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Günümüz sanat eğitiminde önemli bir yeri olan Temel Sanat öğretisi, ilk

kez Bauhaus okulunda, 1919'larda uygulanmış, geliştirilerek temel prensip

lere oturtulmuştur,Tüm dünyaya yayılan hu oluşum, sanat eğitiminde yeni

görüşlere yol açmış ve bugün hala etkilerini sürdürmektedir.

SanatınTemel Eğitimi konusunda ülkemizde ve başka ülkelerde dönem dö

nem değişik yaklaşımların benimsendiği gözlenmektedir. Bu yaklaşımlar

global olarak üç ana grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi, Bauhaus kö

kenli Temel Sanat Eğitimi, ikincisi Akademik desen çizimine dayalı sanat

eğitimi, üçüncüsü Dada çıkışlı ve Freud'un oyun ilkesinden hareketle ser

best fantezi ve yaratıcılığa dayanan Temel Sanat Eğitimidir. (Akdeniz, Ak

sel, 1989)

Bilindiği gibi, Türkiye'de ilk kez 1957 yılında İstanbul Tatbiki Güzel Sanat

lar Yüksekokulu'nun programına alınmış olan Temel Sanat Eğitimi, daha

sonra diğer Animasyon, Grafik, Seramik, İç Mimarlık, Baskı Sanatları, Teks

til, Endüstriyel Tasarım vh. hölümlerinin öğretim programlarında yer alan

ortak sanat dilinin öğretisinin yapıldığı bir disiplindir. Genellikle Sanat Eği

timi veren kurumların hirinci sınıfında hir yıl süreyle hazırlayıcı bir eğitim

olarak uygulamaya konulmuştur. Görsel sanatların öğretimi kapsamında;

görsel yönü ağırlıklı, plastik elemanların işlevlerini, gözle düşünmeninman

tığını kavramayı, farklı yöntemlerle ve her türlü malzemeyle çözümler üret

me hiçiminde, yapılan çalışmadan haz duyarak, sanatsal yaratıcılığa dayalı

hireyin zekası. algıladıkları ve düşünceleri arasında ilişkiler kurmayı daha
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fazla de neye rek. bu amacı gerçekleştirrnek için yapı lır.

Temel Sanat Eğitimi , öze llikle görsel algıy : ün p lana ç ı kara rı tü m d uyg u ve

duyumların farkına varılması , "görme ile düşünmenin birleştirilmesi " malze

me ile düşünce arasında çeşitli ve değişik bağlantılar kumiması ve nesn e ile

çevre arasında estetik bir iletişim sağl anmas ı için yapılan tüm uygul am ala

rın , "gö rse l düşüncenin gö rsel boyutta tüm etkinliklerini kapsar" (Dc nel ,

1981).

Plastik San atlar eğitim inin teme li o lan görsel algının anlamı , "gözle düşün

mek demektir. Buna , bilin ele seçilmiş ve dik katin yoğun biçimde üze rine

yö nelt i lm i ş ola n nesn enin es te tik amaçlı o larak algılanması da den ebilir. İ ş

tc, sanat eği t imi b u yö nüy le b ir bakıma , bilin çli algılamaya yö neltme ktir"

(Gençaydın, 2002) . Burada; "araştırma. seçme, önemli özelliğ i kavrama. sa

dclcştirmc, soyutlama, analiz-sentez yapma, tamamlama, düzeltme. kıyasla

ma, problemi çözme, birleşti rme, ayı rt e tme ve an lam bütünlüğüne ulaştır

ma gibi i şl evler söz konusudur" (Ar n heim , 1972).

Ortaöğretim Kurumlarında eksikliğini bildi ğimiz gü zel sa natlar eğit im i, 1990
y ı l ında res im ve müzik dallarında Anad olu Güzel Sanatlar Liselerinin kurul

ması ile başladı. Meslek Lises i niteliği taşımayan Anadolu Güzel Sana tlar Li

seleri 'nde amaç, güzel sanatlar eğitimi alm ış özgür dü şüneeli . çevre ye say

gılı, araşunuacı. d ünyaya daha geniş bir pencereden bakan, çok yönlü , hoş

görülü, es te tik anlayışları gelişm iş bireyleri yetiştirmekt i r.

