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Tan×nm×ü bir sanatç×m×z×n öùrencilerine ait olan bir sergiye gitmiütim. Odan×n ortas×nda kendi etraf×mda
dönerek izlerken çal×ümalar×, birinin önünde duralad×m. Resim, öùretmenin mi yoksa öùrencisinin mi diye bir türlü
karar verememiütim çünkü. Sergiyi bekleyen bir han×m resme sürekli bakt×ù×m× görünce “o resim, öùretmenin en
baüar×l× öùrencisinin “ dedi. Baüar×ya bakal×m, öùretmenin çal×ümas×na en çok benzeyen, yani tamamen kendi
kiüiliùi yok olup öùretmenin yap×s×na bürünen öùrenci en baüar×l×yd×. Ayn× üekilde baz× ders iüleme tarzlar× da
böyle sonuçlara ç×kabiliyor. “Biz biliriz, siz karar veremezsiniz” sözleriyle bitirilen dersler gibi. Bu tarz, Lise
düzeyinde “Desen Çal×ümalar×” ve “Resim Atölye” dersinde yap×lan çal×ümalar×n salt gözleme ve yinelemeye
dayal× olmas×, tasar×m×n, yarat×c×l×ù×n bulunmamas× , ayn× anlay×ü×n baz× G. Sanat Fakültelerinde de devam etmesi ,
“yarat×c×l×k sonra gelir” diye söylenmesiyle sürüp gidiyor. Nitekim tüm bunlar, öùretmen yetiütiremeyen
okullardan mezun olup pedagojik formasyon almadan, üstelikte hiçbir deneyime sahip olmadan bir yerlere
getirilmenin bedelini öùrencinin ödemesi üeklinde noktalan×yor tabii. Nas×l iyi bir profesör iyi bir yönetici olacak
demek deùilse, iyi bir sanatç× da iyi bir sanat eùitimcisi olacak anlam×na gelmez. Çünkü, bunlarda ayr× bir özellik
ve birikim ister. Nitekim iyi, baüar×l× bir eùitimin ilk nüvesini öncelikle idareciler ve sonra da eùitimciler oluüturur.
Bu, her alanda geçerlidir.
100-500 öùrenciyle Sanat Eùitimi gerçekleütirme istemi dersi, derslikten ç×kar×p kat×l×ms×z konferansa
çevirme yada tarih dersi gibi sunma üekline döndürüveriyor.Yani bireysellikten ×rak kitleye hitap eden bir ders
konumu söz konusu oluveriyor. Halbuki F. NúETZSCHE, “Kim temelde öùretmense, öùrencileriyle ilgili bütün her üeyi
ciddiye al×r, kendini bile” diyor ve ekliyor “yetenekli olmak yetmez: buna izin vermemizde istenir”. “Bilgi için bilgi”-ahlak×n
kurduùu son kapan: únsan bir kez daha tümüyle bu kapana k×s×l×yor”. (F. NIETSCHE)
Ama bu arada öùretmen yetiütiren Eùitim Fakültelerinde yap×lan son deùiüiklik ile uygulaman×n neredeyse
s×f×r noktas×na indirgenerek salt teoriye yer verilmesi ciddi sorunlar yaratacakt×r. Hepimiz de biliriz ki yaparak
yaüayarak öùrenme en önemli öùrenme biçimidir. Uygulama dersi esnas×nda öùrenilecekler, teori dersinde
öùrenilecekler kadar önemlidir. Çünkü öùretmen aday× da ayn× yöntemle öùrencilerine hitap edecektir. Ancak
atölye bulabilirse. Her üeyde denge önemlidir. Tabii ki kültürlü ve nas×l öùretmesi gerektiùini bilen, farkl×
yöntemlerle öùretim yapan öùretmen isteriz ama bunun da dozu ve çok yönlülüùü önemlidir. Öùrencinin modeli
öùretmendir çünkü. Öùrencinin kafas×n× bilgiyle yada çizgiyle doldurman×z önemli deùildir. Önemli olan
ay×klamakt×r. Öùrenciyi kendi kiüiliùi, kendi alan× çerçevesinde zenginleütirmek yerine öùretmenin kiüiliùine
çevirmek, tabii çevirirken de öùrenci bireyselliùini yok etmek yarar deùil zarar vermekten baüka iüe
yaramayacakt×r. H×zland×r×lm×ü eùitimin Resim Bölümünden mezun bir arkadaü tablo yapmadan okulu bitirdim,
üimdi çocuklara ne öùreteceùim diye yan×ma gelmiü yapt×ù×m bütün ders planlar×n× da alm×üt×. Ayn× üekilde kitap
incelemeden Türkçe Bölümünden mezun olan bir arkadaü da öùrenciye ne öùreteceùim diye k×vran×yordu bir
zamanlar. úüte gelinen sonuç budur.
údarecilik; motive etmektir, güdülemektir, teüvik etmektir. Sanat eùitiminin sonuçlar×n× sergileme
öùrenciye ivme kazand×rmad×r. Çünkü bu, eùitimin tamamlay×c× parças×d×r. Ancak yönetici olarak getirilen bireyin
bu tür etkinliklerin eùitimin önemli bir parças×, tamamlay×c×s× ve gerekli olduùunun ay×rd×na vararak desteklemesi
gerekir. Tam tersi çeüitli bahanelerle baltalamak yerine uygulatan olmal×d×r. Sanat eùitiminde öùrencinin rolü
kadar öùretmenin de rolü önemlidir. Say×n údil BúRET, “iyi piyano çalabilirim ama iyi bir sanat eùitimcisi olamam”
demiütir. Bu durumda sanatç× olmak ayr× bir üeydir, sanat eùitimcisi olmak baüka bir üeydir. úyi bir üekilde psikoloji
bilgisine sahip olmak ve eùitimle ilgili yay×nlar× takip etmek gerekir. Bir deùerlendirmede bile önünüze ç×k×veriyor
bu bilgiler. Eùer yoksunsan×z bu bilgi ve deneyimden öùrenci çal×ümalar×n× birbiriyle mukayese ederek
deùerlendirme yapars×n×z ayr×ca öùrenciyi deùil hocas×n× deùerlendirirsiniz. Bu da gösterir ki öùrenci yok , hoca
var. Halbuki deùerlendirmeler her öùrencinin kendi alt yap×s×na, gayretine vs. göre yap×l×r. Kassel
Üniversitesi’nden Prof. BOSH’a üniversiteye 25 öùrenci almas×n× söylemiüler. Baüvuru 400 kiüi olmuü ve BOSH
hepsini alm×ü. útiraz edilince de “yeteneksiz insan yoktur, farkl× yeteneklerde insan vard×r” demiü. Tüm eùitimcilerin
bu ayr×cal×ù× bilmeleri gerekir. Seçme, yorumlama ve yenileme çerçevesinde öùrenci bir kavram×, bir duyguyu, düüünceyi, bir
alg×y× kendi seçtiùi malzemeyle gerçekleütirir. Ama bu seçim eùitimci taraf×ndan yats×n×rsa öùrenci kiüiliùi de yats×nm×ü
demektir. Ortak çal×üman×n boyutu çok önemlidir. Ancak kiüiliùi , beùeni zorlamas×na taü×mamal×d×r. H. READ “estetik
duyarl×l×ù×n eùitilmesi, eùitimin en önemli ve temel görevlerinden biridir” der. Bu görevde öùrenciye yaklaü×m
biçimi önemlidir. únsandaki enerjiyi, yaratma isteùini bir yere kanalize etmek eùitimle olur. Burada önemli olan bu
enerjinin doùru alana kanalize edilmesidir. úüte genelleme yapacak olursak Bilim Eùitiminin yan×nda Sanat Eùitimi
de bu nedenle gereklidir. H. READ “ iyi sanat eseri yarat×lmas× deùil, daha iyi insanlar ve toplumlar yarat×lmas×
amaç edilmelidir” der. ú. SAN ise “Sanat Eùitimi kiüiliùin uyumlu bir bütün olarak geliüimi sürecinde bireydeki
yarat×c× ve üretici güçlerin gözetilip geliütirilmesini amaçlar” demektedir. Eùer öùretmenin eleütirilerinde
kulland×ù× tek sözcük öùrenci taraf×ndan yüz sözcüùe çevrilebiliyorsa kiüiliùi doùrultusunda geliüecektir ama eùer
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öùretmenin yüz sözcüùü öùrencide bir sözcük olarak kal×yorsa öùretmenin kiüiliùi öùrencide devam edecek
demektir. Demek ki tek kitap tek insan deùil, araştırma çoğulculuğunda çalışmak gerekir. Bu anlamda yaklaü×mlar
ve yöntemler önemlidir. Nitekim hiçbir zaman öùretim yöntemi tek deùildir. Hele söz konusu Sanat Eùitimiyse.
