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ÖZET 

Öğrencinin kendisini özgürce ifade edebilmesinin yanı sıra estetik beğeni, yaratıcı hayal gücü, özgün ve 
orijinal fikir üretip, hayata geçirebilme gibi becerilerin kazandırılabilmesi için oldukça zengin olanaklar sunan sanat 
eğitimi; öğrenciler hangi mesleği seçerlerse seçsinler alandaki başarılarına da katkı sağlayacak imkanlar sunarak 
eğitimlerine temel dayanağı oluşturmaktadır. 

Ortaöğretim düzeyinde meslek seçmeye hazırlanan öğrenciler kendi öz yeterliliklerinin, ilgilerinin, 
meraklarının, kişisel eğilimlerinin ve becerilerinin keşfine çıkmaktadırlar. 

Mesleki ve teknik bilgi ve beceri kazandıran moda tasarımı eğitimi de tasarım ağırlıklı bir eğitim 
olmasından dolayı sanat eğitimi temelli olmak zorundadır. Bu alanda eğitilerek yetiştirilecek öğrencilerin de moda 
tasarımına ilgi ve merak duyan, tasarım eğitimini kavrayabilecek ve uygulayabilecek öz yeterliliğe ve hazır 
bulunuşluluğa sahip olmaları beklenmektedir. 

Sanat eğitimi alarak gelen öğrencilerin daha yaratıcı ve özgün fikirler üretip, kendisini özgürce ifade 
ederek, estetik görüş ve bakış açısına sahip oldukları düşünülmektedir. Aradaki sanat eğitimi farkından yola çıkarak, 
ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve yeterlilik profillerini anlayabilmek amacıyla Konya Karatay Lisesi, Selçuklu 
Öztekinler Kız Meslek Lisesi ve Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile birlikte moda 
tasarımı çalışması yapılmıştır. Kendi öz kültürümüzü oluşturan Geleneksel Türk Sanatları öğrencilere tasarımlarında 
esinlenmeleri için kaynak olarak seçilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin moda ve moda tasarımına olan ilgileri, 
düşünceleri, hazır bulunuşluluk düzeyleri ve sanat eğitiminde aldıkları bilgi ve becerileri aktarabilme yetenekleri 
karşılaştırmalı bir biçimde anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Moda Tasarımı, Giysi Tasarımı. 

ABSTRACT 

The Art education, which presents rich possibilities for the student to acquire skills such as aesthetic taste, 
creative imagine power, creating unique and original idea and acting on the idea as well as expressing himself or 
herself freely, constitutes building blocks that contribute to their success in their fields whatever profession they 
choose.  
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The students who get ready for choosing profession at the level of middle school explore their self 
sufficiency, interest, curiosity, personal tendency and skills.  

Fashion design education, which earns professional and technical skills, is mostly about design and due to 
this fact it should be based on art education. The students who are educated in this field should be interested and 
curious in fashion design and also should have self sufficiency and availability.  

The students who take art education are thought to be more creative and to generate more original ideas as 
well as having aesthetic view and viewpoint. Starting from the difference of art education, a fashion design study 
was made to understand the education and sufficiency of middle school students of following schools: Konya 
Karatay High School, Selçuklu Öztekinler Vocational High-School for Girls and Konya Çimento Anadolu Fine Arts 
High School. Traditional Turkish Art which forms the core of our culture was chosen as source for the students to be 
inspired by in their designs. The interest for fashion and fashion design, thoughts, availability level and the ability of 
carrying over the skill acquired in art education of the students who joined in the research was tried to be understood 
relatively. 

Key words: Art Education, Fashion Design, Clothing Design. 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Sanat, insan yaşamının hemen hemen her anında onun ayrılmaz bir parçasıdır. Nereye bakarsak 

bakalım sanat ve tasarım çalışmalarıyla karşılaşırız. Sanat biçimleri ve tasarım ürünleri kullandığımız 

kahvaltı tabağında, mobilyalarda, giydiğimiz elbiselerde ve daha birçok yerde karşımıza çıkmaktadır 

(Mercin, Alakuş, 2007: 15). Sanatın insan eliyle yapılan birçok şeye yansıması, çevremizdeki pek çok 

şeyin tasarımının estetik değerler doğrultusunda şekillenmesi, bu ürünleri düşünen, tasarlayan, üreten ve 

hatta tüketen insanların temelde sanat eğitimine tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır. 

Fizyolojik tatminden sonra hatta bazen de daha önce gelebilen psikolojik tatmin için duyguların ta 

derinine inen estetik varlığı ile hoşa giden sanata ulaşmanın ve ulaştırmanın, onu anlayıp kavramanın, 

hayatımıza ve çevremize uygulamanın en kolay ve çözümsel yolu sanat eğitimidir (Başaran, 2012: 69). 

Sanat eğitimi bireyde yaratıcılığı geliştirirken aynı zamanda araştırıcı, inceleyici, sorgulayıcı, eleştirel, 

entelektüel, kültürel bakış açısı geliştirmekte, bireye özgüven duygusu kazandırarak, görme, algılama 

iletişim becerileri ile özgün ve yaratıcı anlayışı, teknik bilgi ve beceriyi, estetik duygusunu, bilişsel, 

sosyal, algısal ve duyuşsal gelişimi kazandırmaktadır (Artut, 2006: 113). 

Sanat eğitimi bireylerin duygu ve düşüncelerini biçimlendirmede, yeteneklerini ve yaratıcılık 

güçlerini estetik bir düzeye ulaştırmak amacı ile yapılmaktadır (Aktaran: Akın, 2006: 30). Yaratıcılık 

bilimde, sanatta ve tasarımda çağa damgasını vurmuştur (Alp, 2009: 48). Yaratıcılık bilim ve teknikten 

sanata, ekonomiye dek hayatımızın her alanında ortaya ürün konulabilecek bir olgudur. Normal zeka 

seviyesine sahip olan her insan ortaya yaratıcı bir ürün koyabilmektedir. Yaratıcı süreçte sezgi, hayal 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

614 

gücü, deneme, yanılma, araştırma, bulma, kalıplardan kurtulma, yeniden kurma gibi bir takım yetiler ve 

nitelikler rol oynamaktadır. Bu süreçte merak gibi bir çıkış noktası ve özgünlük gibi bir sonuç yer 

almaktadır (Buyurgan S., Buyurgan U., 2007: 29). 

Sadece uygulayıcı, uyarlayıcı, benzetici, hatta yorumlayıcı değil; yaratıcı ve yaratıyı fark eden 

bireyler yetiştirmek istiyorsak teknik bilginin dışında yaratmanın özünü, sanatı ve bu yolla estetiği 

öğreterek öğrencinin bu yolla düşünce geliştirmesini sağlamalıyız (Akın, 2006: 34). Duyularımıza hitap 

ederek haz almamızı sağlayan estetik görüş ve bakış açısı ancak disiplinler arası verilen bir sanat eğitimi 

ile kazandırılabilir. Pek çok zaman bir arada ve bir anlamda düşünülen sanat eğitimi ve estetik eğitim, bu 

açıdan düşünüldüğünde yaratımda, üretimde ve tüketimde bireye estetik beğeni ve değer kazandırarak 

tüm eylemlerinde estetik kaygıyla hareket etmesini sağlamaktadır. 

İnsan doğasında bulunan süslenme ve güzellik duygusu giyimin biçimlenmesinde ve 

çeşitlenmesinde yer alan en önemli etkenlerdendir (Gökay, 2004: 40). Bu duygunun tatmini için giysileri 

tasarlayan, üreten ve tüketen insanların estetik eğitimi önem kazanmaktadır. Özellikle kar amacıyla 

hareket eden, insanların duyularına hitap ederek hoşa giden biçimler yaratma çabasında olan moda 

sektörü, piyasaya sunduğu metaların estetik görünümlerini ön planda tutmaktadır. İşlevselliğin de önüne 

geçebilen estetik görünüm moda dünyası için en önemli satış aracı olmaktadır. Moda sektörünün önemli 

işadamlarından olan Gürsoy, “Görsellik ve estetik tasarımcının en büyük endişesi olmalıdır” diyerek bu 

görüşü vurgulamaktadır (Gürsoy, 2010: 38).  

21. yy bir tasarım yüzyılıdır. Tasarımın gücü ülkelerin ekonomik açıdan gelişimi ve dünya 

pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemektedir ( Alp, 2009: 51). Tasarımın bu gücü moda 

sektörü için de geçerlidir. Özellikle giyim ve aksesuar tasarımına odaklanan moda tasarımında yaratıcı 

düşünce yeteneğinin gelişmiş olduğu tasarımcıların çalışması oldukça önemlidir. Bu tasarımcılar kendi 

profesyonel alanlarındaki özel bilgilerin yanında, toplumun sanat anlayışını bilmeli, görsel ve geleneksel 

kültür üzerinde eğitilmiş olmalıdırlar (Gökay, 2004: 40). 

Sanat eğitimi teknik bir eğitim değildir. Görsel algı-bilme, düşünce, estetik canlandırma-

simülasyonun zihinde yapılaşması, buluş-esin-yaratıcılık süreci, el-göz-beyin yeteneklerinin geliştirilip-

yükseltilmesi, düş-hayal-sezgi güçlerinin etkinleştirilmesi eğitimidir. Sanat eğitimi, tekniği ve teknik 

ürünleri insanileştirerek-estetik değerlerle tinselleştirme süreçlerini kapsamaktadır (Atalayer, 1994: 77). 

