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ÖZ 

AraĢtırmanın amacı görsel sanatlar öğretmen adaylarının artistik anatominin 
sanat eğitiminde yeri ve önemini kavramalarında, artistik sanat uygulamalarının 
katkısını göstermektir. AraĢtırma nitel araĢtırma yöntemlerinden eylem araĢtırması 
biçiminde desenlenmiĢtir. AraĢtırma on beĢ hafta sürmüĢ olup araĢtırmanın verileri, 
öğrenci günlükleri, öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası yapmıĢ oldukları anatomi 
içerikli resimler, DPA (dereceli puanlama anahtarı) ile ölçülmüĢ ve 
değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada öğrencilerin artistik anatomi resimlerinin DPA 
değerlendirmesi sonucunda, sanatsal anatomiyi düĢünsel ve biçimsel yönden belli bir 
kompozisyon içerisinde yansıtmalarında büyük bir ilerleme kaydetmiĢ oldukları 
sonucu ortaya çıkmıĢtır. Öğrencilerde sanatsal anatominin sanat eğitiminde yeri ve 
önemine dair farkındalıklarının arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 
öğrencilerin anatomiyi sanatsal olarak ifade etme, insan bedenini çözümleyebilme ve 
bunları belli bir kompozisyonda çizebilme becerilerinde artıĢ olduğu gözlemlenmiĢtir. 
Sanatsal anatomi etkinliğinin öğrencilerde özgünlük, yaratıcılık, ifade gücü ve teknik 
düzeyde yenilikçi olmada farkındalık yarattığı tespit edilmiĢtir. 
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GiriĢ 

Sanatsal anatominin doğuĢunun kökenleri, anatominin doğuĢuna bağlı olarak 
geliĢme göstermiĢ ve anatomideki bilimsel ilerlemeler doğrultusunda sanatsal 
anatomide de bir takım geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Ancak tarihsel süreçte anatomi 
eski çağlarda sanattan kısmen kopuk olarak ortaya sürdürülmüĢ ve Rönesans‟a kadar 
da bu Ģekilde devam etmiĢtir. Anatominin bilimsel bir dille incelenmesinin 
kökenlerinin antik Yunana kadar uzanmaktadır. Yine anatomi ile sanatın aynı 
mecrada buluĢması yine antik Yunan‟da karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle ideal 
güzellik arayıĢı içerisindeki Yunan sanatçısı için yeryüzündeki en kusursuz varlık 
olan insanı tanrıların kusursuzluğunda yeniden ideal bir güzellik anlayıĢı ile 
biçimlendirme çabası insan anatomisinin sanatta daha önemli ve gerçekçi bir rol 
oynamasını sağlamıĢtır. Bu konuda ilk olarak felsefeci pitagorasçılar ile 
Heraklitos‟un ideal güzellik veya kusursuz imgeler üzerine yapmıĢ oldukları 
tartıĢmalar ortaya matematiksel bir takım ideal oranların doğuĢuna vesile olmuĢtur. 
Bu konuda özellikle en büyük ve ilk adımı Polykleitos atmıĢtır. Polykleitos insan 
bedeni için geliĢtirdiği kanonu yüzyıllar boyunca sanatçılar için bir rehber olmuĢtur. 
Rönesans‟ta yeniden ele alınmıĢ ve Dürer gibi sanatçılar kendi kanon birimlerini 
oluĢturacak çalıĢmalar ve kitaplar yazmıĢtır.  

SANATSAL ANATOMĠNĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 

Batı sanatını Ģekillendiren ve hala günümüzde etkisini yoğun olarak 
gördüğümüz en önemli kültürün Akdeniz medeniyeti olan Yunan ya da diğer ismi 
ile Helen uygarlığı ve onu etkileyen diğer Akdeniz kültürleri olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunun içerisine Mısır‟ı ve Etrüskleri de dâhil edebiliriz. Yunan 
sanatının doğuĢunda temel rol oynayan medeniyet Mısır uygarlığı olmuĢtur. Yunan 
sanatının klasikleĢmesinde Mısır sanatının taklit edilmesi çok önemli bir baĢlangıç 
noktası olmuĢtur. Yunan sanatını tamamen Mısır‟dan kopup kendi özgün sanatını 
ortaya çıkarana kadar yaptığı tüm sanatsal eserlerde Mısırın çok yoğun bir etkisi 
görülmüĢtür. M.Ö.5.yy. ile birlikte Mısır‟dan kopuĢ ve klasik Yunan sanatının 
doğuĢuna takın olmaktayız. Ortaya çıkan klasik Yunan sanatı daha sonrasında Roma 
imparatorluğu tarafından kopya edilmek suretiyle taklit edilmiĢtir. Yunan sanatı 
klasikleĢmeden önce çok kaba ve ilkel hatta Mısır sanatından daha geri bir düzeyde 
görünmekteydi. O kadar ki heykellerdeki katılık duygusuz formlar Mısır sanatındaki 
katılıktan daha fazlaydı. Betimlenen her figür çok basit geometrik nesneler gibi 
yapılmaktaydı. Henüz bu ilkel diyebileceğimiz sanatta duygu ve hisler yoktur.  
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Pythagoras‟çılar için uyum sadece tek ve çift gibi zıtlıklardan değil, diĢi-
erkek, tekli-çoklu, eğri-doğru, uzun-kısa, sonlu-sonsuz gibi de zıtlıklardan meydana 
gelmekteydi. Bu doğadaki iki zıtlıktan sadece birisi kusursuz olanı temsil 
etmekteydi. Zıt konumdakiler kötü olanı temsil etmekte ve ortadan kalktığı takdirde 
gerçek uyum ve ahengin olacağı görüĢünü savunmaktaydılar. Ancak Heraklitos 
bunun tam tersini iddia etmiĢtir. Ona göre yaĢamda uyum ancak zıtlıkların bir arada 
olması ile mümkün olabilirdi. Yani savaĢ-barıĢ, sevgi-nefret, teklik-çokluk gibi 
bunlar arasında bir uyum olması için bunların sürekli gerginlik halinde kalması 
birinin diğerini yok etmemesi gerektiğini savunmuĢlardı. Bu durumun sonucu olarak 
“uyum” zıtlardan birinin yokluğu değil zıtlar yani karĢıtlıklar arasındaki dengedir. 
Birbirlerine zıt olan iki unsur uyumlu hale gelir ve kutuplaĢma doğar ortaya çıkan 
sonuç simetridir. Bu sebeple Pythagorasçı tahlil, Klasik Yunan sanatının baĢından 
sonuna kadar etkili olan ve klasik Yunan sanatının en ileri yasalarından birine 
dönüĢecek simetri ihtiyacını ortaya çıkartmıĢtır M.Ö. IV. yy.‟da Polikleitos  
“parçalar arasında doğru oran”a uyarak “kanon” olarak adlandırılacak bir heykel 
yapmıĢtır.   Kanon‟a göre ana ilkenin temeli, eĢit iki öğe arasındaki denge değildir. 
Vücudun tüm bölümleri geometrik olarak oranlara uymak zorundadır. 
Matematikteki A‟nın B‟ye, B‟nin C‟ye oranı gibi. Ġleriki zamanda Vitruvius doğru 
vücut oranlarını figürün parçalarıyla ortaya koymuĢtur; yüz, toplam bedenin 1/10‟u, 
kafa 1/8‟i, göğüs uzunluğu 1/4‟ü vb. Ģeklindedir. Yunanlıların oran yasası Mısır oran 
yasasından farklıydı. Mısırlılar sabit nicel ölçüler öneren eĢit boyda karelerden 
oluĢmuĢ boĢluklardan faydalanmaktaydı. Örneğin bir insan figürü on sekiz birim 
büyüklüğünde belirlenmiĢse, ayağın büyüklüğünün kendiliğinden üç birim, kolun 
uzunluğunun beĢ birim gibi olması gerekmektedir. Ancak Yunan‟da Polykleitos‟un 
Kanonu sabit ölçüler önermemekteydi. Kafanın vücuda oranı, vücudun bacaklara 
olan oranı vb. gibi. Ölçüt organik olmaktaydı. Ġnsan bedeninin oranları vücudun 
hareketlerine, perspektifine ve figüre bakan kiĢinin duruĢuna görüĢ açısına göre 
tespit ediliyordu. Yani değiĢken organik bir ölçüt ortaya çıkmıĢtı. Bu konuda 
Platon‟un Sofist‟indeki bir pasajda heykeltıraĢların oranlara matematiksel açıdan 
değil, daha çok bu oranları görüntüye, yani esere bakıĢ açısına göre uyguladıklarını 
yazar.  Vitrivius simetri ilkesinin oranı ile Platon alıntısının doğrultusunda, oranların 
görüntünün gereklerine uyarlanması olan “euritmik(venusta species commodusque 
aspectus)” arasında ayrım ortaya çıkar. Ġnsan anatomisine dair yeni bir ölçü oran-
orantı sisteminin geliĢtirilmesi Yunan sanatının klasikleĢmesinin de önünü tamamen 
açmıĢtır. Artık kusursuza yakın bir mimesis anlayıĢı doğrultusunda insan bedeni 
yepyeni bir dille ĢekillenmiĢtir. Bu geliĢmenin altyapısını Pythagoras‟çılar ile 
Heraklitos‟un uyum üzerine yapmıĢ oldukları felsefi tartıĢmalar çok etkili olmuĢtur.   
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Resim 1.  Polykleatos, “Doriforos”, Yunan Heykeli, M.Ö. 450,  

Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi 

Polykleitos‟un Kanonu modern sanata kadar uzanan klasik sanatın temel 
kaynağını oluĢturmuĢtur. Genel olarak sanatçılar ve anatomistler onun kanon‟unu 
temel almıĢ ve bu klasik oran alma ve ideal insan vücudu, sanat tarihindeki “klasik 
kontropost” duruĢ Rönesans ile yeniden ortaya çıkmıĢ ve üzerine yeni bir takım 
ideal insan bedeni ölçüleri ve estetik yorumları yapılmıĢtır. Bütün bu geliĢmeler 
doğrultusunda Marsilio Ficio (1433-1499) tarafından Floransa‟da kurulan “Yeni 
Platoncu Akademi” Rönesans‟ın geliĢiminde çok önemli düĢünce merkezlerinden 
biri olmuĢtur. Bu akademide Platoncu felsefeye dayanan, Plotinos‟un “kozmik 
uyum” düĢüncesinin yeniden yorumlanıĢıdır. Ġdealist bir görüĢ olarak; Dünya, maddi 
ve manevi bir bütünün kaynaĢmasıdır. Yeni Platonculara göre acı ve korku değil; 
sevgiyi temel alınmalıdır. Ruh, tanrıdan korkması gerektiği için değil; tanrı 
sevgisinden dolayı sonsuzluğa ulaĢır. Yeni Platoncu idealist görüĢ ile birlikte 
ortaçağın skolastik düĢünce temelleri kökünden sarsılmıĢtır. Din ile yaĢama alanları 
yani dünyevi olanla uhrevi olan yavaĢ yavaĢ ayrıĢmaya baĢlanmıĢtır (Akkaya, 
2014:50). 16.yy.‟daki Rönesans ile gelen düĢünce de devrim batı tarihi ve insanlık 
tarihi açısından Antik Yunandan bu yana çok önemli zihinsel bir değiĢim, 
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dönüĢümdü. Bu ortaçağın sonu feodaliteden kurtuluĢ ve demokratik kurumlara 
geçiĢin baĢlangıç adımlarıydı. Artık akıl, bilim çağına girilerek modern insanın yeni 
yol haritası belirlenmiĢti (Hogarth, 1994:10). Rönesans ve Barok dönemlerinde tıp 
ve kadavra incelemelerinde büyük ilerlemeler olmuĢtur. Sanatçılar da bu alandan 
uzak duramamıĢ ve ideal oranları kasları ve kemikleri en doğru Ģekilde yansıtma 
kaygısı içerisinde anatomi ile yakından ilgilenmiĢ yeniliklere kapalı kalmamıĢlarıdır.  

Bunların en baĢında Leonardo da   Vinci gibi bir üstat gelmekteydi. 
Leonardo‟nun bir sanatçı olarak çizmiĢ olduğu anatomi resimleri diğer tıpçıları da 
çok etkilemiĢtir. Leonardo‟nun anatomi çizimleri bugünde hala bilim ve sanatın 
ortak ürünü olarak en baĢarılı anatomi resimlemelerinden birisi olarak kabul 
edilmiĢtir. Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından birisi olan Leonardo 
(1452-1519), anatomide ilk defa insan vücudunun sistematik bir Ģekilde incelemiĢ ve 
çizmiĢtir. Leonardo bilimsel araĢtırmaları ile sanatı birleĢtirmiĢ, bilimi sanatım 
hizmetine sunmuĢtur. Leonardo, Antonio Pallaiulo‟nun anatomi incelemelerine 
katılmıĢ ve kadavralar üzerinde incelemeler yapmıĢtır. Bunun yanında yüne 
dönemin anatomistlerinden Marcantoio della Torre ile bir anatomi kitabı hazırlamıĢ 
ancak Marcantonio vebadan öldüğü için anatomi kitabı yayınlanamamıĢtır (Akar, 
2015:361). Leonardo bir sanatçı olarak, della Tore ile yaptığı iĢbirliği sayesinde 
insan bedenini tüm gizemini keĢfetmiĢ ve bilimsel bir gözle incelemiĢtir. Kırmızı 
mürekkep, kurĢunkalem ve beyaz tebeĢir kullanarak kasları ve kemikleri çok 
gerçekçi ve bir bilim adamı gibi çizmiĢtir (Vasari, 2013, s.227). Resim sanatını 
nesnelerin temsili olarak gören Leonardo‟ya göre sanatçı hem içinde yaĢadığı onu 
çevreleyen doğayı tanımalı hem de insanın bilgisine ulaĢmalıdır. Bu konuyla ilgili 
olarak; “Ressam, sinirlerin, adalelerin ve tendonların yapısını tanımayı 

öğrendiğinde, hangi sinirlerin hangi organın hareketini belirlediğini ve sayılarını da 

tam tamına bilecektir ve de hangi kasın, şiştiğinde, sinirin gerilimine yol açtığını ve 

hangi sinirlerin narin kıkırdaklara dönüştüklerinde o kası sarmalayıp içine 

aldığını… Böylece, çeşitli biçimlerde ve ayrım gerektirmeksizin, figürlerin farklı 

duruşları sayesinde, farklı kasları gösterebilir.” Leonardo‟ya göre sanatın 
gerilemesinin sebebi sanatçıların gözlem yapmaması olduğuna inanmıĢ hayatı 
boyunca da daima gözleme dayalı bir sanatsal anatomi ortaya koymuĢtur.  
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Resim 2. Leonardo da Vinci, Anatomi Çizimleri, Kâğıt üzerine mürekkep ve kalem,1510-15  

Dönemin en önemli sanatçılarından birisi de Michelangelo Buonarroti (1475-
1505) anatomiyi çok yakından ilgilenmiĢ ve bunu sanatına yansıtmıĢ bir sanatçı 
olarak sanat tarihindeki önemli yerini almıĢtır. Sanatçının her bir eseri birer insan 
bedeninin anatomik etütü gibidir. Ġnsanı tüm kasları, eklemleri damarları öfkesi 
heyecanı ile yansıtmayı baĢarmıĢtır. TaĢa önce bir beden sonrada ona bir ruh 
katmıĢtır. Bu baĢarılı çalıĢmalarının altında yatan temel sebep anatomiye olan yoğun 
ilgisi ve bu konuda yapmıĢ olduğu çalıĢmalardır.  Yakın dostu ve doktoru olan 
Mateo Realdo Colombo (1516-1559)‟nun ölümünden sonra yayınlanan “De re 
Anatomica” (1559) kitabının çizimlerini Michelangelo yapmıĢtır. Vesalius‟un “de 
Humani Corporis Fabrica” adlı anatomi kitabından sonra yayınlanmıĢ ikinci önemli 
eserdir ( Yılmaz ve Mesut, 2008:80).  Michelangelo bir yandan figürlerinin dıĢ 
görünümünü saptamaya çalıĢıyor ve bir yandan içyapısını anlamaya çalıĢıyordu. Tıp 
öğrenimi görenler gibi anatomi üzerinde kadavra çalıĢmalarına katılıyordu. Kaslar, 
kemikler sanki bir anatomi çalıĢması yaparcasına resim ve heykellerinde açıkça 
gösterir ve giysileri olan figürlerde bile vücudun anatomi hatları gösterir (ĠpĢiroğlu 
ve ĠpĢiroğlu, 2017:74). Michelangelo‟nun çizimlerine bakıldığında anatomi ile ne 
kadar yakından ilgilendiğini görmekteyiz. Artistik anatominin en güçlü ve en güzel 
örneklerini onun eserlerinde görmemiz mümkün. Bir insan bedeninin uzvunu çizgi, 
boyama veya heykelde üç boyutlu yaptığında mutlaka o uzuvlara ait neredeyse tüm 
kasları ve eklemleri göstermiĢtir. Michelangelo‟nun modelleri sürekli hareket, 
devinim ve gerilim içerisindedir.  
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Resim 3. Michelangelo Buonarroti, Desen Çizimleri, Londra Müzesi 