Çünkü bu eùitimin, bireysel ayr×cal×klara göre yap×lmas× gereklidir. Yani yöntem tahtaya çizilen üablonun
yinelenmesi deùildir. Seçilen malzeme yarat×c×l×ùa at×lan ad×mlardan biridir. Bu nedenle önerilen tek tip malzeme
öùrencinin yarat×c×l×ù×na, beklentisine hitap etmeyebilir. Bu yüzden öùrencinin tercih ettiùi alanla ilgili malzeme
küçümsenmemelidir. Tam tersi yarat×c×l×k baùlam×nda bir alanda öùretilenlerin diùer alanlarla iliükilendirilmesi öùrenciye
zenginlik katacakt×r. “Trenle mi geldin fotoùraf×nla m×” diyen J. BERGER, “bütün fotoùraflar bir ulaü×m biçimi,
yokluùun dile geliüidir” diyerek malzeme çeüitliliùinin önemine de bir örnek vermiütir bence.

“Gerbera Spectrum”

Her üeyde olduùu gibi Sanat Eùitiminde de tek çözüm, tek yöntem yoktur. Ayr×ca ayn× kavramlar× taü×yan
diùer sanatsal alanlara aktar×mda da engelleyici deùil destekleyici olmak gerekir. Ancak bu, yine de her alan×n
özelliùinin birebir ayn× olacaù× anlam×n× taü×m×yor tabii ki. Sadece ortak olan paydalarda birleümek, ayr× olanlarda
bilgilendirerek zenginleütirmek olmal×d×r. Bunun için de eùiticinin öncelikle öùrencinin bireysel ayr×cal×klar×ndan
haberi olmas× ve çok iyi Psikoloji, Felsefe bilgisine sahip olmas× gerekir. Bu baùlamda ancak alanlara ve kiüiliklere
doùru hitap edilebilir. Yani beyinleri doldurmak yerine, seçmeye olanak saùlamakt×r aslolan. Nitekim metin yazar×
E. Mc CABE yarat×c×l×k anahtar×n×n yal×nl×kta yatt×ù×ndan söz eder. Gözümüz bile çevremizde gördüùümüz y×ù×nla
yaz×dan, elemanlardan seçim yaparken Sanat Eùitiminde, neden ona seçim yapma f×rsat× tan×m×yoruz? Öùrenciden
yenilikçi, bireysel bir yaklaü×m beklenmelidir. Öùretim eleman×n×n kiüilik tekrar× deùil.
Yarat×c×l×k her alanda bilinmeyeni bulma, özgün olma, her yeni karü×laümaya, probleme farkl× çözümleme
uùraü×s×d×r. “Yarat×c×l×k bir tür meydan okumad×r.” ( E.BECER) Bunlar× yaparken başka alanlardan beslenme gerekir.
Tüm bunlar×n yerini bulmas× ve deùerlendirilmesi de öùrenciyi araüt×rmaya yöneltmek ve daha çok seçenek
sunmalar×n× saùlamakla olur. Çok konu yerine yeterli konu ve bu yeterli konunun araüt×r×lmas×, fazla olas×l×k ve
seçeneklerin olmas×na dikkat edilmesi, yönlendirilmesi söz konusudur; müdahale edilmesi deùil. S×n×rlar×
zorlamak al×ükanl×klar× sorgulamak... úüte Sanat Eùitimi budur bir anlamda. W. BERNBACH, “yarat×c×l×k bir
disiplin sorunudur” der, evet Sanat Eùitimi bir disiplin eùitimidir. Öùrenciyi çal×üma tarz×nda özgür b×rakmak ama
çal×ümas×nda disiplin istemek. Ancak bu disiplinle, düüünsel derinlik ve estetik problemlerde tasar×mlar
yarat×labilir. Yarat×c×l×k disiplinle örtüüür. Yönetmen L. ERNST, “yarat×c×l×ù×n daha önce hiçbir araya gelmemiü iki
kavram ya da nesneyi orijinal bir bileüim oluüturan üçüncü bir kavram ya da nesneye dönüütürme becerisi
olduùunu” belirtmiütir. Yarat×c× bireyler özgürlüùüne düükündür, yetilerini al×ü×lmad×k biçimde deneyimleyerek
farkl× üekilde aktar×rlar. Yarat×c× birey bilgiyle donat×lmal×d×r. Oregon Üniversitesinden J. D. EWAN en fazla
kaynaktan yararlanan×n en yarat×c× olduùunu iddia eder. Sentezleme ve analizi çok iyi kotaranlar daha yarat×c×
bireylerdir. Yarat×c×lar, olanaklar× zorlar. Özünde farkl×l×k yatar. Önceden birbiriyle iliükisi olmayan kavram ve
görsel unsurlar aras×nda baùlant×lar kurma yeteneùidir yarat×c×l×k. Tabii hayal gücü olmadan da düüünce
üretilemez. Yarat×c× insan okuyan, gözlemleyen, dinleyen ve araüt×ran bireydir.
Yarat×c× yöntemler;
1. Kapsaml× düüünme; birden fazla yöntem
2. Beyin f×rt×nas×, ( A. OSBORN) grup çal×ümas×
3. Kuluçka yöntemi; bir konu üzerinde uzunca çal×üt×ktan sonra dikkat baüka bir konuya çevrilir. Kuluçkaya
yat×r×lan esas konuya dönünce yarat×c×l×kta s×çrama söz konusu olabilir
4. Not alma yöntemi; eskiz, karalama bir çok yarat×c× düüünce ya da buluü kaù×t üzerine çabucak aktar×l×r.
Bulunan çözümler, sürekli evrime uùrayarak geliüir ve zenginleüir. Her tür malzeme kullan×l×r, eskiz kaù×d×, pelür,
bilgisayar vs.
5. Sentez yöntemi; buluülar çoùu kez birbiriyle çeliüen, ayk×r× unsurlar×n bir araya gelmesiyle ortaya ç×km×üt×r.
(Örn. PúCASSO’nun Kübizmin doùuüunu Afrika maskelerinden esinlendiùini söylemesi gibi) Ayr×ca bir not
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defterine sürekli not almak ya da yazmak da yöntemlerden biridir, yarat×c×l×k ad×na. Daha sonra bu notlar
deùerlendirilir, iliükilendirmeler yap×l×r.