Yaratıcı bireylerin yet iş t i r i lmesi, toplumların kalkınmasında (bilimde-tekno

lojide-sana ıta) sanatın ve eğilimin de temel amacıdır. Yarat ı c ı bire ylere du

yulan gerek sinim, çağın di na miklerini hare kete ge çirecek bire yin yarancı

bakış açısıyla yaşamı algılaması ve sanaıla buluşturulabi lmesi, geleceğin ya

ratılmas ı için büyük önem taşır. Yüzeysel liğin. görünerıle yetinmenin , üs

r ünkörülü ğü n, oyalanmanın , çözümsüzlüğe sığınmanın , zaman kaybetme

nin tam tersi, bi r sa nat eğitimi modelini bcnimse rnc nin gereklil iği söz ko-



nusudur.

Belli programları ve kuralları ile kendi sistemauğini oluşturan

eğitim kurumları, yıllarca yinclcnen kalı plam bağlı, durağan

sorgulamaya n ve adeta geleneksel l eşen bir yapı içer isin de tüm

yaratıcı e tkinli kler i ve girişimleri de engell eme ktcdir. Oysa eği

tim kurumlan güncelliğc, değ iş ime. yaşama aç ık ve ortak olma

lıdır. "Sanat yaşa rula bütünleşme amacı gü der" (Erbil, 1990 ).

"Kahplaşrruş modeller aracılığıyla, bireyin özgür bir yaratıcı ey

lem içine girmesi olanaklı değildir. Tüm zamanlar için öng ôrü 

lebilecek bir yarancılık eğitimi olmayacağı gibi, çağın gerekle

rini karşılamayan bilindik modeller de tek tip bir anlayışı yerleştirecektir ki,

belirli formü lh-re indirgenmiş bir eğitsel an layı ş la özgün ve özgür çalışma

lar gcrçcklcşti r i l rnesi olanaksızd ır" (Karay.ığmurlar, 2002).

Sanat E ğitimeisi o larak Anadol u Güzel Sanatlar Lisesi ve özellikle iki ayrı

yükseköğretim kurumunda çalıştığı ın süreçteki gözlemim: merak eden, so

ru soran, araştıran, sorgulayan, öğrenmeye istekli öğrenci sayı

sının oldukça az , buna karşılık yaptığı ilc yetinen, araştırma

yan, denemeyen. okumayan öğrenci sayısının çok fazla oldu

ğudur. Bu da, katılım şansı tanımayan, soru sormayı. farklı dü

şünmeyi olanaklı kılmayan. ezberci eğitim sisteminin sonucu

dur. Ezbere; ve hazırcı eğit i m sisteminde sanat cğü irncisi de is

ter istemez bu sistemin içindeki rolü üst lenme k du rumu nd a

kalmaktadı r. H a zır: a lıp tüketen bireylerd e sa nat eğitim im in ge

rek li liği bi linci ni oluşturmanın da zor olduğu b ir gerçekti r.

Lise'de mantıklı düşünmeye başlamış o lan genç, çevresinde

olup biteni, dünya olaylarını öğrenmek ister. Somut düşünce

lerin yanında soyuı düşünceleri de kavramlaştırırYe bunu ken

d i yorumuyla yansıtu. Bu dönernde genç, hevesli ve meraklı

dır. Onu doğru yönlendirmek, bu dönemde önemlidir. Öz di

s iplini sağla ma, yapılan çalışmadan haz duyma, çalışma zevk !

duyumsatma yönü nden bunu bir fırsat o larak değ erlendirme

Ilin tam zaman ıd ı r. Gençle ri kitsch tehlikesind en ko rum ak an 

ca k nuaşamada sağlık lı sa nat eğitiminin oluşumu ile çözülebi

lir. Düşünülen eğitim modelinde genç, bilinçli bir tercilı le ge

lecekte kendisine uygun hir alanda yer bıılahileeektir. "Temel

Sanat Eğitimi y önlendirmelerinde öğrenciye bilinçli olarak yol g östermek

gerekir. Bunun yeri ve zamanı çok önemlidir. Sanal Eğitimcisi. kendi gü

cünün üstünde b ir d ururula karşılaştığı zaman, çalışma sırasında başvurula

bileceği bir destek olarak a lgılanmalıdır. Temel Sana l Eğitimi'nck· sü rek li

ko ntro l, sürekli destck. fiziksel ve düşü nsel o larak, sürı.:kli müdahale . işe
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ilişkin öneriler, öğrenciyi düşünce tembelliğine ittiği

gibi amaçlanan kendi yapma hazzını tatmasına da en

gelolur. Bu tavır öğrencinin yaratıcılığını geliştirmesi

ne ve yansıtmasına da imkan tanımaz" (Gökbulut,

1992).