Michelangelo‟nun desen anlayıĢı anatomi merkezlidir. Onun kadınları, 
erkekleri, peygamberleri, melekleri, havarileri vb. anatomik kaslı ve güçlü 
figürlerdir. Sanatsal anatominin en güzel örneklerini Michelenagelo‟nun 
çizimlerinde görmekteyiz. Sanatçının anatomi içerikli figüratif çizimleri o kadar 
detaylı o kadar estetik yorum ağırlıklıdır ki son derece kendine özgü desenler olarak 
görünürler. Desen kendi baĢına bir sanat olduğu düĢüncesinden yola çıkarsan 
sanatsal anatomi olarak en güzel desen sanatının örneklerini sunmuĢtur.  
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Resim 4. “Akademik Desen ve Anatomi Karakalem Çizimi” 

Leonardo da Vinci çizim notlarında, “codex Atlanticus”ta canlı modelin, 
özellikle çıplak canlı modelin çok önemli bir çalıĢma konusu olduğunu, ressamlara 
hatırlatıyor. Leonardo bu konuda ressamlara “Ey ressam çıplak insan vücudunu 
anlayan, onu karakteristik özellikleriyle kavrayan, oranlarını doğru saptayabilen, 
evrenselliğe ulaĢır”. DemiĢtir. Prof. Dr. Turan Erol‟dan Ģunu da öğrenmekteyiz onun 
ifadesiyle Leonardo da Vincinin eserleri ve çalıĢmalarında anladığımız gibi 
modelden çalıĢmayı çok değerli bir yöntem olarak görmekte ama genç sanatçı ve 
sanat eğitimcilerinin ustalardan çalıĢmalar yapmalarını resimleri kopya etmelerini 
bunun çok faydalı olabileceğini ifade etmiĢtir. Ancak sürekli bunu yapmanın çıkmaz 
bir yol olduğunu asıl yolun kaynağa ulaĢılması gerektiğidir. Sanatsal anatominin 
sanat eğitiminde kuĢkusuz yeri ve önemi çok önemlidir. Bu alanın doldurulması ve 
doğru tekniklerle doğru yöntemlerle alanında uzman eğitimcilerce verilmesi çok 
önemlidir. Sanatsal anatominin tarihçesine bakıldığında öncelikle sanat ile ilgili olan 
kiĢilerin mutlaka insan anatomisine özel bir ilgisinin ve bu ilgisini doyuracak 
sanatsal ve bilimsel çalıĢmalar yapmıĢ olmasının önemli olduğu gerçeği karĢımıza 
çıkmaktadır. Sanatsal anatomi, Rönesans‟tan bu yana, gözlem ve etüt yolu ile en 
doğru en idealist yaklaĢımı ortaya koyabilmiĢtir.   
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Yöntem 

Görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanatsal anatomi ile ilgili 
farkındalıklarının geliĢtirilmesini amaçlayan bu çalıĢma nitel araĢtırma 
desenlerinden eylem araĢtırması biçiminde desenlenmiĢtir.  

Creswell (1998) nitel araĢtırmayı, sosyal yaĢamı ve insanla ilgili problemleri 
kendine özgü metotlarla sorgulayarak, anlamlandırma süreci olarak ifade etmektedir. 
Nitel araĢtırma sürecinde araĢtırmacı bütüncül bir araĢtırma tablosu ortaya koyarak; 
kelime analizleri, detaylı katılımcı görüĢme raporları kullanır ve araĢtırmayı doğal 
ortamda düzenler. Nitel araĢtırmada genel olarak takip edilen araĢtırma süreci 
parçadan bütünedir (tümevarım). Merriam‟a göre (1998) Genel itibari ile nitel 
araĢtırmacı gözlem, görüĢme ve dokümanlardan yola çıkarak kavramları, anlamları 
ve iliĢkileri açıklayarak süreci sürdürür  (Karadağ, 2010:54). Nitel araĢtırma, 
bireyleri alırken onların normal sıradan olan ve problematik olduğu sorunları anları, 
anlamları tanımlamaya çalıĢır ve bunu içine kiĢisel deneyim, yaĢam öyküsü, 
görüĢme, gözlem, tarihsel ve görsel metinler girebilmektedir. Nitel araĢtırmalarda 
yaygın olan teknik ise katılımlı gözlem ve görüĢmedir (KuĢ, 2003:77). Nitel 
araĢtırma, gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 
yöntemlerinin kullanıldığı, olayların, algıların doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül 
bir yaklaĢımla ortaya koymasına yönelik nitel bir sürecin iĢlediği araĢtırmadır. 
(Yıldırım ve ġimĢek, 2000:19). Nitel araĢtırmalarda determinist yaklaĢım ön planda 
değildir, sayısal ve istatistiki veriler daha az yer alırken sözlü ve nitel analizler daha 
fazla yer alır. Sorunları, içerisinde bulunduğu durum ve koĢullar içerisinde ele alır, 
analiz eder, kendi doğal ortamında yorumlamaya veya anlamlarını okumaya 
anlamlandırmaya çalıĢır ( Neuman, 2012:224). Nitel araĢtırma, disiplinler arası 
bütünlükçü bir yaklaĢımı esas alarak, araĢtırma problemini yorumlayıcı bir 
yaklaĢımla incelemeyi esas alan bir yöntemdir. AraĢtırma yapılan durum ve olaylar 
kendi bağlamında ele alınarak, bireylerin onlara yükledikleri anlamlar açısından 
yoruma tabidir (AltunıĢık, CoĢkun,  Bayraktaroğlu, Engin 2010:302). Nitel araĢtırma 
yöntemlerinin bazı temel özellikleri bulunmaktadır. Bunlar: Nitel araĢtırmalarda 
olayın yaĢandığı ortam çok önemlidir. AraĢtırma konusu olan olay konu deneyim, 
içinde bulunduğu doğal ortamında yani yerinde incelenmeli gözlenmeli, durumun 
hangi koĢullarda neden, nasıl ortaya çıktığı anlaĢılmaya ve tanımlanmaya 
çalıĢılmalıdır. Ortam ve olgu çok önemlidir. Nitel araĢtırmalarda olgu, olay ya da 
değiĢkenlere müdahale edilmesi araĢtırmaya katılan bireyin davranıĢlarını 
etkileyerek araĢtırılan durumun gerçekçi bilimsel objektif bir Ģekilde yansıtılmasını 
engelleyecek ve yanlıĢ sonuçlar doğuracaktır. Çünkü her Ģey içindi bulunduğu doğal 
ortama göre Ģekillenmekte ve araĢtırma bu Ģekilde bilimsel olabilmektedir. Nitel 
araĢtırmada araĢtırmacı incelediği konuya iliĢkin çeĢitli yöntemlerle bilgi toplayan, 
verilere dönüĢtüren ve bunların analizini yapan aynı zamanda araĢtırma boyunca 
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araĢtırma sürecine katılan ortamı deneyimi paylaĢan, görüĢme yapan çalıĢmaya 
katılan biridir. AraĢtırmacının incelenen olayın gerçekleĢtiği ortama katılması veya 
ortamdaki kiĢilerle yüz yüze görüĢmeler yapması, incelediği olgu ve olayı 
olabildiğince gerçekçi, objektif ve açık bir biçimde tanımlayabilmesi çok önem 
kazanmaktadır. Nitel araĢtırma kapsamında toplanan verilerin bütüncül olması nitel 
araĢtırmanın temel ilkelerinden biridir  (Yıldırım ve ġimĢek, 2000:21-27). Nitel 
yöntemle yapılan araĢtırmalarda belirlenmiĢ bazı temel aĢamalar bulunmaktadır; 

Birinci aĢama araĢtırma probleminin belirlenmesidir. Problemin tespit 
edilmesinde;  

●AraĢtırma yapılmak istenen alanla ilgili kuram ve araĢtırma literatürü,  

●AraĢtırmacının bireysel ve mesleğe yönelik deneyimleri,  

●Ġlgili alanla karĢılaĢılan sorunlar, 

Nitel yöntemde tüm aĢamalar araĢtırma probleminden etkilendiği gibi, bu 
etkenler de araĢtırma probleminin daha açık ve net bir Ģekilde belirlenmesinde 
katkısı büyüktür. AraĢtırma problemi tespit edildikten sonra problem “önem” ve 
“yapılabilirlik” boyutlarında değerlendirilmelidir (ġimĢek ve Yıldırım, 2003). Nitel 
araĢtırmaların bir özelliği de keĢfedici olmalarıdır. KeĢfedici özelliğe sahip 
araĢtırmalar, üzerinde az çalıĢılmıĢ konuları aydınlatmada oldukça kullanıĢlı ve 
yararlıdır (Neuman, 2012: 228). 