6. Görsel incelemeler; bakma, gözden geçirme, denetleme. Müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler beyni
zenginleütirecek kaynaklard×r.
Tasar×m süreci ise;
x Problemin tan×m×
x Bilgi toplama
x Yarat×c×l×k ve buluü süreci; problemin tan×m× ve olas×l×klar×n araüt×r×lmas×na yönelik çal×ümalar× içerir.
Çözümler, olas×l×klara noktad×r.
x Çözüm bulma
x Uygulama
Tasar×mda görsel unsurlar bir bütünlüùe sahip olmal×d×rlar. Ayr×ca tasar×mda sezgi, önsezi de önemlidir.
Ancak bir tasar×m salt içgüdülerle oluümaz. Tasar×m ilkelerini bilmek (z×tl×k, ritm, denge vb.) ve bunlar× gerektiùi
yerde kullanmak laz×md×r. úüte Sanat eùitimi bu anlamda da gereklidir. Say×n Prof. Dr. B. ÖZGÜLTEKúN’ in de
dediùi gibi önce yarat×c×l×k gelir, kafalar× bloke etmeden. Kendisi Almanya’daki Sanat Eùitiminden verdiùi
örneklerde “yumurtay× k×rmadan bir masa üzerinden yere nas×l düüürürsünüz” sorusuna öùrencinin yan×t aramas×
vard×, uygulama çerçevesinde. Bu, öùrenciyi salt gördüùünü yineleyen, öùretmen kimliùine büründüren tarzdan
kurtulmas× beyinsel faaliyetlerini, sezgilerini, duygular×n×, kendi kiüiliùini kullanmas× demektir. Hayal eùitimi de
gereklidir. Hocan×n tahtada gösterdiùini yineleme deùil. G. VASSAF “yaratıcılığın duvarları yoktur” diyor ve
devam ediyor; “yarat×c×l×k yaüam×n doùrulanmas×d×r. únsan×n özgürlüùünün doruk noktas×nda yeni ufuklara
doùru uzanmas×d×r. Y×k×c×l×k yarat×c×l×kla yok edilir”. Yarat×c×l×k, yoùunluùu beraberinde getirir. únsan×n ve
yaüam×n anlam×d×r. Bir gereksinmedir çünkü. Var olman×n bir yolu, hayat×n göstergesidir. “Ölümsüzlük ad×na
yarat×c×l×k eylemi vard×r. Resim yapmak gibi” (LúFTON) Yarat×lan×n paylaü×lmas× bir baüka doyum noktas×d×r.
Anlam göstergesidir. “Yaşam sevgisinin içinde yaratıcılık vardır.” (E. FROMM) Tüm bunlar fark etmekten
geçiyor. Alg×n×n önemi burada baül×yor iüte. Yeüili görmek, kuü sesini duymak, yan×m×zdan geçip giden güzelliùi
ya da kötülüùü fark etmek ve sevgiyle örüntülenen yarat×c×l×k gibi...
úletiüim, yaüant×m×z× etkileyen en önemli özelliktir. Sanat da bir üekilde iletiüim serüveninin içinde yer al×r.
Eùitimin bu baùlamda pay× çok büyüktür ve sanatla eùitim aras×nda bir iliüki vard×r. Sanat× kavramak, sanat
eserinde iletilmek, duygu ve düüünceyi anlatmak da bir sanat kültürünü gerektirir. Sanat insan×n özsel güçlerinin
d×üa vurumudur ve geliümeyi saùlar. únsan×n en önemli özelliùi öùrenmek ve bunu deneyimlerinde kullanarak
geliümektir.
“Tasar×m eùitiminde, bilinçalt× ve bilinçüstü düüünme olgusu ve duyusunu kendine özgü bir bütün haline
getirme amaçlanmal×d×r. Bu baùlamda alg× eùitimi de yap×lmal×d×r.” (B. DENE) Yetenek kal×t×msal olabilir ancak
yarat×c×l×k öùretilir ve geliütirilebilir. Yarat×c× yetiler entelektüel birikim ve becerilerden kaynaklan×r. Bu da
eùitimle geliüebileceùinin bir göstergesidir. Tabii bunda araüt×rman×n önemi çok büyüktür. Çünkü daha çok
araüt×rma yapanlar×n, daha az araüt×rma yapanlara göre yarat×c×l×klar× daha çok geliüir. Burada öùretmene düüen
görevlerden biri de öùrenciye kendini eùitme olanaù× tan×mak, oto kontrolünü saùlamas×na f×rsat vermektir.
Öùrenciye eùitimde kazand×r×lacak yarat×c×l×k, yaüant×s× boyunca her alanda kullanacaklar× bir süreç, bir düüünü
tavr× olacakt×r. Bu arada sanat kadar bilimle, bilim kadar sanatla da ilgilenmek bilmek-hissetmek, mant×k-sezgi
aras×nda gidip gelmeler yaüam× daha da hareketlendirecek ve zenginleütirecektir. Yarat×c×l×ù× geliütirilmiü insan
diùerlerinden farkl×d×r her anlamda beklentileri, yapt×klar× ve düüünü sistemiyle. Bu nedenle eùitimin içinde
önemle yer almas× güzel bir dünyan×n temeli olmas× aç×s×ndan önemlidir. Çünkü insan×n doùas×nda seçmek,
beùenmemek, daha iyiyi istemek vard×r. Eùitimle bunlar bilinçlenecek ve yükselecektir. Baz× al×ükanl×klar×n
deùiüimi böyle gerçekleütirilir. Bu nedenle öùrenciler cesaretlendirilmelidir. Yarat×c×l×ù×n reçetesi yoktur, bireye
göre deùiüir. Ama bu, öncelikle öùrenciyi ayr× bir kiüilik olarak kabul etmekle olur. “Sanat Eùitimi öùrencinin alg×
alan×n×n geniülemesine, sözlü iletiüimin yan×nda sanatsal baùlamda farkl× bir alanda iletiüimin gerçekleümesine, kiüisel
gerginliklerin azalmas×na, ilgi ve merak×n yoùunlaümas×na ve teknik becerinin geliümesine neden olur”. (B. DORUK) Önemli
olan öùrencinin çevreyi gözlemleyip tepki göstermesi, ay×rt etmeyi ve yarg×lanmay× öùrenmesidir. Bunlar
öùrencinin görsel, sessel, devinimsel ifade gücünü art×racakt×r. “Görsel dilin gelişmesi , görsel düşüncenin de
gelişmesini beraberinde getirecektir.” (N. KNOPLE) Öùrenme tarz×; zihinsel yeti ve duyuüsal alandaki ilgi, beceri
ve deùerlere iliükin davran×ülar× deùiütirecek ve dengeli bir üekilde geliütirecektir. Baülamak gözlemlemekle olur ve
uygulama, analiz, sentez, deùerlendirme Sanat Eùitiminin bileüenleridir. Yaratma; gözlem, bilgi, ilke, deney,
merak, araüt×rmayla gerçekleütirilir. Bu baùlamda parçalar× birleütirerek bütün oluüturmak böylece bütünlük içinde
çeüitlilik saùlamakt×r. Tabii örneklerle de eùitimi zenginleütirmek gerekir ; sanatç× ve öùrenci çal×ümalar×yla.