Sanat eğitimi yoluyla estetik kişilik kazanan bireyler daha yapıcı, yaratıcı ve üretken 

olmaktadırlar. Moda tasarımı açısından bakıldığında da özgün, yenilikçi, yaratıcı ve estetik ürünlerin 

ortaya koyulabilmesi için her tasarım eğitiminde olduğu gibi sanat eğitimi, moda tasarımı eğitiminde de 

temel teşkil etmektedir. 
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Ülkemiz moda ve tekstil sektörünün markalaşma sürecindeki en önemli sorunlarından birisinin 

hala taklitçilik olduğu düşünüldüğünde, bu alanda yaratıcı, yenilikçi, orijinal fikirler üretebilen, estetik 

görüşe sahip tasarımcı ihtiyacının ne boyutta olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sanat eğitiminin kazandırdığı tüm bu niteliklerin yanı sıra, soyut düşünceyi uyumlu ve estetik bir 

bütünlük içinde somuta dönüştürmesi (Etike, 1995: 25) bir moda tasarımcısı için en önemli 

yeterliliklerden birisini oluşturmaktadır. Bir moda tasarımcısı aldığı sanat eğitimi yoluyla yaratıcı, özgün 

ve yenilikçi fikirlerini, duygularını, hislerini ve düşüncelerini pazarın ihtiyaçları doğrultusunda estetik 

biçimde tasarlayabilmektedir. Yine sanat eğitiminden edindiği resim bilgisi vasıtasıyla tasarımlarını 

artistik, anlaşılır ve doğru bir biçimde kağıda dökebilmekte, alandaki teknik eğitimiyle birleştirdiği, sanat 

eğitiminin kazandırmış olduğu niteliklerle tasarımlanan ürünün yaratımında uyumlu ve estetik 

malzemelerle kombinasyon yapabilmektedir. 

Ülkemizde de moda tasarımı eğitimi veren kurumlar moda sektörünün artan nitelikli tasarımcı 

ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim programları ve müfredatları geliştirmektedirler. 

Popüler bir kariyer seçeneği haline gelen moda tasarımı yükseköğretimde en çok istenilen 

alanlardan birisi haline gelmiştir (Jones, 2009: 6). Bu alanı seçerek başarılı olmak isteyen adaylar 

multidisipliner bir yapıya sahip olan moda tasarımı mesleğinin gerektirdiği kişisel, mesleki ve sanatsal 

beceri ve yeterliliklere sahip olmalıdır. 

Yükseköğretim moda tasarımı programlarına kaynak oluşturan ortaöğretim kurumlarında verilen 

eğitim bu alanda yetişecek öğrencilere önemli bir temel oluşturmaktadır. Hangi alanı seçerlerse seçsinler 

öğrenciye algılama, problem çözme yeteneği ve yaratıcılık kazandıran sanat eğitimi herkese verilmelidir. 

Sanat eğitimiyle sadece sanatçı yetiştirilmez, sanat eğitimi herkes içindir. Öğrencilerin yeteneklerini 

geliştirerek, hazır bulunuşluluk düzeylerini artıran sanat eğitimi öğrencinin yeniliklere açık, orijinal 

fikirler üretebilen, yaratıcı, özgün, bağımsız, sorun çözebilen, öz güven sahibi, duygu ve düşüncelerini 

ifade edebilen, araştırmacı, sorgulayıcı, estetik kaygı taşıyan, üretken bir kişilik kazanmalarında başlıca 

rolü üstlenmektedir. Bireyin en doğal ihtiyacı olan sanat eğitimi, alanı ne olursa olsun tüm ortaöğretim 

kurumlarında mutlaka yeteri kadar programlara girmelidir. 

Problem 

Bireylerin beğenisine sunularak hoşa gidecek biçimler yaratma çabasında olan moda tasarımı 

hiçbir zaman estetikten ayrı tutulmamalıdır. Yaratıcı, özgün, yenilikçi düşünce biçimi ve estetik ifade 

gücü ancak sanat eğitimi yoluyla öğrenciye kazandırılmaktadır. Hayat boyunca icra edeceği mesleği 

seçme yoluna giden ortaöğretim öğrencisi hangi alanı tercih edecek olursa olsun mutlaka yeterli derecede 

sanat eğitimi almalıdır.  
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Yapılan bu araştırmanın problemi, yükseköğrenim moda tasarımı alanını seçebilecek adayların 

yeterlik ve hazır bulunuşluluk düzeylerinin yükseltilmesi için sanat eğitiminin öneminin, farklı 

düzeylerde sanat eğitimi alan üç farklı okula kayıtlı ortaöğretim öğrencileriyle birlikte yapılan 

uygulamayla ortaya konulmasıdır. 

Yöntem 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu deneysel çalışmanın evrenini, Konya’da eğitim 

öğretim veren ortaöğretim kurumlarında eğitim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise 

2013-2014 eğitim öğretim yılında Konya Karatay Lisesi’nde eğitim gören, 11. sınıflardan random 

yöntemiyle seçilen, 18’i erkek 15’i kız öğrenci olmak üzere 33 öğrenci; Selçuklu Öztekinler Kız Meslek 

Lisesi’nde eğitim gören, 11. sınıflardan random yöntemiyle seçilen 25 kız öğrenci ile Konya Çimento 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören, yine 11. sınıflardan random yöntemiyle seçilen, 21’i kız 

4’ü erkek olmak üzere 25 öğrenci oluşturmaktadır. Toplamda 83 öğrenci ile birlikte çalışılmıştır. 

Uygulamadan önceki hafta öğrencilere konuyla ilgili ders anlatılmış, bir sonraki derse 

güdülenmiş ve hazır bulunuşluluk düzeyleri yüksek gelmeleri için slayt halinde görseller gösterilerek 

konu hakkında ön bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Önce sözel olarak anlatım yoluyla moda, moda ve giysi 

tasarımı, geleneksel Türk sanatları hakkında bilgi verilmiş, tasarımda bir tema seçilerek herhangi bir 

kaynaktan ilham alma anlatılmıştır. Minyatür, çini, hat, tezhip, ebru, keçe, halı, kilim, kumaşlar, yazma, 

oya, geleneksel Türk kıyafetleri ve aksesuarları, el işlemeleri, deri işleri, cam işçiliği, maden işçiliği, taş 

işçiliği, mimari, ahşap işçiliği gibi geleneksel Türk sanatlarından örnekler gösterilmiştir. Geleneksel Türk 

sanatlarından esinlenerek çalışan modacılardan örnekler verilmiş, bu modacıların çalışmalarından 

örnekler görsel olarak sunulmuştur. Ayrıca yine geleneksel Türk sanatlarından esinlenerek çizilen moda 

resimleri örnek olarak öğrencilere gösterilmiş; geleneksel Türk sanatlarından aldıkları esini tasarımlarına 

ne şekilde aktarabilecekleri anlatılmıştır. Öğrencilerden onları etkileyen herhangi bir geleneksel Türk 

sanatını seçip, bir hafta boyunca giysi tasarımına nasıl yansıtabileceklerini düşünmeleri istenmiştir. 

Ertesi hafta öğrencilere 35 cmx50 cm boyutunda resim kağıtları, bu kağıda uygun boyutta erkek 

ve kadın siluetleri, kuru boyalar ve guaj boya dağıtılarak; bir ders saati süresince geleneksel Türk 

sanatlarının herhangi birisinden etkilenerek kadın veya erkek kıyafetleri tasarlamaları istenmiştir. Ayrıca 

tasarladıkları bu giysileri verilen siluetlere giydirerek, boyamaları istenmiştir. Öğrencilere uygulamanın 

sonunda konuyla ilgili olarak fikirlerini ve genel bilgi düzeylerini ölçmek üzere bir takım sorular 

yöneltilmiştir. Yazılı olarak toplanan yanıtlar ve öğrencilerin yapmış oldukları giysi tasarımları toplanıp, 

değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

 

2. BULGULAR VE YORUMLAR 



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

617 

Konya Karatay Lisesi, Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi ve Konya Çimento Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konu hakkındaki bilgilerini, fikirlerini, ilgilerini ve hazır bulunuşluluk 

düzeylerini anlamak, aldıkları farklı düzeydeki sanat eğitiminin etkisini belirleyerek, bu üç okul arasında 

karşılaştırma yapabilmek amacıyla bir takım sorular yöneltilmiş, uygulama çalışmasının 

tamamlanmasının ardından cevaplar yazılı olarak alınmıştır. 

Soru 1. Moda Nedir? 

Bu soruya öğrencilerden oldukça farklı cevaplar gelmiştir. Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 

pek çoğu zamanla değişen kıyafet tarzı, giyinme biçimi demiştir, önemli bir kısmı insanın kendine 

yakışan giyim tarzı demiştir, birkaç öğrenci giysi tasarımı, birkaç öğrenci zamanla değişen yaşam tarzı 

demiş, bazıları yenilik olduğunu belirtirken iki öğrenci bu soruya cevap vermemiştir. Selçuklu Öztekinler 

Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden bazıları dönem dönem değişen giyim tarzı, sürekli yenilenen 

yaşamımızdaki her şey, giyim tarzı, kendine yakışan giyim tarzı, bir şey tasarlayıp üretmek, renk uyumu, 

elbise, tarz, hoş görünüm yaratma çabası, etrafımızdaki her şey gibi cevaplar vermişlerdir. Dört öğrenci 

herhangi bir yanıt vermemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 11’i 

yenilik derken, 6 öğrenci insanın kendisine yakışan giysiler demiş, diğerleri yeniliklere ayak uydurup 

eskinin yetersizliğine tepki, dönem dönem değişen insanlar arası uyum, belli dönemlerde belli şeylerin 

güzel bulunması, duygu düşünce ve hayaller, demişler, 2 öğrenci yanıt vermemiştir. 