Nitel yöntemde, araĢtırma problemi soru olarak ifade edilmektedir. AraĢtırma 
sorusu yazma süreci, “geliĢtirme” ve “yeniden ifadelendirme” ye dayalı bir 
çalıĢmayı içermektedir  (ġimĢek ve Yıldırım, 2003). Nitel araĢtırma yöntemiyle 
yapılan araĢtırmalarda ele alınan konu hakkında derin bir kavrama çabası vardır. Bu 
yanıyla araĢtırmacı ek sorularla gerçekliğin izini sürer ve öznel bakıĢ açısına önem 
verir (Özdemir, 2010:326). Kültür analizi, olgubilim (fenomeloji) ve durum 
çalıĢmaları, kuram meydana getirme ve eylem araĢtırmaları Ģeklinde yapılan 
çalıĢmalarda nitel bir araĢtırma geleneğinin benimsenmesi üzerinde araĢtırma 
yapılan konuların derinlemesine ayrıntılı daha iyi kavranmasını yorumlanmasını 
sağlayacaktır (Sönmez ve G. Alacapınar, 2011:78). Eylem AraĢtırması, en çok 
kullanılan Nitel AraĢtırma desenlerinden biridir. Özellikle Eğitim alanında son 
zamanlarda kullanımı daha da artmıĢtır. Bunun nedeni, eylem araĢtırmasının, eğitim 
sürecinin her aĢamasında veri alabilen ve gerektiğinde düzeltmelere giderek kendini 
geliĢtirebilen bir araĢtırma deseni olmasıdır. Bu araĢtırma deseni, 1900lü yıllarda 
Kurt Lewin tarafından uygulanmaya baĢlanmıĢtır Lewin‟in yöntemi; keĢfetme, 
müdahale ve değerlendirme çizgisinde ilerlese de günümüzdeki Eylem 



Akyürek T. Akkaya T. (2019). Sanatsal Anatominin Sanat Eğitimindeki Önemi : Eylem AraĢtırması. 
ulakbilge, 7 (32), s.119-148.  

 

www.ulakbilge.com 130 

 

AraĢtırmaları;  Gözlem, yansıtma ve eylemden oluĢan bir çizgiyi benimsemiĢlerdir 
(Glesne, 2012:31).  Eylem AraĢtırmasının ilk olarak Eğitimde kullanılmasını öneren 
Dewey, yapılacak deneme ve araĢtırmalarla öğrencilerin daha iyi öğrenmesi amaçlı 
yaklaĢım ve uygulamaların keĢfedileceğini söylemiĢtir (A. Yıldırım, H. ġimĢek, 
2011:305). Elliot ise Eylem AraĢtırmalarının, araĢtırma ve düĢünme yoluyla; 
öğretim, öğretmenin meslek geliĢimi, program geliĢtirme ve değerlendirme gibi 
alanlarda kullanılmasının önemine değinmiĢtir. Bu nedenle öğretmenlerin Eylem 
AraĢtırması yapmaları, onların mevcut öğretime eleĢtirel gözle bakmalarını, öğrenci 
davranıĢlarından ve geri dönüĢlerinden yararlanarak farklı öğretim teknikleri bularak 
aktif bir öğretmen olmalarını sağlamaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011:306). Eylem 
AraĢtırması üç türe ayrılır. Bunlar; Teknik/Bilimsel/ĠĢbirlikçi Eylem AraĢtırması, 
Uygulama/KarĢılıklı ĠĢbirliği/TartıĢma Odaklı Eylem AraĢtırması ve 
ÖzgürleĢtirici/GeliĢtirici/EleĢtirel Eylem AraĢtırması‟dır. Berg‟in 2001‟de yaptığı bu 
sınıflandırmaya baĢka bir tür daha eklenebilir. Bu da; araĢtırmacının aynı zamanda 
uygulayıcı olduğu, topladığı verileri analiz edebildiği bir türdür (Yıldırım ve 
ġimĢek, 2011:296-297).   Eylem AraĢtırmasının aĢamaları; AraĢtırma Problemine 
Karar Verme, Eylem AraĢtırması Sorularını Belirleme, Veri Toplama/Literatür 
Taraması, Veri Analizi/Yorum, Eylem/Uygulama Planı GeliĢtirme, Ġzleme Planı 
GeliĢtirme, Eylem Planını Uygulama/Ġzleme ve Uygulamanın 
Analizi/Değerlendirme olarak tanımlanır ( Yıldırım ve ġimĢek, 2011:298).  

AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu  

Nitel araĢtırma yönteminin kullanılması öngörülen bu araĢtırmanın çalıĢma 
grubunu Ġstanbul Ġli T.C. Marmara Üniversitesi Göztepe YerleĢkesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-ĠĢ Eğitimi Ana Bilim Dalı 2017-
2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 1. sınıf Desen dersinin öğrencileri 
oluĢturmaktadır. Öğrenciler arasında on kiĢiden oluĢan gönüllü bir grup 
oluĢturulmuĢtur. Bu gönüllü grup ile görüĢme, öğrenci günlükleri gibi yöntemlerle 
bu öğrencilerden veri sağlanmıĢtır. Örneklem seçimi ise;  ilk aĢamada alt, orta ve üst 
seviye resim ve çizim konusunda donanımlı olan öğrenciler arasından basit seçkisiz 
örnekleme ( tek evren/simple random sampling ) yöntemiyle belirlenen üniversitenin 
resim bölümünde öğrenci olarak araĢtırmaya katılmaya gönüllü olan tüm öğrenciler 
ile bu bölümde eğitim alan seçkisiz olarak belirlenen 10 öğrenci Artistik Anatomi 
dersi için örneklemde yer alacaktır.  AraĢtırmada etik değerlerin benimsenmesi ve 
bunların uygulanmasına dayalı olarak bulgular kısmında öğrenci isimleri kodlanmıĢ 
Ģekilde yer almıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubu 1.sınıf desen sınıfında 10 öğrenci   
Tablo-1‟de belirtildiği gibi oluĢturulmuĢtur. Bu öğrencilerin 5‟i kız 5‟i erkek 
öğrencidir. Öğrencilerin yaĢları 19-24 arasında değiĢkenlik göstermekedir. 
Öğrencilerin, ders dönemi süresince Artistik anatomi ve anatomi üzerine 
araĢtırmalar yapmalarının ve ardından bir proje uygulaması ve katılımın serbest 
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olduğu bir sergi ve öğrenci çalıĢmalarını da içeren bir yayın ile bu araĢtırma 
sonuçlandırılacaktı Bu çalıĢam grubunun belirlenmesindeki neden; 1.sınıf 
öğrencilerinin üst sınıflarda anatomiye ve desene yeterince hâkim olmalarının 
onların farklı atölyelerde üretim ve tasarım yapmalarında son derece etkili olduğu 
gerçeğidir. Artistik Anatomi konusunun anlaĢılmayan yönlerinin daha da 
pekiĢmesine olanak sağlayacak olan bu dersin tasarımında öğrencinin bu alanla ilgili 
konuya hâkim olması amaçlanmıĢtır. 

Veri toplama araçları   

AraĢtırmada nitel araĢtırma modeli olarak eylem araĢtırma deseni 
kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak;  konu hakkında faydalanılacak 
birinci ve ikinci dereceden kaynaklar incelenecektir. Avrupa‟da ve Türkiye‟de 
uygulanan “Artistik Anatomi” konulu dersin metodu ile ilgili araĢtırmalar ve 
analizler yapılacaktır.  Nitel araĢtırma desenlerinden biri olan Eylem AraĢtırması 
tekniğine göre nitel veri toplama araçları;  araĢtırma yapılması ve veri toplama aracı 
olarak da araĢtırmacı günlüğü, öğrenci günlükleri, program değerlendirme forumu 
ve yapılandırılmıĢ bireysel görüĢme, video kayıtları, araĢtırmacı günlüğü, çalıĢma 
grubu tasarım uygulamalarını değerlendirme formu belirlenmiĢtir. GörüĢme, 
yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği ile yürütülmüĢtür.   ÇalıĢma grubunun 
uygulamalarını değerlendirme formu (DPA), araĢtırmacı tarafından uzmanların 
görüĢü alınarak hazırlanmıĢtır. DPA öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesinde 
kullanılan puanlama kılavuzudur. Program değerlendirme formu ise öğrencilere 
etkinlikle ilgili soruların sorulduğu formdur.  

