibi sorular
sizce ne kadar etkili olur?
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