únsan; zihnini, duyular×n×, duygular×n× kulland×ù× sürece vard×r. Temel Tasar×m bu iülevsellik nedeniyle
gerçekleütirilir. Not almay× öùrenmek -çizerek ya da yazarak-; y×llarca soru sormayan, tek boyutlu, tek çözümlü
daima öùretmenin istekleri doùrultusunda görmeye al×üt×r×lm×ü öùrencilere, kazand×r×lacaklar×n baü×nda gelmelidir.
Araüt×rma, bulma, deùiütirme, ekleme, ç×kartma, yerine koyma, yeniden düzenleme, tersine çevirme, birleütirme;
RICHARDS-OSBORN beyin f×rt×nas× üzerine çal×ümalar×n püf noktalar×n× oluüturur.
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GORDON’ a göre;
1. únsanlar×n yarat×c×l×k süreçleri tan×mlanabilir. Bu tan×m öùretilebilir bir yöntem halinde sunulursa hem
bireylerin hem de gruplar×n yarat×c× üretimlerini artt×r×r.
2. Bilim ve sanattaki yarat×c×l×k eüdeùerdir ve ayn× bilinçalt× süreçten yararlan×r.
3. Kiüisel yarat×c×l×k süreci ile grup yarat×c×l×k süreci aras×nda benzerlik vard×r.

Robert Doisneau
“Untitled”
Yarat×c×l×k bir süreçtir, eùitimle geliütirilebilir. Öùrenci çal×ümalar× izlenerek yarat×c×l×k süreci eùitilebilir.
Önemli olan, olaylara, fikirlere, kurallara, davran×ülara, nesnelere farkl× bakmak ve deùiütirmek istemektir.
Yarat×c×l×k ayr×nt×n×n görülmesi ve birleütirilmesidir. Bu nedenle eùitim sürecinde yarat×c×l×k nefes almak gibi
olmal×d×r. Temel tasar×m düüünebilmeyi ve düüünce, sezgi ürünlerini iletebilmeyi içerir. Ama hiçbir zaman
unutmamak gerekir, Temel Tasar×m yöntemleri deneyseldir. Temel Tasar×m Sanat Eùitiminin alt yap×s×n×
oluütururken yaüam boyu sürecek anlamlar× içinde taü×mal×d×r. Bu baùlamda sadece geleneksel biçimleri yinelemek
yerine, çaù×n kültürünü yakalama yolu ile yarat×c×l×ùa yer vermek gereklidir. Bu nedenle salt görüleni tekrarlamak
ve kopya çal×ümalar×nda kalmak zanaatsal tavr× geliütirir. Halbuki yarat×c×l×kta; alg× zenginleütirmesi, bellek
beslemesi, sezgisel tavr× geliütirici davran×ü biçimleri gereklidir.
Tekrar tan×mlar yap×l×rken iliükilendirmeler ve deùerlendirmeler yapmak laz×md×r. Tabii amaca
eriüebilmek için bu tarz bir eùitime çok küçük yaülarda baülamak gerekir. Sonuçta öùretme, öùrenmeye
dönüütürülmelidir. Bunun içinde öùretim eleman×n×n hümanist, kuramc× ve uygulamac× olmas× gerekir.
Çal×ümalar×n gerçekleümesi öùretmen kimliùinde deùil öùrenci kiüiliùinde olmal×d×r. Kitle deùil birey olmak
felsefesiyle yaüamak ve yaüatmak eùitim amaçlar×n×n baü×nda gelir.
Tarihte kalabilmenin, uygar bir toplumda yaüayabilmenin koüulu sanat, kültür olduùuna göre bu
baùlamda eùitiminin de ne denli önemli olduùunu kabul etmek durumunday×z. Kald× ki vereceùim bir örnekte
sanat eùitiminin salt kendi alan× içinde hapis olmad×ù×n×, farkl× alanlara da ne kadar katk×s× olduùunu gösterecektir.
Yale Üniversitesindeki T×p Fakültesi öùrencileri bir tan×y× doùrulayan ayr×nt×lar× s×k s×k gözden kaç×r×yorlarm×ü. Bu
öùrencilere Güzel Sanatlar dersi verilmeye baülanm×ü. Sonuçta bu dersi alan öùrencilerin tan× yetilerinin geliütiùi görülmüü
(CBT). Bakmay× öùrenme ve ayr×nt×da gezinmek; alg×y×, duyular× geliütirdiùi kadar zihni yetileri de olumlu etkiler. únsan salt
mant×kla örüntülü deùil duyguyla da yüklüdür. O halde Bilim Eùitiminin yan×nda Sanat Eùitimi de gereklidir.
ROUSSEAU, PESTALOZZú ve FROUBEL çocuùun özgün bir kiüiliùi olduùunu varsay×yorlar. úüte Sanat
Eùitimi bu anlamda büyüklerin, öùretmenlerin kiüilik yinelemesi deùil, öùrencinin kendi kiüiliùi baùlam×nda
geliütirilmesiyle gerçekleütirilmesidir. F. ÇúZEK (1920), gerçek yarat×c×l×k için çocuklar×n özgür k×l×nmalar×n×n
önemli olduùunu, onlar×n yetiükinlerin etkisinden uzak tutulmalar× gerektiùine inanm×üt×r. S. FREUD (1920-1930)
ise, yetiükinlerin sanatla uùraüan çocuklara kar×ümalar×n×n daha sonra telafi edilemeyecek rahats×zl×klara ve
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çocukta bir çeüit duygusal komplekse neden olabileceùini savunmuütur. 16. yy’×n yaüant×s× ile orant×l× yöntemleri
ya da bir okulun aç×l×ü y×l×ndaki yaüant× ve ald×ù× örnek zaman içinde yaüanan deùiüime koüut farkl×laümaya
gitmelidir. Yoksa eskiyi yinelemekten baüka iüe yaramayan yöntemlerle öùrenci yarat×c× bazda yetiütirilemez.
Halbuki Sanat Eùitimi öùrenciyi görmeye bir o kadar da aramaya, sormaya, denemeye, merak etmeye, yarat×c×l×ùa
vs. götürmelidir. Bu baùlamda disipline edilmelidir Sanat Eùitimi. Eùitim yöntemleri öùrenciye göre deùiüeceùi
gibi, doùrudan, rehberlik anlam×nda ya da serbest tarzda da gerçekleütirilebilir. Yöntem her ne olursa olsun
öùretmen müdahale eden deùil , yönlendiren, organize eden ve deùerlendirmeyi öùrenciyle birlikte yapan
olmal×d×r. Hatta öùrencinin kendi kendini eleütirmesine olanak saùlamal×d×r. Tüm bunlar için de öùrenciyi tan×mak
gerekir. Böylece öùrencinin kendi tarz×n× oluüturmas×na imkan verilir. Bu da ancak bireysel ayr×cal×klar×n
ayr×m×nda olmakla gerçekleüir. Öùrenciye; kitap okumas× ve bakmas×, sergi, müze gezmesi, sinema, tiyatro saydam
gösterilerine, konserlere gitmesi önemsettirilmelidir. Örneùin kopya, çal×üma tarzlar×ndan sadece birisidir. Ancak
yarat×c×l×ùa aç×k bir çal×üma tarz× deùildir. Zanaat baùlam×nda öùrenciyi geliütirir. Ama hiçbir zaman Sanat
Eùitiminin amac× bu olamaz. Öùrenci çaù×n olanaklar×ndan yararlanmal×, malzeme seçiminin yarat×c×l×ù×n bir
parças× olduùu unutulmamal×d×r. Eùitim; soran, düüünen, ak×l yürüten, sorun çözen, araüt×r×c× insan yetiütirir.