Günlükler: 

Bu araĢtırmada alan günlükleri, araĢtırmacının 15 hafta süren derslerdeki 
gözlem, kendi izlenimlerini, düĢüncelerini ve sunum sırasındaki video kayıtlarını 
temel alarak oluĢturulmuĢtur.  AraĢtırmada 15 hafta boyunca araĢtırmacı ve 
öğrenciler günlükler tutmuĢ ve bu günlükler araĢtırmanın bulgularında yer almıĢtır. 
Günlükler her hafta için yapılandırılmıĢ sorulardan meydana gelmiĢtir. Öğrenci 
günlüğü soruları araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmiĢ ve bu sorular için uzman görüĢü 
alınmıĢtır. Programda her hafta farklı yeni konular iĢlenmiĢ ve öğrencilerin sorulara 
cevabı da değiĢiklik göstermiĢtir. Bu sorularla öğrencilerin konuya iliĢkin görüĢ ve 
eleĢtirilerini aktarabilmeleri duygu ve düĢüncelerini yansıtabilmeleri amaçlanmıĢtır. 
Alan Günlüğü (field journal/field log) Alan Günlüğü, “araĢtırmacının, araĢtırma 
sürecinde; insanlar, yerler, olaylar, etkinlikler ve konuĢmalara iliĢkin gözlemlerinin 
yanı sıra kendi görüĢleri, yansıtmaları, önsezileri, ortaya çıkan örüntülere iliĢkin 
notları ve bireysel tepkisel tepkilerini yazdığı defter ya da elektronik dosya” 
(Glesne, 2012:376)‟dır. AraĢtırmanın güvenilirliği açısından üzerinde araĢtırma 
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yapılan konunun tarafsız objektif olarak gözlenip kaydedilmesi değerlendirilmesi 
son derece önemlidir. Tabi ki yüzde yüz objektif yansız bir gözlem yapmanın 
mümkün olmadığı durumlar olacaktır önemli olan gözlemin kim tarafından, ne 
zaman? Neden? Nerede? Nasıl bir bakıĢ açısıyla yapıldığı ve ne tür araç gereçlerin 
kullanıldığının ortaya açıkça konulmasıdır. Veri toplama araçlarından biri olan 
gözlem; katılımcı, katılımcı olmayan ve gizil gözlem olarak üç kısıma ayrılır 
(Sönmez ve Alacapınar, 2011:106). Nitel araĢtırmada verilerin geçerliliği ve elde 
edilen sonuçların doğruluğu önemlidir bu sebeple araĢtırmacı konusuna ve hedef 
kitlesinin özelliğine göre pek çok araĢtırma metodunu kullanabilmektedir. Örneğin 
değerlerin stresle baĢa çıkma etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada yarı yapılandırılmıĢ 
bir görüĢme formu yanında gözlem ve kiĢinin sağlıkla ilgili bilgilerinin gözden 
geçirilmesi gibi metotlar kullanılır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008:89). Bu nitel 
araĢtırmada da araĢtırmacı hedef kitlenin bir parçası ve olayların içerisinde 
bulunmaktadır. AraĢtırmacı katılımcı bir rol üstlenmiĢtir. Bu araĢtırmada yaygın 
olarak gözlem, inceleme, görüĢme ve doküman toplama ve inceleme uygulama ve 
bu sonuçların objektif değerlendirilmesi ele alınır.  

AraĢtırmacı Günlüğü : 

AraĢtırmacı günlüğü, araĢtırma ile ilgili tüm dökümanların kayıt altına 
alındığı günlük defteridir. AraĢtırmacı günlüğünde olaylar, etkinlikler ve yapılan 
konuĢmalar betimlenir kayıt altına alınır. Bu araĢtırmada da alan günlükleri, 
araĢtırmacının kendi gözlemleri ve uygulanamın iĢleniĢi sırasındaki video kayıtları 
temel alınarak defter oluĢturmuĢtur.  

Öğrenci günlükleri:  

Öğrenci günlükleri, öğrencinin uygulama sürecindeki deneyimleri ve 
kazanımlarını ifade etmesine dayalı veri toplama biçimidir. Bu yolla öğrencinin 
tutumu, görüĢleri, dikkati, algısı, tepkileri hakkında veri toplanabilir (Yıldırım ve 
ġimĢek: 2011:301). Bu araĢtırmada öğrenci günlüklerinden de yararlanılmıĢtır. Bu 
günlükler, her bir ders sonrasında öğrencilere verilen soruların yanıtlarından 
oluĢmaktadır. Bu sorular, öğrencilerin ders ile ilgili algısını ölçmenin yanında dersin 
iĢleniĢi ve dersteki kazanımları hakkında onların yorumlarını toplamada 
araĢtırmacıya yardımcı olacak veriler elde etmek amacıyla sorulan sorular olarak 
hazırlanmıĢtır.  
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      Tablo 1. Öğrenci Günlüğü Geçerlik Hesaplaması  

KAZANIMLAR   GEREKLĠ/GEREKSĠ
Z       

YARARLI/YETERSĠ
Z          

  KAPSAM 
GEÇERLĠ
K ORANI  

Lisans Öğrencisi 

 1-15 HAFTA   
   

                          
1.MADDE 

   5                                1,0 

                          
2.MADDE 

5  1,0 

                          
3.MADDE 

5                                1,0 

                         
4.MADDE 

      5                                1,0 

                         
5.MADDE 

5  1,0 

                         
6.MADDE 

5  1,0 

                         
7.MADDE 

5  1,0 

 Uzman sayısı     5 

 Kapsam geçerlik 
indeksi                           

 1,0 
 

Tablo 1. Öğrenci Günlüğü Geçerlik Hesaplaması 

                                              

GörüĢme : 

GörüĢme, Nitel araĢtırmada en çok kullanılan veri toplama araçlarından 
biridir. Önceden hazırlanmıĢ, kapalı ya da açık uçlu soruların sorulacağı, cevapların  
kaydedilip veri analizinde kullanılacağı, zahmetsiz bir teknik olarak görünse de 
aslında Patton‟a göre “görüĢme beceri, duyarlık, yoğunlaĢma, bireyler arası anlayıĢ, 
öngörü, zihinsel uyanıklık ve disiplin gibi pek çok boyutu kapsaması açısından, hem 
sanat hem de bilimdir” (Yıldırım ve ġimĢek, 2011:119). GörüĢme formlarındaki 
sorular, öncelikle kolay anlaĢılabilir bir açıklıkta olmalıdır. Bu açıklığı sağlamak 
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için bazen görüĢmeden önce bazı pilot uygulamalar yapılarak soruların anlaĢıla 
bilirliği test edilebilir. Ayrıca soruların fazla soyut ve genel olması da görüĢülenin 
soruyu yanlıĢ anlamasına sebep olabilir. Bunu önlemek adına, sorular mümkün 
olabildiğince görüĢülen kiĢinin deneyimlerine ve bilgisine uygun kavramlar ve 
tanımlar eĢliğinde sorulmalıdır. Yine de soruların yanlıĢ anlaĢılması gibi bir 
ihtimalin ortaya çıkması durumunda görüĢmeci alternatif sorulardan yararlanabilmek 
için hazırlıklı olmalıdır. GörüĢmenin en önemli gerekliliklerinden biri de görüĢün 
kiĢiyi yönlendirmekten kaçınmaktır. Bazen araĢtırmacı, araĢtırma çerçevesindeki 
amaçlarına uygun olacak bilgileri toplamak için bazen farkında olarak ya da 
olmayarak görüĢülen kiĢiyi etkileyebilir. Nitelikli bir görüĢmenin sağlanması ve veri 
analizinin tarafsız olması için, sürecin tamamında, görüĢmecinin bu gibi 
yönlendirmelere karĢı dikkatli olması gerekir (Yıldırım ve ġimĢek,  2011:127-138). 
GörüĢme soruları sorulurken akıĢa göre değiĢiklikler ve açıklamalar getirilebilir. 
GörüĢmeci ile görüĢülen arasında etkili bir iletiĢim mevcutsa birçok soru aynı 
sorunun içinde sorulabilir. GörüĢmede amaç, araĢtırma sorularına yönelik cevaplar 
bulmak, bu çerçevede bilgi toplamaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011:140-141). 
GörüĢme sırasında görüĢülenden gelen cevaplar üzerine ona geri bildirim uygulamak 
da bu iletiĢime katkı sağlar. GörüĢme ile ulaĢmak istediği amacın bilincinde olan 
görüĢmeci, bu amaçlara uygun sorular sorar ve cevapların bu amaca uygun olup 
olmadığını süreç buyunca kontrol eder. Amaca uygun cevaplarda olduğu gibi 
konudan sapan cevaplarda da görüĢülene bunu bildirmek veya hissettirmek, hem 
iletiĢim açısından hem de araĢtırmanın verimliliği açısından gereklidir (Yıldırım ve 
ġimĢek, 2011:140-144). Bu araĢtırmada, sınıf içi uygulamaların sonunda 
öğrencilerle görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu görüĢmeler yüz yüze ve bir seferde 
tek kiĢi ile gerçekleĢtirilmiĢ olup, video kayıt cihazı ile kayıt altına alınarak veri elde 
edilmesi planlanmıĢtır. GörüĢmelerde açık uçlu sorular sorulmuĢ ve öğrencilerin 
algısına göre alternatif sorular da görüĢmeye dâhil edilmiĢtir. ÇalıĢma grubundan 
oluĢan öğrencilerle yapılan derslerin ardından görüĢler toplanmıĢ ve karĢılıklı 
kıyaslanmıĢtır. Öğrencilerin görüĢme formlarında  “sanatsal anatomi” bilgilerini 
anlamaya yönelik sorular yer almıĢtır. Bu bilgiler; öğrencilerin sanatsal ortamıyla 
ilgili bilgileri, sanata olan ilgilerini, anatomi ve sanatsal anatomiye olan yaklaĢımları 
ve düĢüncelerinin irdelenmesi doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Hazırlanan görüĢme 
formlarında, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi 1. Sınıf çalıĢma 
grubu öğrencilerinin verdiği yanıtlar doğrultusunda uzman görüĢü alınarak son 
Ģekilleri verilmiĢtir. 