Görüldüğü gibi öğrenciler bir ders önce bahsedilmesine rağmen modanın ne olduğu hakkında çok 

değişik fikirlere sahip görünmektedirler. Yanıtları büyük çoğunluğu yenilik, değişim ve giyim üzerine 

verilmiştir.  Bu soru modanın ne olduğu hakkında bir genel kültür sorusu niteliğinde sorulmuş birbirinden 

farklı eğitim veren üç okulun öğrencilerinden de benzer cevaplar alınmıştır. Bu soruya daha nitelikli 

yanıtlar vermesi beklenen, giyim eğitimi alan kız meslek lisesi öğrencilerinden beklenen yanıtların 

gelmeyişi müfredat ve ürün üretimi odaklı eğitim anlayışı olabilir. 

Soru 2. Hangi Moda Tasarımcılarını Tanıyorsunuz? 

Bu soruya Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 19’u Cengiz Abazoğlu, 12’si Cemil İpekçi, 6’sı 

İvana Sert, 5’i Emel Acar, 3’ü Hakan Akkaya ve bir tanesi de Buse Terim demiş; 4 öğrenci bu soruya 

cevap vermemiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 19’u Hakan Akkaya, 16’sı 

Cengiz Abazoğlu, 13’ü Cemil İpekçi, 11’i İvana Sert, 4’ü Nur Yerlitaş, 3’ü Dice Kayek, 2’si Uğurkan 

Erez, 1’i Rıfat Özbek, 1’i Hüseyin Çağlayan ve 1’i de Dilek Hanif derken 1 öğrenci bu soruya yanıt 

vermemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 13’ü Cemil İpekçi, 11’i 

Hakan Akkaya, 7’si Cengiz Abazoğlu, 3’ü İvana Sert, 2’si Dilek Hanif, 2’si Erol Albayrak, 2’si Rıfat 

Özbek, 1’i Dice Kayek ve 1’i Simay Bülbül derken 4 öğrenci bu soruya cevap vermemiştir. 
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Cevaplara balkıdığında öğrencilerin televizyonda gösterilen modayla ilgili popüler programlardan 

ne kadar çok etkilendikleri açık bir şekilde görülmektedir. Medyada devamlı sansasyonel şekilde 

gündeme gelen Cemil İpekçi de öğrenciler tarafından tanınan modacılar içinde ilk sıralarda yer 

almaktadır. Öğrenciler pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da en çok, bir kitle iletişim ve görsel kültür 

aracı olan televizyondan en fazla şekilde etkilendiklerini ortaya koymaktadırlar. Uğurkan Erez gibi moda 

tasarımcısı olmayan birisini dile getirmeleri reyting amaçlı yapılan bu programlardan ne kadar 

etkilendiklerini göstermektedir. Ayrıca yabancı hiçbir moda tasarımcısını anımsamamaları dikkat 

çekicidir. Üç okulu karşılaştırdığımızda güzel sanatlar lisesinde okuyan öğrencilerin bir ders önce 

bahsedilen moda tasarımcılarından bir kısmını daha iyi anımsadıkları görülmektedir.  

Soru 3. Moda Tasarımcısı Olmak İster Misiniz? Neden? 

Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 26 öğrenci moda tasarımcısı olmak istemediklerini 

belirtmiştir; gerekçeleri sorulduğunda bazıları yeteneğim yok, çizemiyorum, sıkıcı, birbirine 

uyduramıyorum, elim yatkın değil, bu konularda iyi değilim, zor, tasarladıklarım beğenilmez gibi 

gerekçeler öne sürmüşlerdir. Sadece 7 öğrenci moda tasarımcısı olmak istediğini söylemiştir; bu 

öğrencilere nedenleri sorulduğunda bir erkek öğrenci elbise ve kıyafet tasarlamayı, iğne iplikle uğraşmayı 

seviyorum demiştir. Diğerleri tasarlamak güzel, resmi seviyorum, zevkli iş, çizim yapmak hoşuma 

gidiyor, uyumu biliyorum neyin yakışıp neyin yakışmayacağını bilirim, kıyafetlerime iyi bakarım tarz 

peşindeyim gibi nedenler dile getirmişlerdir. 

Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 16 öğrenci olmak istediğini, 6 öğrenci 

olmak istemediğini, 1 öğrenci karar veremediğini söylerken, 1 öğrenci de hobi olarak yapmayı 

düşündüğünü söylemiş, 1 öğrenci soruya yanıt vermemiştir. Moda tasarımcısı olmak isteyenlere nedeni 

sorulduğunda çizim yapmak hoşuma gidiyor, hayal gücüm geniş, bir şeyler tasarlayıp üretmek çok güzel 

ve zevkli, bu konuda yetenekliyim, giyinmeyi seviyorum, modayı takip etmek isterim, hem para 

kazanırdım hem de çok kıyafetim olurdu gibi yanıtlar alınmıştır. Moda tasarımcısı olmak istemeyenlere 

nedeni sorulduğunda öğretmen olmak istiyorum, bana göre değil gibi nedenler öne sürmüşlerdir. 

Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 10 öğrenci moda tasarımcısı 

olmak istediği belirtirken, 15 öğrenci istemediğini dile getirmiştir. 1 öğrenci herhangi bir yanıt 

vermemiştir. Moda tasarımcısı olmak isteyen öğrencilerden bazıları kendimi yakın hissettiğim meslek, iyi 

kazanıyor, bu işlerle uğraşmayı seviyorum, bu benim tasarımım demek çok güzel, daha önce 

düşünmemiştim artık düşünüyorum, tasarlamayı seviyorum, tasarım yapmayı çok severim gibi cevaplar 

verirken; moda tasarımcısı olmayı düşünmeyenler bu iş için uygun özelliklere sahip olduğumu 

düşünmüyorum, beceremiyorum, ilgi alanım değil, modaya ilgim yok, tasarım yeteneğimin yeterli 

olmadığını düşünüyorum, özel sektörde çalışmak istemiyorum, yeteneğim yok, kendime güvenmiyorum, 

sanat daha çok ilgimi çekiyor gibi gerekçelerini dile getirmişlerdir.  
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Yapılan bu uygulama moda tasarımı alanına ilgi duyan veya yatkınlığı olan öğrencilerin 

belirlenmesine, öğrencilerin kendilerini keşfetmesine yardımcı olmuştur. Karatay Lisesi’nden 33 

öğrencide sadece 7’si bu alana ilgi duyarken, Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nde bu oran artmış 25 

öğrenciden 16’sı moda tasarımcısı olmak istediğini dile getirmiştir, Güzel Sanatlar Lisesi’nden ise 25 

öğrenciden 10’u ilgisini ifade etmiştir. Aldıkları giyim eğitiminin doğal bir sonucu olarak Kız Meslek 

Lisesi öğrencileri bu konuda daha istekliyken, tasarımın gerektirdiği sanat eğitimini alan Güzel Sanatlar 

Lisesi öğrencileri de istekli görülmüştür. Öğrencilerin çoğu tasarım yapabilmek için çizim yeteneğine, 

resim bilgisine ve yaratıcı hayal gücünün gerekliliğine değinmiştir. Bu alanı tercih etmek istemeyen 

öğrencilerin çoğu çizim ve tasarım yeteneklerinin olmadığını, zorlandıklarını söylemişlerdir. Bazıları da 

bu alana ilgisiz olduklarını belirtmişlerdir, bu öğrencilerin çoğunluğu Karatay Lisesi’nde okuyan 

öğrencilerdir. Ayrıca erkek öğrencilerin daha ilgisiz, kız öğrencilerin daha ilgili, istekli ve meraklı 

oldukları gözlenmiştir. Yine alana ilgili olan öğrencilerin yanında ilgisi olmasa bile çizimi iyi olan 

öğrencilerin daha zevkle, istekle ve titizlikle çalıştıkları gözlenmiştir. 

Soru 4. Geleneksel Türk Sanatlarına İlgi Duyuyor Musunuz? 

Konya Karatay Lisesi’nden 17 öğrenci Geleneksel Türk Sanatlarına ilgi duyduğunu, 11 öğrenci 

ilgi duymadığını, 2 öğrenci bazen, 1 öğrenci biraz, 1 öğrenci nadiren ilgi duyduğunu söylemiş ve 1 

öğrenci pek değil cevabını vermiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 10’u ilgi 

duymadığını, 8’i ilgi duyduğunu, 4’ü de çok fazla ilgi duymadığını dile getirirken, 3 öğrenci fikrini 

söylememiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 14’ü Geleneksel Türk 

Sanatlarına ilgi duyduğunu açıklarken, 3’ü ilgi duymadığını söylemiş, 7 öğrenci çok fazla ilgi 

duymadığını belirtirken, 1 öğrenci bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Karatay Lisesi öğrencilerinin bu alana daha çok ilgi duymasının nedeni araştırıldığında resim 

öğretmenlerinin dönem başından itibaren Geleneksel Türk Sanatlarıyla ilgili çalışmalar yaptırdığı 

öğrenilmiştir. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de bu alana daha sıcak bakmaları yine ders 

müfredatları içerisinden yer veriliyor olmasından veya aldıkları sanat eğitimi neticesinde estetik 

beğenilerinin gelişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Genel olarak bakıldığında öğrencilerin bu 

alana gereken ilgi ve alakayı göstermeyişlerinin nedeni Geleneksel Türk Sanatlarımıza gereken önemi 

vermemiz, günlük yaşantımızda kullanmayışımız, estetik beğenilerinin yeterince gelişmemiş olması, kitle 

iletişim araçlarında bu alana yeterince yer verilmiyor olması, okullardaki ders programlarında yeterince 

ele alınmaması olabilir. 