Bunda öùretmenin rolü büyüktür. Bunun için de öncelikle öùrenciyi birey olarak kabul eder ve öyle davran×r.
Öùrenciyi yarat×c×l×k ve araüt×rma baùlam×nda özgür olmaya özendirir. Bunlar, ders d×ü×nda da öùrenciye zaman
ay×rmakla olur. Sanat Eùitimi ders saatleri içine hapsedilemez, s×ùd×r×lamaz. Ayr×ca öùrencide tekrar olmay×
denemek yanl×üt×r. Bunlar×n saùl×kl× olmas×, iyi bir pedagojik formasyona sahip olmakla ve Sanat Eùitimcisi olarak
mesleki bilgiyle donan×ml× olmakla gerçekleüir. A. DONALD, “... birey bilgisel aç×dan donat×l×rken, paylaümay×
baüarmay×, kendi yeteneklerini s×namay× ve aümay× öùrenmek zorundad×r” diyor ‘Art Education Theories’de. Sanat
Eùitimi bir tasar×m×n gerçekleümesinde kullan×lan yöntemler bütünüdür. Böylece bu, bireyin kendisini ifade
etmesinin bir olanaù×d×r. Duyu ve duygular× ses, devinim, çizgi, renk, yaz× vs. ile baükalar×na ulaüt×rmak olan Sanat
Eùitimi, yönlendirme ve bilgilendirme baùlam×nda gereklidir. Sanat, yaüam× deùiütirmek ad×na yeniden
tan×mlarken, yeniyi keüfetmektir. Bu arada duygular eùitilirken zihne dayal× yetiler de geliüir. Bu da bu alanda
edindiklerimizin baüka alanlarda da kullan×labileceùini gösterir. Sanat eùitimi; bireyin duygu, düüünce ve izlenimlerini
anlatabilme, yetenek ve yarat×c×l×ù×n× estetik bir düzeye ulaüt×rma amac×yla yap×lan bir etkinliktir. Bir kültürel
yoùunluktur. Ama üunu da hiçbir zaman unutmamak gerekir; Sanat Eùitimi bireyseldir. Bireyin yarat×c× güç ve
yetisini eùitmek, yaüam×na aktarmas×na olanak tan×mak için vard×r. Seçmek, paylaümak, geliümek için Sanat
Eùitimi vard×r. Sanat Eùitimi analiz ve sentezi öùreterek yarat×c×l×ù× geliütirir. Öùrencinin yaüam× sorgulamas×n× ve
toplumda birey olarak yerini almas×n× saùlar. Hayal gücünü çal×üt×r×r; içsel güç, enerji, duygu, duyum ve alg×n×n
yarat×c× çabayla d×üa ç×kmas×n×, tercih edilen malzemeyle üekillendirmelerine nedendir.
Sanat×n sosyo-kültürel, psikolojik amaçlar× vard×r. “Sanat Eùitiminin amac×; sanat×n özü ile bütünleüip
geliümesidir; bireyin psikolojik farkl×l×klar×n× da gözeterek, ruhsal gereksinmelerinin doyurulmas×d×r ve ruh saùl×ù×
bak×m×ndan dengeli bir birey yaratma cabas×d×r”. (M. ERBAY)
Bireye eùitimi için gerekli bilgileri vermek laz×md×r ama bunlar×n, yaüamsal özellik taü×mas× da gereklidir.
Nas×l endüstri, Bauhaus gibi bir okulu beraberinde getirdiyse modern yaüam da Sanat Eùitimini Bilim Eùitimi
yan×nda gerekli k×lm×ü, ayr×ca uygulamaya yönelik yöntemlerinde çaùa uygunluk gerektirmiütir. Sanat eùitimi;
bilgi verme, görme ve diùer yetileri geliütirme, duyguya yaüam verme ve hayal dünyas×n×n eylemini
gerçekleütirmedir. K×saca Sanat Eùitimi baükalar×yla buluüma köprüsüdür. Sanat Eùitimi amaçlar×na bir kere daha
bakacak olursak;
1. Görsel yolla alg×lamay× öùrenmek
2. Yarat×c×l×ù× geliütirmek
3. Sanat×n anlaü×lmas×n×-paylaü×lmas×n× saùlamak
4. Kendini ifade etme yeteneùi kazand×rmak
5. Endüstriye hizmet etmek
6. Yaüam× deùiütirmek
7. Sanat Eùitimi yoluyla doùru görme, ayr×t×n×n ay×rd×na varmay× saùlamak
8. Sanat Eùitimi duygu ve düüüncenin görselliùe dönüümesini saùlamakt×r.
Sosyal psikolog Dr. I.Taylor ise yarat×c×l×ù× üöyle s×n×flam×üt×r:
x D×üavurumcu yarat×c×l×k (çocuk resimleri)
x Üretici yarat×c×l×k ( meslek)
x Buluüa dayal× yarat×c×l×k ( bilim )
x Geliümeci yarat×c×l×k
Sanat bir iletiüim arac×d×r. Ayr×ca geçmiüi günümüze taü×rken, geleceùimizi de yap×land×r×r. Tüm bunlar
eùitim çerçevesinde hükmetmek yerine demokratik unsurlar× yerleütirmek, öùrenciye salt kuru bilgi aktar×m×
yerine kiüiliùine uygun geliüimi saùlama olanaù× vermekle olur. Yaratma öùrencinin kiüiliùiyle ilgilidir. Bu nedenle
Sanat Eùitimi kitle eùitimi deùil, bireysel eùitim olmak zorundad×r. Sanat Eùitimi; öùrenciyi, çok yönlü düüünen ve
araüt×ran, baükalar×n×n düüüncesini mutlak kabul etmeyen, kuüku duyan, duyuran nitelikte gerçekleütirmelidir.
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Sonuçta Temel Sanat Eùitimi bireyin yarat×c×, araüt×r×c×, sorgulay×c×
olmas×n× ve kendine güvenmesini saùlar. C. SMúTH, “Sanat
Eùitiminde belleùin eùitilmesine, çocuklar×n zihin gözüyle
çal×ümas×na olanak tan×n×r” demiütir. Ama üuras× da kesindir ki, Sanat
Eùitimi zaman içinde ve ayr×ca bireyden bireye de deùiüir. Sanat
eùitiminde öùretmen rehberlik ederken öùrenci istediùinde veya
gerektiùinde devreye girerken, baüka eùitimci ve sanatç×larla da ders
desteklenir. Ama bir dan×üman sürekliliùi de olmas× gerekir.