Video Kayıtları : 

AraĢtırma süresince uygulamanın video çekimleri araĢtırmacı tarafından 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Kamera öğrencilerin uygulama esnasındaki uygulamaya yönelik 
tüm davranıĢlarını kayıt altına almıĢtır. Öğrencilerin çizim yaparken nasıl bir 
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ortamda nasıl davranıĢ sergiledikleri kayıt altına alınmıĢtır. Uygulama sonunda 
öğrencilerin uygulamaya ve bu çalıĢmanın amacına yönelik duygu ve düĢünceleri de 
birebir görüĢme ile video kayıt altına alınmıĢtır. 

Verilerin Toplanması   

Nitel araĢtırmalarda doğrudan gözlem ve görüĢmenin imkân dâhilinde 
olmadığı durumlarda veya araĢtırmanın geçerliliğini artırmak amacıyla, görüĢme ve 
gözlem yöntemlerinin yanında, probleme iliĢkin yazılı ve görsel materyal ve 
malzemeler araĢtırmaya dâhil edilebilir. Resim, ses, araç geç, bina, heykel vb. 
kalıntılarla; olgular hakkında sonran ifade edilmiĢ ve çizilmiĢ her türlü mektup, 
rapor, kitap, ansiklopedi, resim ve özel yazı ve istatistikler, tutanak, anı, yaĢam 
öyküsü vb.leridir. Olgulara en yakın olan onu en iyi yansıtan onunla bütünleĢen 
belgeler, kalıntılardır. Yazılı ve basılı belgeler ise, sonradan meydana getirildikten, 
kalıntılara oranla, gerçeklerden uzak kalabilirler (Madge, 1965:91). 
Duverger(1973)‟in “belgesel gözlem” olarak adlandırdığı bu tekniği, Rummel 
(1968) ve daha birçoğu “doküman metodu” olarak adlandırmaktadır.  

 “Doküman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Doküman incelenmesi, hemen her 
araĢtırma için kaçınılmaz olan bir veri toplama tekniğidir. Belge yoksa tarih de 
yoktur” (Madge, 1965:75). Toplanan verilere betimsel ve içerik analiz uygulanır. 
Betimsel analiz, derinlemesine analiz gerektirmeyen verilerin iĢlenmesinde 
kullanılır, içerik analizi ise elde edilen verilerin daha yakından incelenmesini ve bu 
verileri açıklayan kavram ve temalara ulaĢılmasını gerektirir (Yıldırım ve ġimĢek, 
2008:89). Ġçerik analizi ile araĢtırmaya katılanların görüĢlerinden günlüklerinden 
dokümanlarından uygulama ile elde edilen veriler sistematik olarak 
tanımlanmaktadır (AltunıĢık, CoĢkun,  Bayraktaroğlu, Yıldırım, 2010:322). Bilimsel 
araĢtırmaların en önemli ölçütlerinden biri geçerlilik ve güvenilirliktir. 
AraĢtırmalarda kullanılan en yaygın iki temel ölçüt geçerlilik ve güvenilirliktir. Nitel 
araĢtırma daha çok bir olgunun varlığına ve anlamına yönelirken, nicel araĢtırma bir 
olgunun ne derse var olduğuna yönelir. Yani nitel araĢtırma araĢtırılan zerinde 
durulan olgunun niteliğini ön plana taĢırken nicel araĢtırma sayısal özellikleri ön 
plana çıkarır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008:255). AraĢtırmadaki çalıĢmaların verileri, 
gönüllü olacak on öğrenci ile yüz yüze yapılacak görüĢmelerle gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Uygulamalar için M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü‟nden izin alınmıĢtır. AraĢtırma, 
2017-2018 Bahar Döneminde, Desen I Atölyesinin ilk dersinde ilk hafta sunum 
yaparak baĢlamıĢtır. Artistik Anatomi dersinin tasarımının sunumlarının her birinin 
ardından öğrencilerden haftalık olarak öğrenci günlükleri toplanmıĢtır. Bu zaman 
zarfında araĢtırmacı olarak kendi alan günlüğü de oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. 
Sunumların ardından yaklaĢık bir ay sonra öğrencilerle görüĢmeler 
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gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.   Sunumlar, Resim atölyesinde çizim dersi alan 1. 
sınıf Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-ĠĢ Öğretmenliği Bölümü 
öğrencilerinin hazır bulunacağı atölyede gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu Ģartlarda tutulan 
alan günlükleri, araĢtırmacının izlenimlerini ve sunum sırasında öğrencilerin 
durumunu fotoğraflarla kayıt ile toplanan verileri içermektedir. Öğrenci günlükleri, 
her sunum sonrası öğrencilere yöneltilen sorulardan derlenerek oluĢturulacaktır. 
Öğrencilerin anlatılan konuları sindirip akıllarında kalan izlenim ve düĢüncelerini ev 
ortamında veya herhangi bir ortamda paylaĢabilmeleri için araĢtırma boyunca 
yaptıkları uygulamaları deneyimleri paylaĢabilecekleri ortak paylaĢım alanı olarak 
bir internette görsellerin yer aldığı özel sayfa oluĢturulmuĢtur. Uygulama bittikten 
sonra yapılan görüĢmelerde öğrencilerden randevu alınarak birebir öğrenci 
görüĢmeleri yapılmıĢtır. Ayrıca sakin ortamların seçilmesiyle öğrencinin görüĢmeye 
odaklanmasının sağlanacağı düĢünülmüĢtür.  Bunların yanında görüĢme 
baĢlangıcında öğrencilere alınan kayıtların amacı anlatılarak, kayıt için hepsinden 
izin alınmıĢtır.  