Temel Eğitimden geçen gencin bir meslek edinmek

için seçimini yaptığı, bunun öğretimi aşamasına geçti

ği üniversite eğitimi süreci, sadece meslek bilgisinin

aktarımıyla sınırlı değildir. Üniversiteler, beraberinde

öğrencilerin çok yönlü formasyon kazanmalarına ola

nak tanıyan, entellektüel bireyin yetişmesi için gerekli

ortamı sağlayan sosyal ve kültürel alt yapısını oluştur

muş üst yapı kurumlarıdır.

Güzel Sanatlar Fakültelerinde uygulanmakta olan Temel Sanat Eğitimi prog

ramının aynen lise çağı gencine uygulanabilirliğininolumlu-olumsuz yönle

rini tartışmak gerekirse, kurumun içinde bulunduğu koşullara ve gereksi

nimlerine uygun lise düzeyinde bir programın yer aldığı sağlıklı bir yapı

lanmayla bu yaştaki gençlere, bireysel farklılıklar ve gelişme sürecine para

lel olarak ancak belli bir düzeyde plastik görüş kazandırılabilir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, öğrencilerinin bir üst kururnda alacakları

sanat eğitimini güçlendirecek birikimi sağlayan bir altyapı kurumu olarak

algılanmalıdır.Kanımca, bu kurumların düşünsel altyapı donanımlarıylada

ha sorgulayıcı, farklı ifade biçimleriyle görsel sanatlar alanında sorumluluk

almaları hiç kuşkusuz kaçınılmaz olacaktır. Güzel Sanatlar Liseleri ile başla

yıp yükseköğretimdc Güzel Sanatlar Fakülteleri veya Eğitim Fakültelerinin

ilgili bölümlerinde devam eden Temel Sanat Eğitimi, yaratıcı bir sürece dö

nüştürülerekkurumlar arasında organik bir bağ kurulmalıdır.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde uygulanan Temel Sanat Eğitimi ile Gü

zel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinde uygulanan Temel Sanat

Eğitimi derslerinin irdclenmesi sonucunda oluşan görüş ve önerilerin özen

le değerlendirilmesinin yararlı olduğu kanısındayım. Bu görüş ve önerileri

şöyle sıralayabiliriz:

1- İngilizce Hazırlık sınıfı olmak üzere 4 yıl sanat eğitimi gören Anadolu

Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki gençlerin özgür bir ortamda, öz yeteneklerini or

taya çıkarmaları, kendilerini keşfetmeleri, onları sınırlandıracak programlar

yerine, özgür denemelerle doğayı tanımaya yönelik etütler ve araştırarak

sorgulamanın ağırlıkta olduğu yeni bir sanat eğitimi modelinin geliştirilme

si, gerçek anlamda bir müfrcdatla olasıdır.

2- Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin varolma nedenleri sorgulanmalı, ağır

müfredat programları yalınlaştırılmalı, altyapı eksiklikleri tamamlanmalıdır.



Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde temel sanat eğitimi, algı eğitimi olarak

düşün ü lmeli, sağlam bir görsel eğitim olarak ele alınmalıdır.

3- Temel Sanat Eğitim i konusunda yöntem ve rnüfrcdat soru nu he r zaman

g ündemde kalmıştrr. Zaman zaman de ğişik anlayışların benimsendiği sana 

tın temel eğitiminde a lana i l i ş kin deneyim li ve donanımlı kadrola rın oluştu

rulamaması ayrı bir sorun olarak de alınmalıd ır.

4- Sanat Tarihi , ç eş i t l i kavramların birbirleriyle ilişkisinin kurulabilmesi ba 

kımından önemli bir ders oluuğu halde sanat eğitiminde fazla önemsenme

mekted ir. Oysa , gccrntsc ilişkin bilgile rin , çağ daş sa naıla o lan bağlant ıs ı bu

derslc oluştu ru labilir. Kuramsal bilgi bi rikiminin bireyin düşünce boyut unu

gel işt i r ici yö nü yadsmamaz.