Programlar haz×rlan×rken; konuya göre, eyleme göre
(isteklere göre), kapsama göre (proje), çerçeve programlar (amaç ve
ilkeler) olarak gerçekleütirilir. Sanat Eùitimi programlar×nda
kullan×lacak genel sanat dilinin yan×nda ülke geçmiüi, koüullar× ve
geleneùi üzerine kurulurken, ulusal boyut uluslararas× boyutla
zenginleütirilmelidir. Bilgi ve becerinin birleütirimi olan eùitim; ulusal
ve uluslararas× t×rman×ü×n en önemli basamaù×d×r. (M. ERBAY)
Eùitimi kal×t×msal özellikler, fiziksel özellikler (zeka, özel
yetenek), kiüilik yap×s×-psikolojik nitelikler etkileyeceùine ve bu da
bireyden bireye deùiüeceùine göre yöntemler de bu baùlamlarda
deùiüir. Bunlar dikkate al×n×rken yaüama geçirme tarz×; öùretmene
dan×ümanl×k yüklemeli, hükmetmek deùil. Bu arada kültürü koruma
ve ilerletme görevi de üstlenmelidir. E. ULMAN, “eùitmenin,
öùrencinin kendi kiüisel deneyimlerini araüt×rmas× ve bu deneyimleri, kendi
“Imagination”
kiüisel arzular×, gereksinmeleri ve yetenekleri doùrultusunda düzenlemesi
konusunda yönlendirmesi gereùini” belirtmektedir. “Öùretim; öùrencinin
sanat araçlar×n×, olanaklar×n× ve s×n×rlamalar×n× anlamas×na, ifade üekline ve özel eùilimlerine en uygun araçlar×
seçmesine yard×m eder.” (M. ERBAY) Sanat Eùitiminde kendini gerçekleütirirken, öùrenci, bireysel çal×üman×n
yan×nda grup çal×ümas× da yapar. Ayr×ca disiplinler aras× çal×ümalar da yapt×r×lmal×d×r. Ancak bu, öùrenciye, onun
kiüiliùini yok edecek ve onu dolduracak üekilde deùil besleyecek, ay×klayacak nitelikte yapt×r×lmal×d×r. Bunda öùrencinin alt
yap×s× gözetilmeli, kitle eùitiminden kaç×n×lmal×d×r. Baüka alanlardan besleneceùi bilgi, uygulama, görgüyü kendi alan×yla
iliükilendirmesine olanak tan×yarak; disiplinler aras× etkileüim, saùl×kl× hale getirilmelidir. Yoksa baüka yerlerden transfer
edilenler boülukta kalacak, böyle bir altyap×ya sahip olmayanlar da anlam bulmayacakt×r.
Köyde Resim öùretmenliùi yapan bir öùrencim, “üehirde malzeme çok, köyde az” diyor. Bu nedenle
zorland×ù×na dair serzeniüte bulunuyordu. Ona “malzemenin sorun olmamas× gerektiùini, takvimlerin arkalar×na,
gelen mektup zarflar×na, eski gazete kaù×tlar×na , etrafta bulunan aùaç parçalar×na kadar her üeyi
deùerlendirebileceùini” söylemiütim ve ilave etmiütim; “as×l sorun malzemede deùil, Sanat Eùitimine bak×ü
aç×s×ndad×r gerek devletin gerekse senin. Bu, köyde de kente de deùiümez. Önemli olan, senin yarat×c× bir Sanat
Eùitimcisi olman ve bunu derse taü×man. S×n×rlar× zorlamal×y×z.”
Öùretmen öùrenme ortaù× olmal×d×r. únsan gereksinim duyduklar×n× öùrenmek ister. “Bizdeki eùitimin
anlam× eùmekten gelir. ‘Education’ dik durmak anlam×n× taü×r.” (T.TúTúZ) Bu anlamda Türk geni ve geleneùi
taü×yan öùrenciye hitap ediyorsunuz. Maria MONTESSORú “eùitim, öùretmenlerin çocuklara sözcüklerle
anlatt×klar×yla deùil, çocuklar×n fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleriyle gerçekleüir” derken; ERASMUS, ”Bir
ulusun gerçek umudu, gençliùinin iyi eùitilmesinde yatar” demiütir. Yarat×c×l×k öùretim eleman×n×n üablonlar×yla
yok edilebiliyor. Halbuki geleceùin toplumunu oluüturacak bireylere öncelikle özgür düüünebilen, sorumluluk
yüklenen, insana ve dünyaya sayg×l× olan ve yarat×c× bir nitelik kazand×r×lmal×. Bunlar için özgüven saùlanmal×d×r.
Bu da eùitimcinin bask×n olmas×yla gerçekleüemez.
“Sanat Eùitimi; tüm dünyay× kapsar - geçmiüi ve geleceùi ilgilendirir - bir ayr×nt×d×r- bireyin geliüimiyle
koüuttur - bireyin kendi kendini koüullamas×d×r - baù×ms×zd×r - kesinlik yoktur - deùerlendirmesi kesin deùildir öùrenci kendi meraklar×yla yol al×r - hoügörülüdür - insan bedeninin s×n×rlar×n× zorlar - öùrenci tüm dünya ile
savaü×m yapt×ù×n× bilmelidir - kendini ispatlamaya çal×ümak geliüme nedenidir.” (ú.USMANBAû)
Yap×lacak çal×üma ‘ben’de, zihinde, duyuda oluüur. Bunlar×n eùitimi ve ne ile ifade edildiùi de çok
önemlidir. Eùitimde; özgür bir yarat×c× ve orijinal düüünür olmak durumunday×z. Bir ülkenin geliüimi basmakal×p
yinelemelerin yaüama geçirildiùi eùitim tarz×yla deùil, ütopyalar×n arkas×nda durmakla, hayal gücünü zorlamakla, orijinaliteyi
yakalamakla olur. Bu da eùitimde yarat×c×l×ù×n ön plana al×nmas×yla gerçekleüir. Önce yarat×c×l×k geliütirilmeli ki bu tarz,
her alana uygulanabilsin. Hayal gücü geliütirilen birey bunu her alana uygulayacakt×r mutlaka. “Yarat×c×l×ù×n
zaman içinde süreç olarak izlenmesinin gerekliliùi kadar çevre koüullar× ve kiüilik özellikleri de göz önünde
bulundurulmal×d×r.” (H.S.YAVUZ) Yarat×c×l×k bir süreç olduùu için de eùitilebilir. Psikolojik düzeyde yaratma
biyolojik düzeyde yaüamla koüuttur. Yarat×c× bir bireyin verimli olabilmesi güdüleme ve bireysel özellikleriyle
örtüüür. Yetenek, kal×t×m ve çevre koüullar×na baùl×d×r. Sunu, bu yetiyi geliütirebilir ya da ket vurabilir. Bu anlamda
eùitimde, yarat×c× öùrenim ön plana al×nmal×d×r. Deùiüiklik ve yenilik hoü görüldüùü sürece yarat×c×l×ùa pirim
verilmiü demektir. Unutmamal×d×r; yarat×c×l×k herkesin iüidir.
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OSBORN (1962), zihinsel iülevlerin yönetilmesi üöyle s×ralam×üt×r;
1. úçe alma-bilgiyi içerebilme yetisi
2. Bilgiyi tutabilme ve an×msama yeteneùi (Görme ve an×msama)
3. Yarg×
4. Hayal gücü-yarat×c× düüünme yetisi
Sürecin aüamalar×;
1. Olay× saptama
2. Sorun tan×mlama
3. Haz×rl×k, analiz ve sentez
4. Fikir bulma
5. Düüünce geliümesi
6. Çözüm
7. Deùerlendirme
8. Benimseme
Sanat Eùitiminde hayal gücünün görsel kay×tlarla zenginleütirilip araüt×rmaya yönelinmesi ve
deùerlendirmeler söz konusudur. Yarat×c×l×k evrenseldir, farkl×l×klar×na karü×n herkeste bulunabilir. úüte bunun
eùitimle geliütirilmesi söz konusudur. Bunun için çevreye, insana duyarl× olmak gerekir. Bu duyarl×l×k yarat×c×l×ù×
da beraberinde getirecektir mutlaka. Görme, anlama, iliükilendirme, merak yeni doùumlar×n nedenidir. úüte bu da
doùru bir eùitim anlay×ü×na tabii tutulduùunda doùumun saùl×kl× olmas×na neden olacakt×r. Yoksa doùum baütan
deùil ayaklardan baülar. Öùretim eleman×, anlatman×n çeüitli yollar× olduùunu vurgulama rehberliùinde
bulunurken hoügörü çerçevesinde de öùrenciyi özgür b×rakabilmelidir.