Bu görüĢmede çalıĢma gurubuna yapılandırılmıĢ sorular sorularak, etkinlik 
izlencesinin kendilerine kattığı kazanımlar kaydedilmiĢtir. Bireysel görüĢmede 
sorulara verilen yanıtlar betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiĢ ve araĢtırmanın 
bulgularında yer verilmiĢtir. Etkinlik izlencesinin uygulandığı süreçte her etkinliğin 
sonunda konuya uygun olarak öğrenci günlükleri hazırlanmıĢtır. 12 Haftalık 
izlencenin uygulama kısmı bittikten sonra çalıĢma grubuna artistik anatomi ile ilgili 
bir özgün çalıĢma yapmaları ve bu sayede ders izlencesi ile kazanılan bilgi-beceri, 
olumlu-olumsuz yanlarının nasıl yansıdığı değerlendirilmiĢtir. Bunu tespit etmek 
için etkinlik değerlendirme formu “sanatsal çalıĢmalar için dereceli puanlama 
anahtarı” kullanılmıĢtır.  
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Tablo 2. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Ġnsan Anatomisi 

(human body anatomy) Aracılığı ile Artistik Anatomi Kuramsal Bilgiyi 

OluĢturabilmesi ve Uygulayabilmesine Yönelik olan Etkinlik Programı 

15 Haftalık etkinlik programının düzenli programı içerisinde her hafta sunu 
yoluyla teorik kuramsal bilgiler verilmiĢtir. Anlatılan kuramsal bilgiler, anatominin 
tanımı, tarihçesi, temel anatomi, ve sanatta anatominin yansımaları ve eserler 
üzerinde geliĢimini içermektedir. Düzenli olarak her ders sonunda öğrenciler öğrenci 
günlüklerini doldurmuĢlardır. Her hafta yeni bir konuya geçiĢ sağlanmıĢ ve her hafta 
farklı anatomik çizimler yaptırılmıĢtır. Son hafta öğrencilerin geliĢimini 
gözlemlemek ve sonuçları açık görebilmek için son bir uygulama yaptırılmıĢtır. 
Kuramsal anlamda ve anatominin yeri ve önemine dair farkındalıkları ölçmek üzere 
öğrenciler 15. Haftada program değerlendirme formunu doldurmuĢtur. Öğrencileri 
ortaya koyduğu çalıĢmalar dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilmiĢtir bir 
uzman eĢliğinde. Alan uzmanlarının belirlenmesi, DPA formunun hazırlanması, 

DERSĠN UYGULANACAĞI  ÖĞRENCĠ GRUBU   :   Bir Devlet Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iĢ Öğretmenliği Anabilim 
Dalı1.Sınıf Desen öğrencileri 
 
UYGULAMA SÜRESĠ : 15 Hafta 

HAFTALIK DERS UYGULAMA     Haftada 4 ders saati 
SÜRESĠ : 
DERSĠN GENEL AMACI  : Öğrencilerin insan anatomisini kavramaları bu sayede   
artistik anatomi anlayıĢlarını geliĢtirmek ve bunu ifade etmelerini sağlamak 
DERSĠN GENEL ÖĞRENĠM Öğrenciler insan anatomisi uygulama ve teorik 
bilgisi  sayesinde artistik anatomi içeren yapıtlar ortaya koyabileceklerdir. 
ÇIKTILARI:   
DERSĠN YÖNTEMĠ:  Kuramsal Teorik ve Uygulama 

UYGULAMA YÖNTEMĠ:  Eylem araĢtırması yöntemlerine uygun olarak esnek, 
öğrenci verileri performansı verileri doğrultusunda yenilenebilir haftalık çalıĢma 
dilimlerinin eğitsel düzenlemesi gerçekleĢtirilecektir.  

  Tablo 2. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Ġnsan Anatomisi (human body anatomy) Aracılığı 
ile  Artistik Anatomi Kuramsal Bilgiyi OluĢturabilmesi ve Uygulayabilmesine Yönelik olan Etkinlik 

Programı 
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uzman görüĢünün alınması, maddelerle ilgili kapsam geçerlik oranlarının ortaya 
konması, ölçeğe iliĢkin kapsam geçerlik oranları dizin ölçütüne göre gerçek formun 
hazırlanmasından oluĢan Lawshe tekniği ile araĢtırmanın geçerlilik hesaplamaları 
yapılmıĢtır. 

Tablo 3. Program Değerlendirme Formu (DPA) Geçerlik Hesaplaması  

Sorular              Gerekli/gereksiz Yararlı/Yararsız Kapsam Geçerlik 
Oranı 

 
1.Madde     

 
    5 

 
 

   
                 1,00 

       
2.Madde 

    
    5 

 
 

                
                 1,00 
 

  Uzman Sayısı                   5 
  Kapsam Geçerlik                    1,00 
  Ġndeksi         

Tablo 3. Program Değerlendirme Formu (DPA) Geçerlik Hesaplaması 

Program değerlendirme formu, ders programının etkililiğinin öğrenciler 
tarafından değerlendirilmesi için düzenlenmiĢtir. 12 hafta süren programın ardından 
uzman görüĢleri alınarak açık uçlu sorular hazırlanmıĢtır. Bu sorular toplam iki 
sorudan oluĢmakta olup çalıĢma grubunun cevaplaması istenmiĢtir. ÇalıĢma grubu 
öğrencilerinin uygulamaya yönelik kazanım ve becerilerini dile getirmeleri ve 
uygulamaya yönelik eleĢtirilerini ifade etme olanağı bulmuĢlardır. Tablo 2‟ye 
bakıldığında DPA‟nın geçerlilik hesaplaması görülmektedir. Toplam 5 uzman 
görüĢü alınarak hazırlanmıĢ iki soruluk DPA kapsam geçerlik dizini 1,00 olarak 
tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 4. Öğrenci Günlüğü Geçerlik Hesaplaması  

                   KAZANIMLAR    
GEREKLĠ/GEREKSĠZ       

YARARLI/YETERSĠZ                
KAPSAM 
GEÇERLĠK 
ORANI  

               Lisans Öğrencisi 

                      1-15 HAFTA   
   

                          1.MADDE           5                                1,00 

                          2.MADDE           5  1,00 

                          3.MADDE           5                                1,00 

                          4.MADDE           5                                1,00 

                          5.MADDE           5  1,00 

                         6.MADDE           5  1,00 

                         7.MADDE           5  1,00 

   Uzman sayısı  5 

   Kapsam geçerlik 
indeksi                           

 1,00 

Tablo 4. Öğrenci Günlüğü Geçerlik Hesaplaması 

Tablo 4 „e bakıldığında öğrenci günlüklerinin kapsam geçerlik hesaplaması 
görülmektedir. Yine beĢ uzman görüĢü alınarak hazırlanan öğrenci günlüğü kapsam 
geçerliği 1,00 olarak belirlenmiĢtir.  

Verilerin Analizi 

Veriler araĢtırmacı ve bir uzman tarafından incelenmiĢ ve hesaplanmıĢtır. 
Program değerlendirme ve öğrenci günlüklerinin değerlendirilmesinde araĢtırmacı 
ve uzman tarafından ortak betimsel analizler yapılmıĢtır. Program Değerlendirmesi 
de yüne bir uzman ve araĢtırmacı tarafından DPA kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 
Her iki değerlendirme de tutarlı bir sonuç ortaya çıkarmıĢtır. Bu araĢtırmada 
öğrencilerle yapılacak olan gözlem ve görüĢmelerle elde edilen nitel verilerin 
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analizinde nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemiyle 
çözümlenmiĢtir. Temel analiz; betimsel ve betimsel-youmlayıcı analiz olmak üzere 
ikiye ayrılmıĢtır. Betimsel analiz verilerin olduğu gibi gösterildiği, betimlendiği, 
resmedildiği ve anlatıldığı bir irdelemedir (Sönmez ve Alacapınar, 2011:160).  

Bulgular 

15 Hafta süren etkinlikte her hafta öğrencilerin yapmıĢ olduğu öğrenci 
günlüklerinden elde edilen verilerin ıĢığında öğrencilerin artistik anatominin sanat 
eğitiminde yeri ve önemine dair büyük bir farkındalık elde ettikleri ortaya çıkmıĢtır. 
EdinmiĢ oldukları bu farkındalık yapmıĢ oldukları son uygulama çalıĢmasına 
yansımıĢtır.  

AraĢtırmanın nitel veriler ile ilgili bulgular betimsel analiz ile 
yorumlanmıĢtır.  AraĢtırmanın bulguları “artistik anatomi uygulamalarının görsel 
sanatlar eğitiminde yeri ve önemine yönelik olan etkinlik izlencesinin etkililiği 
ortaya koyan bulgular” biçiminde ele alınmıĢtır. AraĢtırmanın verilerine dair 
bulgular, araĢtırmada kullanılan on beĢ haftalık uygulama süreci içerisinde çalıĢma 
grubu öğrencilerine uygulanan ders etkinliklerinde elde edilmiĢ ve artistik 
anatominin görsel sanatlar eğitimindeki yeri ve önemi değerlendirilmiĢtir. 
Öğrencilerin adları, araĢtırma etkinliklerinin bütününde, etik değerler çerçevesinde 
açık olarak yazılmamıĢ; nitel veri toplama araçlarında kodlanarak belirtilmiĢtir  

Etkinliğin Öğrencilerin Anatomiden Etkilenerek Sanatsal Anatomi 
Alanında Resim Yapmalarına Etkisi 