Soru 5. İlk Aklınıza Gelen Geleneksel Türk Sanatları Nelerdir? 

Konya Karatay Lisesi’nden 17 öğrenci ebru, 10 öğrenci tezhip, 10 öğrenci hat, 5 öğrenci 

geleneksel kılık kıyafet, 3 öğrenci minyatür, 1 öğrenci çini, 1 öğrenci mimari, 1 öğrenci dokumacılık ve 

bir öğrenci kilim cevabını vermiş, 3 öğrenci yanıt vermemiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi 
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öğrencilerinden 10 öğrenci çini, 7 öğrenci geleneksel Osmanlı kıyafetleri, 6 öğrenci kilim, 6 öğrenci 

cami, 4 öğrenci halı, 3 öğrenci Türk motifleri, 3 öğrenci ebru,1 öğrenci müzelerde sergilenen eşyalar,  1 

öğrenci Mevlana Türbesi, 1 öğrenci dokumacılık ve 1 öğrenci de nakışlar cevabını verirken, 6 öğrenci bu 

soruya herhengi bir yanıt vermemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden bu soruyu 12 

öğrenci çini, 8 öğrenci el sanatları, 7 öğrenci ebru, 5 öğrenci hat, 4 öğrenci dokumacılık, 3 öğrenci ahşap 

oymacılık, 2 öğrenci seramik ve 1 öğrenci yöresel giysiler olarak açıklarken, 5 öğrenci bu soruyu 

cevapsız bırakmıştır. 

Öğrencilerin geleneksel Türk sanatları deyince en çok ebrunun akıllarına gelmesi dikkat çekicidir, 

ebruyu bu kadar dikkat çekici kılan farklı uygulama yöntemi veya gündemde daha fazla yer alması 

olabilir. Diğer dikkat çeken cevap ise çini olmuştur. Öğrencilerin görsel çevrelerinde daha fazla yer 

alması veya estetik açıdan daha çok hoşlarına gitmesi bu cevabı vermelerine neden olmuş olabilir. 

Soru 6. Giysi Tasarımınızda Nelerden Etkilendiniz? 

Uygulamadan önce öğrencilere herhangi bir Geleneksel Türk Sanatından esinlenerek tasarım 

yapmaları istenmiş, bu soruda tasarımlarını yaparken hangi geleneksel Türk sanatından esinlendikleri 

öğrenilmeye çalışılmıştır. Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 2 kişi kilim derken, diğerleri kırkpare, 

tezhip, şalvar, geleneksel sanatlar, motifler, çini gibi cevaplar vermiş; bunların yanı sıra bir öğrenci renkli 

kişiliğim, diğer biri duygu halim gibi yanıtlar vermiştir. 8 öğrenci etkilendikleri esin kaynağını 

yazmazken geriye kalan öğrenciler geleneksel Türk sanatlarıyla ilgisiz cevaplar vermişlerdir. Selçuklu 

Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden 4’ü Osmanlı dönemi kıyafet, kumaş ve motiflerinden, 4’ü 

laleden, 3’ü Türk halı motiflerinden, 2’si çiniden, 2’si camiden, birer öğrenci Levni’nin minyatürlerindeki 

motiflerden, mozaiklerden, Mevlana Türbesinden, keçeden, semazenlerden, ay yıldızdan etkilendiklerini 

söylerken iki öğrenci ilgisiz cevaplar vermiş, 3 öğrenci de esin kaynaklarını belirtmemişlerdir. Konya 

Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 5’i yöresel kıyafetlerden, 2’si çiniden, 2’si 

geleneksel motiflerden, 1’i laleden, 1’i geleneksel kumaşlardan, 1’i el işlemelerinden esinlendiklerini 

söylerken diğerleri pek ilgili olmayan modadan, tarımdan, insan yüzünden, hayal gücümden, renk ve 

şekillerden ilham aldıklarını belirtmişler, 1 öğrenci ise esin kaynağını dile getirmemiştir. 

Öğrencilerden bu konuyla ilgili beklenen bir yanıtın alınamayışının nedeni; dersi ilgisiz, dikkatsiz 

şekilde dinlemeleri, bir yerde edindikleri bilgileri başka bir yere transfer edememeleri, konunun ilgilerini 

çekmemesi, konuyu basite almaları, bir temadan etkilenerek bu temayı tasarımlarına aktarmada 

zorlanmaları veya bir hafta önceden düşünerek gelmeleri istenmiş olasına rağmen uygulama esnasında 

hem düşünüp hem çizerek sürede sıkıntı yaşamış olmaları olabilir. Ancak dikkat çekici bir şekilde Kız 

Meslek Lisesi öğrencilerinin tasarımlarında Geleneksel Türk Sanatlarından daha çok faydalanmaya 

çalıştıkları gözlenmiştir, bunun nedeni aldıkları giyim eğitimi neticesinde bu konuya yabancı olmamaları 

olabilir. Ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin aldıkları sanat eğitimi neticesinde, seçtikleri 
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Geleneksel Türk Sanatları konularını daha iyi ve estetik biçimde tasarımlarında kullandıkları 

gözlenmiştir. 

Soru 7. Sizce Giysi Tasarımı Yaparken İlham Kaynağına Gerek Var Mıdır? Neden? 

Konya Karatay Lisesi öğrencilerinden 23 kişi ilhamın gerekli olduğunu söylerken, bunlardan pek 

çoğu esinlenmenin önemli olduğunu vurgulamıştır. 8 kişi gerek yok demiş, 1 kişi karar verememiş ve 2 

kişi bu soruyu yanıtlamamışlardır. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nden 17 öğrenci tasarım 

yaparken ilham kaynağına gerek olduğunu belirtirken, hayal gücünün de önemini vurgulamışlar, 7 

öğrenci ise bu soruya herhangi bir cevap vermemişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi’nden 15 öğrenci ilham kaynağına gerek vardır derken, düşüncelerimizi dışa vurmamıza yardımcı 

olur, çağrışım yapar, doğadan veya çevreden mutlaka bir çıkış noktası olmalı, daha kolay ve hızlı 

tasarlarız diyerek görüşlerini dile getirmişlerdir. 7 öğrenci ilham kaynağına gerek yoktur diye 

cevaplarken, 3 öğrenci fikrini açıklamamıştır. 

Öğrencilerin çoğu ilham kaynağına gerek duyulduğunu belirtirken, Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencileri bu soruyu nedeniyle birlikte daha iyi açıklayabilmiştir. Tasarım yaparken ilham kaynağının ne 

gibi faydaları olabileceği hakkında çıkarım yapabilen bu öğrencilerin farkındalık düzeylerinin yüksek 

oluşu aldıkları sanat eğitimiyle açıklanabilir. 

Soru 8. Giysi Tasarımı Yaparken Zevk Aldınız Mı? 

Konya Karatay Lisesi’nden 21 öğrenci giysi tasarımı yaparken zevk aldığını, 2 öğrenci biraz zevk 

aldığını, 10 öğrenci ise zevk almadıklarını belirtmiştir. Zevk almayan öğrencilerin bazıları zor olduğunu, 

çizim yeteneklerinin olmadığını dile getirirken; zevk alan erkek öğrencilerden birisi kendimden 

etkilendim böyle bir iş çıkaracağımı bilmiyordum demiş, diğerleri ilgi çekici, mutlu ediyor, çok zevkli 

bundan sonra tekrar deneyeceğim gibi yanıtlar vermişlerdir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi 

öğrencilerinden 21 öğrenci zevk aldığını söylerken, 1 öğrenci zevk almadığını söylemiş, 2 öğrenci ise 

biraz zevk alıklarını söylemişlerdir. 1 öğrenciyse düşüncelerini açıklamamıştır. Bazı öğrenciler özellikle 

çok zevk aldıklarını vurgularken, bazıları da düşündüklerini çizemeyip zorlanarak sıkıldıklarını ifade 

etmişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden 19 öğrenci zevk aldığını 

belirtirken, 3 öğrenci özellikle çok fazla zevk alıp heyecan duyduklarını ifade etmişler, 2 öğrenci pek 

fazla zevk almadığını söylerken, 3 öğrenci hiç zevk almadıklarını dile getirmişlerdir. 1 öğrenci ise bu 

soruya yanıt vermemiştir. 