Tüm bunlar×n çok küçük yaülarda baülamas× gerekir ki yarat×c×l×k konusunda baüar× artabilsin. Düüüncenin,
yarat×n×n deùeri çok erken yaülarda verilmelidir. Yarat×c× süreç de her üeyde olduùu gibi gereksinmeler çerçevesinde
varl×ù×n× sürdürür. O halde öùrenciyi doldurmak deùil; gereksinmelerine yan×t aramak, aramas×na olanak tan×mak
daha doùru olur. ûunlar× hiçbir zaman ak×ldan ç×karmamal×d×r; tüm bireyler deùiüik alanlarda yarat×c× yetilere
sahiptir. Herkesin ilgi alan× gibi yarat× alan× da farkl×d×r ve yarat×c×l×ùa giden yol gereksinmeden, duyarl×l×ktan geçer. Yeni
yöntemler s×nan×rken, doldurma yerine ilgi ve kapasite farkl×l×klar× hiçbir zaman göz ard× edilmemelidir. Öùretim eleman×
bunu hep canl× tutmal×d×r. Bu olguyu zenginleütirmek aileye ve öùretim elemanlar×na düüer. Yap×c× eleütiri de olumlu
tav×r için bir göstergedir doùrusu. SLOVHOVER, yarat×c× sürecin bir düü yolculuùu olduùunu her an ortaya
ç×kacaù×n× savunur. Sanat ve kültürde yarat×c× süreç simgeye çevrilir. Eùitim sürecinde de gerçekleütirilen budur.
FREUD, insan zihninde üiirsel bir güç olduùuna inan×r. JUNG, yarat×c×l×ù× bilinçalt×na dayand×r×r. RANK’ a göre
ise; sanatç×, irade ve iülem adam×, baüka bir deyiüle yarat×c×d×r. Ama tüm bunlar×n kaynaù× ne olursa olsun yaüam
ve ölüm her üeyi belirliyor galiba. Ölümsüz olabilmenin tad× sanatta doyas×ya var. Var olman×n dayan×lmaz
hafifliùi gibi, sevginin paylaü×m×, yarat×lanlar×n paylaü×m×; iüte gerçek olan bu. Önemli olan bunun doùumunu ve
geliüimini saùl×kl× yapabilmektir. Ailede baülayan bir üeyler olmal×; çocuùun yap×s×na, farkl×l×ù×na deùer verme
gibi.. Bu örüntü, eùitimde saùl×kl× bir üekilde devam etmeli. Çünkü J. DEWEY’e göre “eùitim sosyal deùiüime aç×lan
bir yoldur”. Daha iyiye, daha güzele, daha insans×l×ùa yürüme gerekliliùi, kaliteli bir yaüam×n denek taülar×d×r.
Dünyan×n % 70’i su, insan vücudunun%70’i su olduùu gibi dengede olunca günlük yaüam, ya da kaù×da, tuvale,
mekana, sese, devinime dönüütürülen yarat× yerini bulacakt×r. T×pk× vücudun biyolojik yaüam×n× sürdürebilmesi
için ne istediùini bilmesi gibi. Bunlar özgüvenle gerçekleüir. Demek ki eùitimin ereklerinden biri de öùrenciye
özgüvenini saùlamakt×r. Bu da bireysel eùitimle olacakt×r, kitle eùitimiyle deùil. “Yarat×c×l×ù× ortaya ç×karmak ve geliütirmek
için bir tür sorun çözme olarak ele al×nd×ù×nda, yarat×c×l×ù× etkileyecek ve deneysel olarak kullan×labilecek deùiükenler üzerinde
durulmas× yarar saùlayacakt×r”. (Halide S.YAVUZ) Bu durumda Sanat Eùitiminde öùrenciyi araüt×rmaya
yönlendirmek en doùru yöntemlerden biri olacakt×r. Bunun beslenmesi de çok önemlidir. Okuyarak, gezerek,
izleyerek vs.
Yarat×c× bireyin özelliklerinden birkaç×;
x Baüar×l×d×r,
x Yarat×c× insan düzen gereksinmesi ile güdülüdür. BARON (1958 )
x Merakl×d×r
x Öz kan×tlama içersindedir.
x Özgürdür
x Yüksek üretim gücüne sahiptir
x Kuükuludur
x úlgi alanlar× çok yönlüdür
x Estetiksel yarg× içindedir
x úçe dönük bir yap×s× olabilir
x Coükuludur
x Önsezilidir
x Etkileyendir.
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Sanat Eùitimi; bireyin duygu, düüünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yarat×c×l×k gücünü
estetik bir düzeye ulaüt×rma amac×yla yap×lan tüm eùitim çabas×na denir. Böyle bir çal×üma bireyler aras× diyalog
saùlar ve eüit haklar× amaç edinir. úçinde özgürlüùü taü×d×ù× için sanat, toplum normlar×yla çak×üma gösterir, bu da
yarat×c×l×ùa temel saùlar. Bireyin sessizliùini giderir; yetilerini harekete geçirerek kendilerine güven saùlamak Sanat
Eùitimi ile gerçekleüir. Sanat Eùitimi ikilidir. Sanattan anlayan, onu seven, bilinçle izleyen bireyler yetiütirmenin
yan×nda sanat× yaüam biçimi yapacak bireylere hitap etmek ve sanatç×ya çal×üma ortam× haz×rlamakt×r amaç. Eüit
haklar×n saùlanmas×nda Sanat Eùitimi salt düüünce oluüumu deùil, ayn× zamanda bir öùrenme sürecidir. Bu
haklar×n say×lmas× bireyin baüar×l× bir toplum yap×s×nda yükselme üans×n× art×r×r. Ona uùraülar×nda objektiflik
kazand×r×r. Sonuçta Sanat Eùitimi; estetik duyarl×l×k kazand×r×r. Duygu ve düüüncelerin baüka insanlara bu yolla
ulaümas×n× saùlar. Öùrencinin zihinsel ve alg×sal yetileri geliüir. Yarat×c× bir düüünce tarz× kazand×r×r. Sürekli
çevresini sorgulayan, eleütiren ve deùerlendiren bireyler yetiüir. Bu baùlamda Sanat Eùitimini gerekli k×lan
etmenleri de üöyle s×ralayabiliriz.
Toplumsal neden; günümüzde Sanat Eùitimini gerekli k×lan en önemli neden; toplumun giderek
sanayileümesi ve insanlar×n mekanik bir ortama yöneltilmesi sonucu bireye duygusal bir tak×m deùerler
yüklemedir. Sanat Eùitimi; doùa, madde ve insan aras×nda iliüki geliütirmeyi saùlar.
Psikolojik neden; bireyi, üstün k×lan tasar×m ve yaratma yeteneùidir. Sanat Eùitimi bu yetiyi en özgür
uygulama alan×d×r. Yaratma olay× psikolojik olarak alg×lamaya yöneliktir. Alg×, duyu organlar×m×z yoluyla çevre
hakk×nda edindiùimiz bilgilerin toplanmas× ve yorumudur. Ancak bireyde bulunan yaratma gereksinmesi
k×s×tlan×rsa ruhsal yönden uyumsuz bir insan haline döner. Halbuki Sanat Eùitimi; alg×lama, yarat×c× düüünme hayal gücü geliütirilme, analiz ve sentez, yarat×c× problem çözme ve yorumlamay× içerir.