5- Lise mü frcdat programında ye r alan felsefe dersinin bugün öğrenciye ye

ni ufuklar a çabildiği söylenemez. Oysa , hu dersin ya ratıcı lık eğitimine kat

kısı öne mlid ir, Bireyin, yaşamı eleştirel aklın süzgccindcn ge çirerek so rgu

laması , düşünce biçimi ol uşt u rarak önermele rde bu lunabilmesi. günlük ya

şamın için e çekilcbilmesi. fe lsefenin yaygınlaştırılarak ve yara tıc ı düşünce

güc ün ün geliş i mine yansımas ı , rart ış ı lamaz. Filozof M. Adle r'in 'felsefe he r

kesin iş idi r' sözü , ö ne mini güzel biçimde yansıt ı r. Yaratıcı ve eleşt irel dü şü

nebilen, analiz ve sentez yeteneklerini geliş tirmiş , sorgulayan. ke ndiler ini

farklı alanlarda ifade edebilen bireyler o larak yetişmeleri esas hedef olma

lıdır.

6- Anadolu Gü zel Sanatlar Liseleri'nd e uyg ula nan Sanat Eğitimi programla

rı Gü zel Sanatlar Fak ültel erindeki Temel Sanat Eğ i timi programlan ile ilişki 

l erıdirilerek yeniden yapılandmlmalıdır, Böylelik le öğrencile r amaçsız tek

rar yapmayacaklar, sıkıcı ol mayan, özgür ve özgün çalışmalar gerçekleştire

cekler ve bu birikimlerini üst sınıflard taştyabileceklcrdir.

7- Temel Sanat Eğitimi iyi bir desen eğitimi içe rme lidi r. Burada desen yal

nızca iyi bir figür çizimi o larak anlaşılmamalı, desen öğrencisi n in dış ve iç

tse ÖğrenCisi (AGLS)

Ça!ıimw, 2f)/J2



Lisans Oğfencisi çalışması,

2004

dünyasının algılama duyarlılığının gelişmesine yönelik ele al ınmalıdır. (Ak

deniz., Aksel, 1989)

8- Ana dolu Güzel Sanatlar Liseleri arasında bir sistem ortaklığı olması ge

reklidi r. Günümüzde sanatın temel eğitim i konusunda çok değişik yakla

şunlar ve görüşler olacaktır. Ancak; sanat eğitimcisinden kaynaklanan tu

tum f arkhhğı olsa da temel ilkeler ortak olma lıdır. Bugün sayıları 40'1 geçen

bu liselerde uygulanacak temel sanat eğitimi programları bu okullarda

ça l ışan sanat eğitimcilerinin hazırlayacakları ortak bir programla ve

koordineli çalışmaları ilc yürütülmesine yö ne lik olmalıdır. Oldukça yüklü

içeriği olan müfrcd.ıt programları öğrenctyi ve sanat eğitimcisini zo rlamak

tadır. Güzel Sanatlar fakülteleri, Güzel Sanatlar Liseleri ile bağlantı lı olarak

koordinasyon gürevini üst lcnmclidir. Bu kurumlar arasındaki işbirliği sağ

lanmalıdır.

9- Bu kısır döngüden kurtu lmak , gelecekte de sorun ların büyüyerek varo

lacağı düşüncesinden hareketle, sağlıkl ı bir yapılanma içerisinde sanat eği

timi politikası ile olanaklıdır. Bu oluşum bugün-yarın gerçekleşmeyece ğinc

göre hiç olmazsa Anadolu Güzel Sanatlar Llselerindeki Temel Sanat Eğitimi

Programı, amacına uygun olarak yeniden ele alınmalıdır. Güzel Sanatlar fa

kültelerindeki Temel Sanat Eğitimi programları ile ili şkilendirilerek yeniden

yapılandmlrnahdrr. Lise düzeyinde ele alınan Temel Sanat Eğitimi dersinin

amacının ço k iyi saptanması gerekir. Amaç, sanatçı yetiştirmek değildir. Gü 

zel sanatlar eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarındaki programı aynen

uygularsak amactrruza ulaşamaviz. Lisede Temel Sanat Eğitimi adına yapıla-



cak tek şey, özgür ça lışma ortamının yaratıldığı, deneme ve yinelemelerle

sonuçta an latunm zenginleşmesini sağlayacak algı birikimiyle te mel oluştur

mak ; desen ağırlıklı , araştırınaya (gözleml' dayalı etüd e tme, gözle düşün

nu-y i esas alan) daya na n deneysel çalışmalar olmalıcl ı r. Görsel algı l amaya

daya lı olan temel sanat eğitimi; sa lt tak litçilik değil, tam tersi, yaratıcı dü

şünce gücünü geliştirmeyi hedef alan araştırma ve deneme le rle doğayla ku 

rtılan çok yönlü i lişkileri sezel irebilecek, görme alışkanlığı kazandıracak,

görsel dilin ö ğretimid ir . Bir dizi etkin liği ka psayan bu sürecin, gencin ge le

cekteki sanat cğü i rni ve üretimi için basamak oluşturması, bu me kanizma

nın doğnı işleyiş iyl e olanak lı görünmektedir. Bu sistem, da ha geniş bir plat

fon n da mutlaka değerlendiri lmelidir.