Genel tabloya bakıldığında tüm okullarda, öğrencilerden çoğu kendi giysi tasarımlarını yaparken 

zevk almışlardır. Kendi düşünce ve duygularını, yaratıcılıklarını böyle farklı bir yolla aktarmak 

öğrencileri memnun etmiş, çoğunluğu bu uygulamayla bambaşka bir deneyim yaşamıştır. Kendilerini 

tanımalarında yardımcı olan bu uygulama, meslek seçimlerinde de kendilerine yol gösterici ve fikir verici 
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olmuştur. Yapılan gözlem ve değerlendirmeler sonucunda, Karatay Lisesi öğrencilerinin bu çalışmayı çok 

farklı bulması, Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin ilgi alanını oluşturan bir kariyer seçeneği olması, Güzel 

Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de aldıkları sanat eğitimi neticesinde farklı bir alanda başarılı bir sonuç elde 

etmiş olmaları giysi tasarımı yaparken zevk almalarına neden olmuştur. 

Soru 9. Giysi Tasarımı Yaparken Zorlandınız Mı? Neden? 

Konya Karatay Lisesi’nden 23 öğrenci zorlandığını dile getirmiştir. Neden zorlandıkları 

sorulduğunda pek çoğu sürenin azlığından yakınmıştır. Bunun yanı sıra bazı öğrenciler aklına gelenleri 

kağıda dökememekten, düşüncelerini yansıtamamaktan bahsetmiş, diğerleri baş, el, ayakkabı çizimi, renk 

seçimi ve uyumu ile ayrıntılarda zorlandıklarını dile getirirken, bazıları aklıma bir şey gelmiyor, resim 

yeteneğim yok gibi yanıtlar vermişlerdir. Bu öğrencilerin yanı sıra aklıma geleni çizdim, zevkliydi, 

kolaydı, zorlanmadım diyen öğrenciler de olmuştur. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nden 12 

öğrenci zorlandıklarını belirtmişlerdir. Nedeni sorulduğunda ilk defa yapıyorum, kasılıyorum, süre çok 

kısıtlı, dersini yeterince almadım, nelerden nasıl etkileneceğimi bilemedim, fikir bulmakta zorlandım, bu 

konuda bilgili değilim, çizerken zorlandım, yeteneğim yok, aklımda tasarladığımı kağıda dökemedim gibi 

gerekçeler sunmuşlardır. 3 öğrenci biraz zorlandığını söylerken, 10 öğrencide zorlanmadığını söylemiş, 

bazıları çok zevk aldıklarını tekrar dile getirmişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencilerinden 11’i zorlandığını, 4’ü biraz zorlandığını, 10 öğrenci ise zorlanmadığını ifade etmiştir. 

Zorlanan öğrenciler ilgi alanım değil, uygun öğeler bulamadım, bu alana yeteneğim olduğunu 

düşünmüyorum, düşüncelerimi tam anlamıyla yansıtamadım, zorlanmadan güzel bir şey elde edilemez, 

ilk kez denedim, renklendirmede zorlandım, yetiştirmede zorlandım, şimdiki modadan etkilenmemek çok 

zordu gibi gerekçelerden bahsetmişlerdir. Zorlanmadıklarını söyleyenler, zorlanmadım çünkü çizim 

eğitimi alıyoruz, ilgi duyup severek zevkle çizdim gibi yanıtlar vermişlerdir. 

Üç okulu kıyasladığımızda çok az sanat eğitimi alan ve moda tasarımı alanına en uzak olan 

Karatay Lisesi öğrencilerinin daha çok zorlandıklarını ifade ettikleri görülmektedir. Öztekinler Kız 

Meslek Lisesi öğrencilerinin de neredeyse yarısı zorlandığını ifade ederken, sanat eğitimi alan Çimento 

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin daha az zorlandığı ifadelerinden anlaşılmaktadır. Karatay Lisesi’nde 

konuyu ciddiye alarak yapma çabası gösteren, hatta daha iyi çizebilenlerin zorlandıklarını söyleyip, 

çizemeyen ve pek fazla uğraşmayan öğrencilerin kolay buldukları gözlenen dikkat çekici bir durumdur. 

Ayrıca Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tasarımları ve tasarımlarını resmedişleri daha 

nitelikli olmasına rağmen hemen hemen Öztekinler Kız Meslek Lisesi’ndeki öğrenciler kadar 

zorlandıklarını ifade etmeleri şaşırtıcıdır. Ancak bu durumun aldıkları sanat eğitimi neticesinde estetik 

farkındalıklarının yüksek oluşundan ileri geldiği söylenebilir. Öğrencilerin çoğu düşündüklerini kağıda 

dökememekten, ayrıntı çizimlerini yapamamaktan, renk uyumunu yakalayamamaktan yakınmışlardır. 

Özellikle Karatay Lisesi ve Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nde artan, bu ve diğer yakınmaların nedeni 

yeteri kadar sanat eğitimi almamış olmalarından kaynaklanmaktadır. 
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Soru 10. Giysi Tasarımı Uygulaması Yaparken Neler Öğrendiniz? 

Öğrencilerin hemen hemen her birinden farklı yanıtlar alınmıştır. Konya Karatay Lisesi 

öğrencilerinin cevaplarından dikkat çekici olanları: zor bir çalışma olduğunu, giysi tasarımının nasıl 

yapıldığını, uğraşınca olabileceğini, resim yeteneğimin olmadığını, renklerin uyumunu, motifleri, 

elbiselerin nasıl uygulandığını, kurallar olduğunu, tasarımcılığın zor olduğunu, şekil vermeyi ve 

düşünmeyi duygunun ve düşüncenin önemini, yaratıcılık ve çizim yeteneğinin olması gerektiğini, yüz ve 

vücut hatlarının nasıl çizileceğini gibi yanıtlardır. Bir erkek öğrenci resim yeteneğim biraz daha gelişti, 

yeteneğim olduğunu öğrendim ancak çok uzun saatler ders almam gerekiyor diye düşüncesini 

yansıtmıştır. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden bazıları: tasarımın nasıl çizilip 

uygulandığını, kısa elbise çizmeyi, rahat davranmak gerektiğini, kıyafetin silüet üzerine nasıl giydirilmesi 

gerektiğini, tasarımları çizmenin çok zor olduğunu, istersek nasıl tasarım yapabileceğimizi, bir konudan 

esinlenmeyi, Geleneksel Türk Sanatlarını, kumaş çizimini, simetri uygulamasını öğrendiklerini dile 

getirirken, 8 öğrenci bu soruya cevap vermemişlerdir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencileri ise: renk uyumunu, modanın zor bir alan olduğunu, giysi tasarlayamayacağımı anladım, 

tasarımın zor iş olduğunu hayal gücü gerektirdiğini, emek gerektirdiğini, düşüncelerimin ne boyuta 

ulaşabileceğini, silüetleri kıyafetlerle nasıl canlandırabileceğimizi, farklı giysi tasarlamayı, yaratıcılığımı 

geliştirmemde katkısı oldu, düşününce aklımıza gelebilecek şeyleri, aklımdakini kağıda aktarınca 

değişebileceğini, geleneksel Türk kıyafetlerini, hayal gücünün önemini, kumaş etkisinin önemini, 

geleneksel Türk el sanatlarını gibi yanıtlar vermişlerdir. 7 öğrenci bu soruya cevap vermemiş, 1 öğrenci 

ilgisiz bir yanıt vermiştir. 

Tüm cevaplar incelendiğinde sanat eğitimi alan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yanıtlarında 

farkındalıklarının daha yüksek olduğu belirlenmektedir. Genel olarak söylenenlere bakıldığında giysi 

tasarımı yapmayı, renk uyumunu, silüetlere giysi giydirmeyi, modanın ve giysi tasarımının güç bir alan 

olup hayal gücü, yaratıcılık ve çizim yeteneği gerektirdiğini öğrendiklerini açıklamışlardır. Buradaki 

cevaplardan da anlaşılacağı üzere tüm bu bahsedilen zorlukların çözümü sanat eğitiminde yatmaktadır. 

Öğrencilerin kısa bir deneyim de olsa yapıp yaşayarak verdikleri objektif yanıtlar sanat eğitiminin 

önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Soru 11. Giysi Tasarımı Yapabilmek İçin Çizim Yeteneğine ve Resim Bilgisine Gerek Var 

Mıdır? Neden? 

Konya Karatay Lisesi’nden 27 öğrenci evet yanıtını verirken, 5 kişi hayır demiş, 1 kişi 

yanıtlamamıştır. Öğrencilerden pek çoğu yeteneğin olması gerektiğini ve önemini vurgulamış, yetenek 

olmadan tasarım yapılamayacağını söylemişlerdir. Bazı öğrenciler özellikle resim bilgisinin de gerekli 

olduğunu belirtmişlerdir. Bir öğrenci tasarımı çizmek için yeteneğe, hayal ederken ilhama ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiştir. Selçuklu Öztekinler Kız Meslek Lisesi’nden 19 öğrenci çizim yeteneğine ve 
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resim bilgisine sahip olunması gerektiğini söylemişler. Öğrencilerden bazıları yetenekle çizilebileceğini, 

yetenek olmadan olmayacağını, çizimi güzel olanın fikirlerinin de güzel olacağını, yetenek olmazsa hiçbir 

şey olmayacağını, hayal gücünün de olması gerektiğini, yetenekli kişinin her zaman önde olduğunu, 

hayalimizdekini çizime aktarabilmek için gerekli olduğunu, fazlasıyla gerekli olduğunu, yetenek ve resim 

bilgisi olmadan tasarım yapılamayacağını, bilen kişiyle bilmeyenin bir olmayacağını dile getirirken, 

birkaç öğrenci de resim bilgisinin gerekli olmadığını söylemiştir. 3 öğrenci de çizim yeteneğinin ve resim 

bilgisinin gerekli olmadığını deneyerek, çizerek, el alıştırması yaparak, zamanla öğrenebileceklerini 

söylemişlerdir. 3 öğrenci ise herhangi bir fikir yürütmemiştir. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar 