Estetik neden; estetik, bireyde ay×rt edici kuvvettir. Bu, seçme olay×n× da beraberinde getirir. Bu da Sanat
Eùitimini gerekli k×lar.
Yaüam×n getirileri ve sorunlar× yarat×c× süreçle çözümlenebilir. Bu, Bilim Eùitiminde de böyledir, Sanat Eùitiminde de
ve yaüam×n içinde de. Bu baùlamda Sanat Eùitimi, okullar×m×z×n ilkinden sonuncusuna kadar verilmelidir.
Sanat Eùitiminin yorumuna dair örneklerle yaz×ma nokta koymak istiyorum.
SANAT EøúTúMú, bireyin duygu, düüünce ve izlenimlerini anlatabilmede yeteneklerini ve yarat×c×l×k
güncünü estetik bir düzeye ulaüt×rmak amac× ile yap×lan tüm eùitim çabas×na denir.
SANAT EøúTúMúNúN bir baüka yarar× da kiüisel bütünleümedir. Bu, sanat×n ara s×ra sembolik ifadeler arac×l×ù×yla
gerilimleri azaltmas× yönündeki katk×s×d×r.
x SANAT EøúTúMú, teknik becerilerin geliümesini de saùlar. Resim ya da çizimle de, müzik ya da diùer bir güzel
sanat dal×nda da beceri kazanma arac× olmas×d×r.
x SANAT EøúTúMúNúN GEREKLúLúøú
- Uygar bir toplum yarat×r
- únsan ruhunu yüceltir, ruhsal gereksinmeleri doyurulur
- Dengeli bir birey yarat×r
- Zihinsel yetileri geliütirir.
- Kendine güvenen insan yetiütirir.
- Teknolojik yoùunlaüma karü×s×nda denge oluüturur.
- Sanat eùitimindeki deùiümeler, toplumdaki bilimsel, teknolojik, kültürel, siyasal deùiümelere de baùl×d×r. Ayn×
biçimde bir toplumsal kurum olarak “okul” ve bir toplumsal bilim ve düzence olarak “eùitim” de deùiüime
uùrayacakt×r ve uùramaktad×r.
x SANAT EøúTúMú, öùrenme süreçlerinin en iyi biçimde düzenleyip yönlendirdiùi sanat etkinlikleri sürecinin
sonunda kat×lanlar, dolays×z olarak yaüad×klar×n×n ve denetlediklerinin birer yarat×c× anlat×ma kavuütuùunu,
“kendini ifade”, “kendini gerçekleütirme” olgular×n×n gerçekleütiùini görürler. Gerçekle, madde ile dolays×z
olarak kurulan baù, hem gerçeklerin hem de benzer süreçlerden geçen her türlü yaratman×n, özellikle sanat
ürünlerinin anlaü×l×p deùerlendirilmesini ve yorumlanmas×n× güçlendirir. Bu tür etkinlikler; eski ve yeni sanat
yap×tlar×n×n incelenmesi, sanat ak×mlar×n×n, onlar×n üsluplar×n×n ve ünlü sanatç×lar×n tan×t×lmas× gibi bilgilerle
de desteklenir. Böylece hem üretici hem al×c×, yani sanat tüketicisi için de dengeli bir yetiüme saùlan×r.
x SANAT EøúTúMú, eùitim-öùretim çocuùun imgeleminin canl× tutulup yarat×c×l×ùa çevrilebileceùi biçimde
tasarlanmal×d×r. Yeteneklerin çeüitliliùini hesaba katmay× bilen, derinliùine bir öùretim gereklidir. Çünkü
yarat×c×l×k, akl× da bir dereceye kadar kullanarak birtak×m tekniklerin kazan×lmas×na baùl×d×r.
x SANAT EøúTúMúNDEN, salt görsel ve plastik alandaki eùitim deùil, tüm ifade tarzlar×n× kapsayan bir eùitim
anlaü×lmal×d×r. Bilinç, yarg×lama ve usa vurma güçlerinin asl×nda zekaya dayal× tüm duyumlar×n ve duygular×n
eùitimidir. Bireyin nesnel dünyadan edindiùi alg×lar ve bunlara ait imgeler yan×nda, içten gelen ve herkeste
bulunan imgelerle, alt-bilinçte oluüan imgeler bulunur. Bunlarda bir tür anlat×m biçimi, dili olup, sanat
etkinliùinin temel öùelerindendir ve bunlarda eùitilebilirler. Eùitimin genel amac×, her bireyde kiüiliùin
geliümesine yard×mc× olmakt×r. Bunu gerçekleütirmek için de Sanat Eùitimi-estetik eùitim üartt×r.
x SANAT EøúTúMúNúN AMAÇLARI ( READ )
- Tüm alg× ve duyum tarzlar×n×n doùal yoùunluk ve yeùinliùini korumak,
- Çeüitli alg× ve duyum tarzlar×n×n birbiriyle ve çevresiyle baùlant×s×nda uyum saùlamak,
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Duygular×n anlaü×labilir, paylaü×labilir biçimde anlat×m×n× saùlamak,
Zihinsel yaüant×lar×n anlaü×labilir biçimde anlat×m×n× saùlamak (düüünce, duygu, duyum, sezgi). Bunlar×n
eùitilmesi, kiüiliùin geliümesine neden olacakt×r. (READ)
Sonuçta, iyi bir okul önemlidir. Ama ondan daha önemli olan bireyin kiüiliùidir. Bu nedenle iyi bir
okuldan vasat, kötü bir okuldan ise iyi bir üekilde mezun olunabilir. Nitekim eùitimci yetiütirme amac× taü×mayan
Sanat okullar×ndan mezun olanlar sanatç× olarak yetiütirilmezler. Bu, insan×n kendisindedir, içindedir. Geliümesi
okulda olur, karar× kendisine aittir. Bunun ekimi anne karn×nda baülar, çevrenin doùru yönlendirmesiyle geliüir.
Bunun için eùitim özellikle Sanat Eùitimi doùru ve bireysel baùlamda verilirse yarat×c×l×k geliüir, mezun olanlar×n
al×mlar× yeterli ve kendi geliüimine aç×k olur. Demek ki baükalar×n×n peüinden giden deùil kendi olanlar yarat×c×l×ùa
aç×kt×r. Buna olanak tan×ma veya tan×mama, eùitimciyi ilgilendirir öncelikle. Tabii anne de bir eùitimcidir. Bu
anlamda annenin eùitimi de çok önemlidir.
KÜLTÜREL AÇIDAN AVRUPA BúRLúøú’NE YAKLAûIM SEMPOZYUMU SONUÇ BúLDúRúSú
6) Yarat×c×l×k ve sanat eùitimi konular×nda Avrupa Birliùi’yle aram×zdaki farkl×l×ù×n giderilmesi için, bireyi
meürulaüt×ran bir eùitim sistemi kaç×n×lmazd×r. údeal eùitim için öùrenciye seçenekler getiren ortam ve yarat×c×l×ù×n
ipuçlar× sunulmal×, öùrenci ve öùretim üyesi aras×nda karü×l×kl× güven oluüturulmal×d×r. únsan haklar×, çevre, kent
kültürü, tarihsel ve doùal miras×n korunmas×n×, yurttaül×k bilinci ve özgür birey kimliùiyle özümseyip
geliütirebilecek nesillerin yetiümesini temel alan bir eùitim hedeflenmelidir.
-
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Richard Calvo
“Color of Dreams”
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