10- Anadolu Güzel Sanatlar Liseler inde programların uygulanması nda ka r

ş ılaşılan sık ınt ı lar , yeters izlikler. eksiklikler, (bina, donanım, müfredat prog

ramla rı, kurulma amacı , sanat eğirinıcisi) istenilen , he deflenen ka liten in aşa 

ğı çe kilmesine neden olmaktadır. Bu kurumlarm ülke çapında iyileştirilme

si zorunlu görülmektedir.

11- Ülkemizde Güzel Sanatlar Liselerinin sayıbn giderek artmaktadır. Bu ar

tışa paralel, donanımlı ve nitelikli öğretmen gereksinimi kurşılauamamakta

dır. Bu konuda seçici olunması eğitim kalitesini de olu mlu e tkileyecektir.

12- Anadolu Güzel Sanatlar Lisele ri'nde ki a lan derslerinin farklı disip linlere

sahip, deneyimli bir kadro tarafından yür üt ülmes inin uygu n olacağı düşu

nülse de, belli standartlar içinde bütünüyle uygulanahil irl i ğ i kalaha lık öğret

men kadrosuyla pek olası değildir. Te mel Sana t Eği tim i-Öğretiminde farklı

anla yış ve disiplinle rden gelen, çalışma alanlarında uzmanlaşmış bir kad

ronun ortak bir programı gözetmeleri. kuşkusuz bu dersi daha aktif ve et

ki n k ılacaktır.

Temel Sanat Eğitimi-Öğretiminde, bireyi n sanatın temel ilkelerine bağlı bir

öğretimden geçmesi gerek lidir. Temel Sanat Eğitiminden geçmemiş başarılı
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sana t çılar olsa da bireyi yaratıcı lı k ve özgürlük

adına başıboş bı rakmak sanatın öğretiminde

kaçın ılmas ı ge reken bi r du rumdur. Çağdaş sa nat

eğit iminde hedef sanatın ö ğ retimidir. Bu da an

ca k sanat kavramların ın öğretimi ile gerçekleşir.

Sağlam bi r sanat öğret im inden sonra yeni

denemelerde bu lunulmalıdı r. Yaratıcı b ire ylere

bugün dünden dah a çok gereksinimi miz vardı r.

Özetle, Temel Sanat Eğitimi bireyin , ge çm işten

get i rd iği ö nyargı l ı be ğ en i lerin i. kal ıpla rını kır

mak, g örsel düşünmey i özgünleşt i recek b ir

değişim oluştu rabilmesini Itten'in şu cümlesi ço k

gü zel ifade eder. "Bireysel yaşantı ve den e yimler ini yaratıcılığa dönüş

türecek olan bireyi. tüm ö lü gelenek ve a lışkanlıklarından kurtarmakur" (L t

te n, 1963). Sanat Eğitiminin temelinde yaratıcılık ve dis ipl iniri buluştuğu or

tak bir zeminin yaratılması gereklidir.

SONUÇ
Çağdaş toplumlarda genç kuşağın bi reyleri, eleştirel aklın ışığında. b ilimsel

yö nte mlerin benimsendiği bir eğitim modeliyle ycuştir ilmektedirler .

Bilim ve sanatın ihmal ed ildi ğ i . sa na t ve bilim adamla rının yeterince yet iş

medi ği çok genç nü fusa sa hip ülke mizde, üretkenlik ve yara tıc ı lı k a n lamın

da bu potansiyel in dinamiklerinin harekete gcçirile me mcsinde bilim, sanat

c ği ıi rn i, kültür, poli tikalarındaki ya n l ış l ığ : açıkça ortaya koymaktadır ,

Küreselleşme sü recinin dinamikleri içind e bu lunduğumuz çağın ge reklerine

uygun, yaratıcılık eğitiminin temel a lındığı, bilim adamı , sanatçı , çağdaş ve

özgür bireylerin yetişece ği. yaratıcı davran ışın yansımalarının her a landa

görülebileceği il köğret imden yükseköğretim kurumlarına dek ço k hızlı

radikal bir değişim ve yeni eğitim modellerinin arayışına girmek artık

kacınılmaz olmuştur.
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