Lisesi’nden 21 öğrenci çizim yeteneğine ve resim bilgisine sahip olmaya gerek vardır demişlerdir. 2 

öğrenci gerek olmadığını, 1 öğrenci bazen gerekli olduğunu, 1 öğrenci de biraz gerekli olduğunu 

söylemiştir. Gerekli görenlerden bazıları resim bilgisine sahip birisi kolaylıkla tasarım yapabilir, insan 

anatomisi bilinirse daha iyi tasarım yapılabilir, resim tekniği bilmek avantaj sağlar, yetenek olmazsa 

düşüncelerin yaratılmasında zorluk çekilir, düşüncelerimizi ve hayallerimizi kağıda aktaramayız, bilenle 

bilmeyen arasında dağlar kadar fark vardır, çizgilerin bir dili var ve bu dili herkes işleyemez, insanlar 

akıllarındakini ortaya koyamadıkları zaman ürün ortaya çıkaramazlar, daha iyi çizebilmek için gereklidir, 

ölçü ve renk bilgisi mutlaka bilinmelidir, moda tasarımı yetenek ve tasarım gücü isteyen bir konudur, 

kıyafetleri çizip gölgelendirirken desen bilgisine ihtiyaç vardır, renklerin insan üzerindeki etkisi ve sanat 

tarihini bilmek tasarımlarımıza katkı sağlar gibi düşüncelerini dile getirmişlerdir. 

Üç okulda da öğrencilerin büyük çoğunluğu giysi tasarımı yapabilmek için çizim yeteneğinin ve 

resim bilgisinin gerekli olduğunu söylemişlerdir. Karatay Lisesi öğrencileri ile Öztekinler Kız Meslek 

Lisesi öğrencileri özellikle çizim yeteneği üzerinde dururken, Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 

resim bilgisinin de önemi ve gerekliliğine değinmiştir. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin almış 

oldukları sanat eğitiminin pozitif katkısından haberdar olmaları, özellikle resim bilgisinin de gerekliliğine 

vurgu yapmalarına neden olmuştur. Yine bu sorudan alınan cevaplar da sanat eğitiminin ne derecede 

olumlu katkı sağlayarak moda tasarımı eğitimine temel teşkil ettiğini belirtmektedir. 

 

3. SONUÇ 

Bilginin, iletişimin ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde çağın ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için bu hızı yakalayarak sürekli yenilikler yaratan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgiyi 

hazır bulan, ezberciliğe yönlendiren, müfredat ve öğretmen odaklı programların yerine çağın 

dinamizmine uygun, problem çözebilen, bilgiye keşfederek ulaşan, orijinal fikirler üretebilen, yaratıcı, 

bağımsız, özgür, araştırıcı, sorgulayıcı, yenilikçi bireyler yetiştiren öğrenci odaklı programlar tercih 

edilmektedir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada eğitim sistemlerine yöneltilen en katı eleştiri 

“yaratıcılık eksikliği”dir (Buyurgan S., Buyurgan U., 2007:28). Eğitim sistemi içerisinde bireye bu 
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yetileri kazandıracak en önemli değer sanat eğitimidir. Algıları açık, sezgileri kuvvetli, özgün, yenilikçi, 

üretken, problem çözebilen, bağımsız, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, özgüven sahibi, estetik 

kaygı taşıyan yaratıcı bireyler yetiştirmede sanat eğitiminin önemi ve katkısı tüm dünyaca kabul edilen 

bir gerçekliktir. 

Üretilip tüketilmesi amacıyla da olsa moda tasarımı eğitiminde de sanat eğitimi en belirleyici 

faktördür. Amerika gibi ülkelerde sanat endüstri içindir. Sanat eğitiminin kazandırdığı yeterlilikler iyi bir 

tasarımcının yetişmesinde en önemli rolü oynamaktadır.  

Moda tasarımı eğitiminde sanat eğitimi ne kadar önemli ve gerekliyse, bu alanı veya başka 

alanları tercih edecek orta öğretim öğrencileri için de o kadar gereklidir. Sanat eğitimi yoluyla hayal 

gücünü geliştiren öğrenci daha yaratıcı olabilmekte, farklı sorunlara özgün çözümler bulabilmekte, 

değişik bakış açıları geliştirip yeteneklerini fark etmektedir. Ulusal ve evrensel değerleri tanıyıp algılarını 

kuvvetlendirmekte, soyutu somuta çevirmede yeni yollar keşfetmekte, düşünürken, tasarlarken, üretirken 

ve tüketirken estetik kaygıyla hareket etmektedir. 

Sanat eğitiminin bu pozitif katkılarından yola çıkılarak yapılan bu araştırmada farklı düzeylerde 

sanat eğitimi alan üç ortaöğretim kurumu seçilmiş, meslek seçimine hazırlanan son sınıf öğrencileri ile bir 

giysi tasarımı uygulaması gerçekleştirilerek, fikir ve düşüncelerini de almak üzere bazı sorular yöneltilip 

yanıtlanmıştır.  

Uygulama esnasında özellikle Konya Karatay Lisesi öğrencileri ile Selçuklu Öztekinler Kız 

Meslek Lisesi öğrencileri giysi tasarımını hayal etmede, tasarımlarını oluştururken Geleneksel Türk 

Sanatlarından etkilenmede, düşündükleri tasarımları kağıda aktarmada oldukça zorlanmışlardır. Çizim 

esnasında giysiyi silüete giydirmede, el, ayak, baş, yüz çizimlerinde, giysinin detay çizimlerinde, ışık 

gölge yapmada ve renk uyumunda zorluk yaşamışlardır. Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencilerinin bir kısmı zorlandıklarını ifade etseler de diğer okullara göre daha orijinal tasarımlar 

düşünüp düşünce ve duygularını kağıda daha iyi aktarmışlardır. 

Genellikle erkek öğrenciler erkek giysisi, kız öğrencilerse bayan giysisi tasarlamayı tercih 

etmişlerdir. Giysi tasarımı yapmak birkaç erkek öğrencinin dışında özellikle kız öğrenciler tarafından 

daha çok ilgiyle karşılanmıştır. 

Karatay Lisesi ve Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden çizim yeteneği olan, Çimento 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden çizim yeteneği ile birlikte sanat eğitimi alan öğrencilerinin 

daha farklı modeller hayal ettikleri, daha anlaşılır şekilde bunu çizebildikleri, detayların daha iyi olduğu, 

renkleri daha iyi kullanabildikleri, tasarlama ve çizme konusunda daha istekli oldukları ve daha çok çaba 

gösterdikleri gözlenmiştir. Dikkat çekici bir şekilde hatalarının ve eksikliklerinin daha çok farkında 

oldukları, çizemedikleri, zorlandıkları şeyleri daha net dile getirebildikleri gözlenmiştir. 
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Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ilk defa karşılaşmalarına rağmen silüetleri 

daha iyi kullanırken, Öztekinler Kız Meslek Lisesi öğrencileri daha önce silüet kullanmış olmasına 

rağmen silüetin kopyasını alırken dahi zorlanmışlardır. Özellikle moda tasarımı alanına ilgi gösteren Kız 

Meslek Lisesi’nde daha etkin ve yeterli sanat eğitimi verilmelidir. 

Moda tasarımına ve Geleneksel Türk Sanatlarına merak uyandıran bu çalışmayla bazı öğrenciler 

kendilerinde bulunan yetenekleri keşfetmişler, bazıları tamamlamak üzere eksikliklerinin farkına 

varmışlar, bazıları pek çok alanda olduğu gibi sanat eğitiminin önemini anlamışlar, bazıları da moda 

tasarımına ilgi duymaya başlamışlardır. 

Bu uygulamayla birlikte belirgin bir biçimde başarı ortaya koyan Güzel Sanatlar Lisesi 

öğrencilerinin yanı sıra bir sene Karaman Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuduktan sonra Karatay Lisesi’ne 

gelen erkek öğrencinin sahip olduğu yetenek ve aldığı sanat eğitimi neticesinde kısa sürede oluşturduğu 

tasarımındaki çizgisel başarısı giysi tasarımında yetenek ve sanat eğitiminin gerekliliğini ve önemini 

gösteren en güzel örnek olmuştur. 

Böyle bir çalışmayla ilk defa karşılaşmış olan öğrencilerin anlık ve objektif değerlendirmelerine 

bakıldığında sanat eğitiminin önemi ve sanat eğitimine olan ihtiyaç açıkça ortaya konmaktadır. 
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ÖZET 

Portre resmi, insanın iç dünyasını en iyi şekilde yansıttığı ve konusu insan olgusu olduğu için insanlık 
tarihinde kendine geniş bir yer edinmiş resim türüdür. Aynı zamanda otoportre de sanatçının duygularını, güdülerini 
ve iç görülerini dışa yansıtması açısından büyük bir öneme sahiptir. Portre resmi yüzyıllardır insanın dış 
görüntüsüyle iç duygularını yansıtması bakımından merak uyandırmıştır. Bu araştırmadaki amaç; Görsel Sanatlar 
dersinde portre ve otoportre çalışmalarının uygulanması ile çocuğun kendini tanıması ve bunu belli bir ifade aracı 
olarak kullanmasıdır. 

Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bir ilköğretim okulunda okuyan 50 öğrenci oluşturmuştur. İlk hafta, 
öğrencilere portre sanatı hakkında açıklamalar yapılmış ve örnek portreler gösterilmiştir. Gösterilen portre örnekleri 
ile ilgili öğrencilere sorular sorulmuş ve izlenimleri hakkında yorum yapmaları istenmiştir. İkinci hafta, 
öğrencilerden portre çalışması yapmaları istenmiştir.  

Yapılan uygulama sonucunda, öğrencilerin ruhsal durumu ve yeteneklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. 
Bu çalışma, resim sanatında önemli bir yere sahip olan portre ve otoportre’nin, çocuk resmi ile sanat psikolojisine 
sağladığı faydalar açısından İlköğretim Sanat Eğitimi’nde ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Portre resmi, Otoportre. 

ABSTRACT 

The art of portrait painting is the best way to reflect the inner world of human, and it had acquired a large 
place itself in human history. At the same time,  the artist's self-portrait has also a great importance in terms of 
reflecting the internal emotions, motives, and insights. Portrait aroused curiosity in terms of reflecting the inner 
feelings via the external appearance for centuries. The purpose of this research, the self-recognition of the children 
and their using this as a expression tool by implementation of the portrait and self-portrait in the Visual Arts course.  

The study sample consisted of 50 students studying in a primary school in Istanbul. The first week, 
comments about the art of portraits had been made  to the students and the samples of portraits had been shown. 
Questions about examples of the portraits shown to the students and comment on their impressions had been asked. 
The second week, making a portrait were asked from the students. 
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As a result of this study, mental state and skills of the students were in the forefront. This study, emphasizes 
that in terms of its benefits on the paintings of the children and the psychology of art, the portraits and self-portrait 
had how significant a role in the paint art in the  Elementary Art Education.   

Keyword: Visual Arts Education, Portrait painting, Self-portrait. 

 

1.GİRİŞ 

Portre resmi, insanın iç dünyasını en iyi şekilde yansıttığı ve konusu insan olgusu olduğundan 

insanlık tarihinde kendine geniş bir yer edinmiştir. Portreler bireyleri belirlemek için önemli yardımcı rol 

üstlenmiştir (Schneider, 2002). Otoportre sanatçının duygularını, güdülerini ve iç görülerini dışa 

yansıtması açısından büyük öneme sahiptir. Bir sanatçının portresini gördüğümüzde ilk dikkatimizi 

kompozisyon, ardından küçük detaylar çeker. Bizi alıp götüren, bu uzak ve yakın izlerin kendi içlerinde 

yapmış olduğu uyumlu görüntüdür. Bizi asıl etkileyen, ruhumuza işleyen, psikolojimizi alt üst eden etki 

de yine budur. Kişi bir portre yaptığında –özellikle otoportre’de- ilk önce yüzünü inceler, burnun küçük, 

gözün büyük olması belli anlamlara gelse de sanatçı bunları verirken kendinin nasıl olduğunu anlama 

yolunda önemli adımlar kaydeder. Kendini daha farklı göstermek istediğinde ise sanatçı, bunları başka 

kimselerin portrelerini kullanarak kendinde görmek istediği ve arzuladığı özellikleri portresinde yansıtır. 

Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada amaç; ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine 

Görsel Sanatlar dersinde portre/otoportre çalışmalarının uygulanmasıyla öğrencinin kendini tanıması, 

portre/otoportreye karşı bakış açısı kazanması ve onu bir ifade aracı olarak kullanmasıdır. 

2. YÖNTEM 

Çalışma öncesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izin alınmış, daha sonra uygulamanın 

yapılacağı okulun müdürü ve Görsel Sanatlar dersi öğretmeni ile görüşülerek verilerin toplanmasına 

başlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bir ilköğretim okulunda sekizinci sınıfta okuyan 50 

öğrenci oluşturmuştur. İlk hafta, öğrencilere portre sanatı hakkında açıklamalar yapılmış ve örnek 

portreler gösterilmiştir. Gösterilen portre örnekleri ile ilgili öğrencilere sorular sorulmuş ve izlenimleri 

hakkında yorum yapmaları istenmiştir. İkinci hafta, öğrencilerden portre çalışması yapmaları istenmiştir. 

Veriler Görsel Sanatlar dersi sırasında (40 dakika) ve iki haftada toplanmıştır.   

Araştırmanın uygulaması öğrencilerin portre ve otoportre resim sanatına yaklaşımlarını artırarak 

portre resmi ve kavramının desteklenmesine yöneliktir. Bu kapsamda ilköğretim 2. kademe öğrencilerine 

verilen görsel sanatlar dersindeki portre ve otoportre çalışmalarının öğrenciler üzerine etkileri örneklerle 

açıklanarak, portre çalışmalarının sanat eğitimindeki önemi ortaya konulmuştur. Öğrencilere portre ve 

otoportre resminin ne olduğu sorulmuş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Portre resmine yaklaşımın 

desteklenmesi amacıyla değişik kaynaklardan derlenen sunum panoları hazırlanmıştır. Sunumda portrenin 
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tanımı ve çeşitleri verilmiş ve çalışmaya ışık tutacak 35 farklı sanatçının 40 portre ve otoportre örnekleri 

gösterilmiştir.  Konuyla ilgili yapılan bu araştırmada sanat eğitimcilerine rehber olmaya çalışılmıştır. 

Sunum sonrası birinci araştırmacı tarafından oluşturulan "anket formu" ile öğrencilere seçtikleri bir portre 

veya otoportre hakkındaki kişisel görüşlerini ve yorumlarını yazmaları istenmiştir ve ders sonunda 

formlar toplanmıştır.  

Bir sonraki derste öğrencilerden yanlarında getirdikleri resim malzemelerini kullanarak bir portre 

veya otoportre resmi yapmaları istenmiştir.  Öğrencilerin yaptığı resimler, bir önceki çalışmada yaptıkları 

portre ve otoportre yorumları ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan kaynaklar, 

uygulamalı araştırma yöntemi ve tarama tekniği kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilerin uygulama 

sırasında yaptığı resimler değerlendirilirken, açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar da göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu çalışma kapsamında incelenen örnek resimlerle beraber bazı öğrencilerin 

yorumlarına da yer verilmiştir. 

3. BULGULAR VE YORUM 

Soyut işlem devresi, 11 yaşla 16 yaş arasındaki devreyi oluşturmaktadır. Bu devre içinde çocuk, 

soyutlamalar yaparak hayal gücünü geliştirmektedir. 15 yaşlarından itibaren, çizimler ilk kez sanatsal 

yaratma şeklini almaktadır. Çizim artık bir öykü dile getirmektedir. Cinsiyet yönünden kızlar ve erkekler 

arasında açık bir ayrım bulunmamakla birlikte; kızlar renk zenginliği, formda zariflik, çizgide güzelliğe 

karşı bir bağlılık göstermekte, erkekler ise daha çok teknik ve mekanik çizimlerle uğraşmaktadır (San, 

1977).  

Büyüklük bakımından ele alındığında, sayfanın tümünü kaplayan büyük resimler çoğu kez iç 

kontrolü zayıf olan saldırgan hiperaktif çocuklar tarafından çizilmektedir. Ender olarak çekingen, ürkek 

çocuklar zayıf benlik kavramları nedeniyle geniş figürlere yer vermektedirler. Bu çocuklar daha güçlü 

olabilme arzularını bu yolla dile getirmektedir. Bunun tam tersi durum olan küçük çizimlerde, çoğunlukla 

korkak, çekingen, içedönük çocuklar tarafından çizilmektedir. Küçük boyut, onların güvensizliklerinin 

simgesi olmaktadır. Abartılı olarak çizilen beden parçası ise, niteliğine göre, çocuğun iç dünyası hakkında 

değişik bilgiler vermektedir. Baş çizimi bakımından, resimdeki çok büyük ya da çok küçük kafa, zihinsel 

bakımdan kendisini yetersiz gören çocuklar tarafından çizilmektedir. Büyük kafa resimleri genellikle 

yetenekli ve başarılı olmak için arzu duyan çocuklarca çizilmektedir. Konuşma ve dil sorunu olan 

çocuklar, kalın çizgilerle büyük ağız resmi yapma yoluna giderler. Eksik bırakılan çizgiler bakımından ele 

alınırsa, çocuklar yaptıkları resimlerde yakından ilgilendikleri ya da endişe duydukları beden kısımlarını 

eksik bırakabilmektedirler. Ellerin çizilmemesi güvensizliği, çevreye uyumda güçlük çekilmesini 

simgelemektedir (Yavuzer, 2007).  

Çocuk resimlerinin her türlü etkiden uzak yapılmış olmaları resimlerin değerini bir kat daha 

arttırmaktadır. Çocuk çevresiyle doğrudan kazandığı deneyimleri görsel anlamda bir sanat biçimine 
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dönüştürdüğünde, yaratıcı anlamda da gelişmektedir. Çocuk resimleri hakkında Herbert Read (1981) 

“çocukta olduğu gibi, ilkel insanın her şeyden önce bir nesneyi, onu doğallığı içinde ve görüldüğü gibi 

çizmeye girişeceğini beklemek çok doğaldır” demektedir. Çocuk resmi onun zeka gelişimini de 

göstermesi bakımından önem arz etmektedir (Kırışoğlu, 2002). Çocuk resminde nesneler ya da figürler 

kopya edilmiş gibi görünse de aslında deforme edilmiş ve yeniden yaratılmıştır. Çocuk gördüğü ve 

benimsediği nesneleri sindirerek, kendine özgü bir zihinsel çözümlemeyle yeniden oluşturmaktadır. 

Çocuk, dış dünyaya bilinçli bir şekilde yaklaştıkça ve geliştikçe yetişkinleri anlaması kolay olacak ve 

böylece kendisini kuşatan inançları anlayabilmeye başlayacaktır (Piaget, 2005). 

Araştırma kapsamında çocuğun yaptığı yorumlar resmettiği portre çalışmasıyla bir paralellik 

göstermektedir. Çocuğun anket sırasında verdiği ifade biçimi ya da bilinçli sistemleştirmeyle çocuğu belli 

bir çözüm yerine diğer çözümü bulma konusunda tamamen ya da kısmen belirleyen bilinç-ötesi zihinsel 

yönelimdir. Her çocuk bize net bir cevap vermektedir, neredeyse gözümüzün önünde oluşan bir inancı 

yansımaktadır. Ankette öğrencilere, “Bir portre gördüğünde ne hissedersin?” sorusu yöneltilmiş ve 

öğrenciler bu soruya belli bir kişisel yorum katarak aslında kendilerini ve kendi psikolojilerini ifade 

etmişlerdir. Bazı öğrencilerin bu soruya olan yorumu ilgi çekicidir: 

-“Mutlu olurum çünkü resim insanın özgürlüğünün bir kanıtıdır”, 

-“Sanatın yaratıcılığını ne kadar güzel bir şey olduğunu hisseder ve anlarım”, 

-“Dikkatimi çeker, nasıl bu kadar gerçekçi yaptıklarını düşünüp hayranlık duyarım”,  

-“Mesela o resimlere bakınca çizilen karakterin mutlu mu mutsuz mu anlayabilirim”,  

-“Bir portre değil de, birçok farklı sanatçının portrelerini gördüğüm zaman sanatın her  sanatçı 
 tarafından farklı yorumlandığını düşünürüm”,  

 -“Benim tek hissettiğim ve ya düşündüğüm ressamın o anki düşüncelerini ve ya durumunu 
 resimde belli ettiğidir. Belki de hayal gücünü…”,  

-“Gariplilik, mutluluk, tuhaflık”,  

-“Sanatçının portreyi çizdiği an ki hissettiği güzel hisleri hissederim”.     

Çocukların yaptığı insan resimlerinin, kendileriyle ilgili önemli bilgileri ve diğer insanlarla ilgili 

algılamalarını yansıttığı bir gerçektir. Resim, çocuğun kişilik özelliklerini görme açısından önemli bir 

araç olduğu gibi, çocuğun, ortaya çıkardığı resmi arkadaşlarının resimleriyle kıyaslayarak kendini 

tanıması ve keşfetmesi açısından yararlı bir araçtır. Çocuklar resimlerinde konu olarak ilişki içinde 

bulundukları insanları seçtiklerinde, öğretmen, doktor, dişçi, hemşire gibi kimselere karşı tutumlarını ve 

onları algılayış biçimlerini de resim yoluyla ortaya koyabilmektedirler.  

Portre çizimlerinde genellikle öğrencilerin sadece baş ve omuzları çizdikleri görülmüştür. Tek 

kütle olarak baş ve omuzlar (büst) çizildiği zaman tüm bir vücut çiziminin verdiği sorunlardan 
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uzaklaşılmış, çocuğun ilgi alanı daha yararlı ve küçük bir alanda yoğunlaşmıştır. Baş çizimi bakımından 

resimdeki çok büyük ya da çok küçük kafa, zihinsel bakımdan kendini yetersiz gören çocuklar tarafından 

çizilmektedir. Büyük kafa resimleri genellikle başarılı ve yetenekli olmak için arzu duyan çocuklarca 

çizilmektedir. Çizim yaparken seçtiği ve sıklıkla kullandığı renk öğrencinin iç dünyasını, olumlu ve 

olumsuz duygularını yansıtmaktadır. Resimlerin geneline bakılacak olursak mavi ve sarı rengin baskın 

olduğu görülmektedir. Mavi renk, sakinliği ve uyumu ifade etmektedir. Resimlerde ağırlıklı olarak mavi 

rengin kullanılması öğrencinin kendine olan güvenini göstermektedir ve ayrıca bu öğrencilerin 

duygularını daha iyi kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğu düşünülmektedir (Resim 1).  

 

Resim 1: Başın çok büyük çizildiği ve mavi rengin yoğun olarak kullanıldığı portre örneği. 

Diğer yandan sarı renk ise parlaklığı ve canlılığı ifade etmektedir. İzleyende olumlu etki yapan 

sarı rengi kullanan öğrenciler enerjilerini bu yolla aktarmaktadırlar. Mavi ve sarı renkten başka kullanılan 

bir diğer renk kırmızıdır. Uygulamanın çıkış noktasının portre ve otoportre olması resimlerde ten renginin 

kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bazı çalışmaların karakalem olması da rengin vermiş olduğu anlamdan 

bir bakıma kaçışı ifade etmektedir. Çocukların yaş grubu göz önüne alındığında canlılığı, hareketliliği ve 

neşeyi ifade etmesi açısından en çok sıcak renklerin tercih edilmesi şaşırtıcı değildir. Fakat hüznü ve 

durgunluğu ifade eden soğuk renklerin de kullanılmış olması bir bütünlük sağlamaktadır. Resimlerde 

öğrencilerin, sayfanın tümünü kullandığı görülmektedir (Resim 2).  



VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi – Muğla / 2015 

636 

 

Resim 2: Sarı, kırmızı ve mavi renklerden oluşan ve sayfanın tümünün kullanıldığı portre örneği 

Kalın çizgilerle ve büyük çizilen ağız resimleri ise dil sorunu olan çocukların resimlerinde 

görülmektedir. Ellerin çizilmemesi ya da parmaklardaki eksiklik, çevreye uyum sorunu yaşayan ve 

güvensiz olduğu gözlenen çocuklar tarafından çizilmektedir. Çalışmalarda gözleri büyük ve belirgin 

yapan öğrencilerin Nuri İyem’in portrelerinden etkilendikleri (Resim 3), yüz simetrisinde farklılıkları 

vurgulayan öğrencilerin Picasso’nun portre örneklerinden etkilendikleri gözlemlenmiştir (Resim 4). Bu 

durum bazı öğrenciler tarafından sözel olarak da ifade edilmiştir.  

 

Resim 3: Nuri İyem portrelerinden etkilenerek gözlerin büyük ve belirgin çizildiği portre örneği.  
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Resim 4: Picasso portrelerinden etkilenerek yapılmış portre örneği.  

Öğrencilerin genel olarak uygulama sırasında rahat oldukları gözlenirken; bazı öğrencilerin gerek 

çizimlerinden gerekse yorumlarından anlaşıldığı üzere eleştirilmekten, güzel çizememekten ya da ifadeyi 

tam olarak verememekten çekindikleri anlaşılmıştır. Bu durumlarda öğrencilere ek açıklamalar yapılmış 

ve çalışmasını tamamlaması için ek süre sağlanmıştır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanın yüz ve beden görüntüsünü, sosyal statüsünü ve bilhassa psikolojik ruh halini resim 

yüzeyinde betimlemek özüne dayanan portre resim sanatı, insanı insana anlatmak için yegane araçlardan 

biridir. Bu çalışma ilköğretim öğrencileri yerine lisans düzeyindeki sanat okullarında öğrenim gören 

öğrencilere uygulanmış olsaydı, belki de bu kadar verimli ve hayal gücü derin bir çalışma olamazdı. 

İlköğretim öğrencisi, belirgin bir sanat görüşü ve yapısı bulunmadığı dikkate alındığında, bir portre 

resminin nasıl görünmesi gerektiğine ve belli bir görüşe uygun olarak değil; içinden geldiği gibi 

çizecektir. Ayrıca araştırma kapsamında ele alınan çocuğun yaş grubu açısından ergenlik döneminin 

seçilmesi ve özellikle portre sanatının uygulanması çalışmanın amacına açıklık getirecek niteliktedir. 11-

16 yaş grubunu içine alan ergenlik dönemi dediğimiz devrede çocuk, kendisini ve dış dünyayı algılaması 

bakımından arayış içinde olduğu dönemdedir. Bu bağlamda portre resim sanatı çocuğun bu amacına 

ulaşmasına hizmet edecek niteliğe sahiptir. Bir portre çalışması yaparak çocuk, kendisini ve çevresinde 

olup biteni anlamaya çalışır. Araştırmanın sonunda, yetenek ve yaratıcılık doğrultusunda yapılan portre 

çalışmalarının, insan psikolojisini doğrudan etkilediği ve sanat psikolojisini değerlendirmede önemli bir 

yol olduğu görülmüştür.  

Verilerin sonucunda, Görsel Sanatlar derslerinin müfredat programı içerisinde portre sanatına 

yeterince yer verilmediği görülmüştür. Bu konunun çocuğun gelişimi açısından son derece önemli olduğu 
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bilindiği için, müfredatta portre resim sanatının tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekir. 

Ayrıca Görsel Sanatlar dersinin müfredat programı içerisinde sanat psikolojisi konusunun yer alması için 

gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  
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