15 Haftalık çalıĢmada çalıĢma öncesi çalıĢma sırasında ve çalıĢma sonrasında 
anatomi ile ilgili çizimler yaptırılmıĢtır. Ġlk çizimler ve son çizimler değerlendirilmiĢ 
ve öğrencilerdeki değiĢim gözlemlenmiĢtir.  DPA sonuçları, artistik anatomi 
uygulamalarının öğrencilerin sanatsal anatomi alanında resimler üretmelerinde son 
derece faydalı olduğunu ortaya koymuĢtur. 
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Tablo 5. ÇalıĢma Grubunun Artistik Anatomi Uygulamalarını 
Değerlendirmesi 

 (DPA sonuçlarının Sınıflandırması) 

PUANLAMA 2-3.00 1-1,99 0-0,99 

Tablo 5. ÇalıĢma Grubunun Artistik Anatomi Uygulamalarını Değerlendirmesi 

 (DPA sonuçlarının Sınıflandırması) 

        
DPA sonuçlarının değerlendirilmesinde Tablo 4‟te olduğu gibi sonuçlar 

“BaĢarılı”, “Orta” ve “BaĢarısız” Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  

Tablo 6. ÇalıĢma Grubunun Tasarımlarını Değerlendirme Formu 

 GEREKLĠ YARARLI/YETERSĠZ GEREKSĠZ KAPSAM 
GEÇERLĠK 
ORANI 

1.Madde 5   1,0 

2.Madde 5   1,0 

3.Madde 5   1,0 

4.Madde 5   1,0 

5.Madde 5   1,0 

                                                                               Uzman Sayısı 5 

                                                                               Kapsam Geçerlik 
Ġndeksi 

1,00 

Tablo 6. ÇalıĢma Grubunun Tasarımlarını Değerlendirme Formu 

  
Tablo 5‟e görülen ÇalıĢma grubunun Tasarımlarının Değerlendirme Formu 

beĢ uzmanın görüĢü alınarak hazırlanmıĢtır. Her bir soru büyük bir titizlikle seçilmiĢ 
tamamen konunun içinden çıkacak Ģekilde maddeler belirlenmiĢtir. Maddelerin 
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tamamı resim ilkeleri ve elemanlarına göre temellendirilmiĢtir. Her bir sorunun 
karĢılığı öğrencilerin çalıĢmalarında bulunmaktadır.  

Tablo 7. ÇalıĢma Grubunun Tasarımlarını Değerlendirme Sonuçları 

ÖĞRENCĠ KODU PUANI BAġARI DÜZEYĠ 

ÖĞR01 3 BAġARILI 

ÖĞR02 3 BAġARILI 

ÖĞR03 2,6 BAġARILI 

ÖĞR04 2,6 BAġARILI 

ÖĞR05 2,4 BAġARILI 

ÖĞR06 2 BAġARILI 

ÖĞR07 2,4 BAġARILI 

ÖĞR08 2,4 BAġARILI 

ÖĞR09 2,8 BAġARILI 

ÖĞR010 2,4 BAġARILI 

Tablo 7. ÇalıĢma Grubunun Tasarımlarını Değerlendirme Sonuçları 

 
Bu çalıĢma da öğrencilerin son uygulama çalıĢmalarının değerlendirmesinde 

kullanılan DPA‟nın yanında, öğrenci günlükleri ve program değerlendirme formu da 
kullanılmıĢtır. Sonuçların bir bütün olarak değerlendirmesi yapılmıĢtır. Öğrencilerin 
genel olarak öğrenci günlüklerine vermiĢ oldukları yanıtlardan “artistik anatomi 
uygulamalarının onların anatomiye ve sanatsal anatomiye bakıĢ açılarını, kavramsal 
düzeylerini ve yaratıcı düĢünmelerine yaratıcılıklarına katkı sağladığı yönünde 
katkısı olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır.Tablo 7‟ya baktığımızda DPA sonuçları ders 
programının öğrencilerin artistik anatomiye öykünen çalıĢmalar ortaya koymalarında 
yararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerin hepsi “baĢarılı” olarak 
çalıĢmalarını tamamlamıĢlardır. 2-3.00 Aralığında bir sonuç ile baĢarılı olmuĢlardır. 
Sonuçlar öğrencilerde artistik anatomi ile ilgili desen çalıĢmasının unsurlarını 
çizimlerine yansıtabildiklerini konuya hâkimiyetin baĢarılı Ģekilde sonuçlandığını 
gözlemlemekteyiz. Bu uygulama çalıĢması ile on beĢ hafta süren yoğun anatomi 
konulu teorik ve uygulamalı atölye çalıĢmasının sonuçlarını somut olarak görme 
imkânı sunmuĢtur. Öğrencilerin nelerde daha çok ilerlediğini nelerde eksikleri 
olduğunu öğrenmekteyiz. Anatomiyi dikkate alarak bilimsel yaklaĢım ile desen 
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çizmek bir disiplin ve alıĢkanlık ister bu konuda öğrencilerde on beĢ hafta sonunda 
belirli bir duyarlılığı kazandığını söyleyebiliriz.  

Yapılan Etkinliğin Resim Atölye AraĢtırmaları Kapsamında Artistik 
Anatominin ve Uygulamalarının Sanat Eğitiminde Yeri ve Önemine dair 
Öğretmen Adaylarının Farkındalığına Etkisi 

15.06.2018 tarihli 15.hafta ders planında artistik anatominin görsel sanatlar 
eğitiminde yeri ve önemine iliĢkin programının eylem araĢtırması uygulaması 
kapsamında derslerin etkililiğinin genel olarak çalıĢma grubunun değerlendirmesi 
yapılmıĢtır. 

Bu değerlendirme; 

a) Dersin Etkiliğine ve Ġçeriğine ĠliĢkin Değerlendirme, 

b) Dersin Anlam ve Önemine ĠliĢkin Değerlendirme, 

Biçiminde iki farklı boyutta “Program Değerlendirme Formu”nda çalıĢma 
grubuna sorulan derse yönelik sorularla ortaya konulmuĢtur. Dersin etkililiğine 
iliĢkin değerlendirmede bir soru, Dersin Ġçeriğinin Anlam ve Önemine ĠliĢkin 
Değerlendirme bir soru sorularak, öğrencinin söz konusu uygulama hakkındaki 
görüĢleri alınmıĢtır.  

Dersin Etkiliğine ve Ġçeriğine ĠliĢkin Değerlendirme 

ÖĞR01, ÖĞR02, ÖĞR03, ÖĞR04, ÖĞR05, ÖĞR06, ÖĞR07, ÖĞR08, 
ÖĞR09 ve ÖĞR010 kodlu öğrenciler dersin etkililiğine ve Ġçeriğine iliĢkin ders 
uygulaması değerlendirmelerini bir soruda aĢağıdaki gibi aktarmıĢlardır: 

a-1) Artistik Anatomi Dersinde Yapılan Uygulamaların Önemi  

Görsel sanatlar eğitiminde özellikle desen atölyesinde yapılan uygulamalı 
çizim çalıĢmalarında insan anatomisi çok önemlidir. Desen problemini aĢmada ve 
insanın temel anatomi yapısını doğru Ģekilde aktarma da desen dersinde yaptırılan 
çalıĢmaların yöntemlerin önemi büyüktür. Uygulamalı bir ders olan desen 
atölyesinde öğrencilerin anatomiyi doğru ve kalıcı yöntemlerle kademeli olarak 
ilerleyerek öğrenmesi planlanması gibi önemli hususlar karĢımıza çıkmaktadır. Bu 
konu ile ilgili çalıĢma grubunda farkındalığı kazanıp kazanmadıklarını 
değerlendirmek için “artistik anatomi dersi kapsamında yapılan sunumlar, kullanılan 
yazılı ve görsel materyaller, sınıf içi yapılan değerlendirmeler, etkinlikler-
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uygulamalar, anatomiyi tanımaya ve anatomi içerikli çizimlerinize katkısı oldu mu? 
Açıklayınız.” Biçiminde soru sorulmuĢtur.   

b) Dersin Anlam ve Önemine ĠliĢkin Değerlendirme, 

Ġkinci soru özellikle ana konunun öğrencide ne düzeyde farkındalık 
oluĢtuğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Görsel sanatlar eğitimine artistik 
anatomi dersinin müfredatlarda olmaması bu konuda yetiĢmiĢ sanat eğitimcilerinin 
olmaması sanat eğitiminde büyük bir eksiklik oluĢturmaktadır. Sanat eğitiminde 
temel olan eğitim desen ile baĢlamaktadır ve bu desen dersinin içerisine model 
çizimi ana konuyu oluĢturmaktadır. Artistik anatominin önemini kavramak sanat 
eğitimi alan öğrenciler açısından son derece önemlidir.  Bu sebeple öğrencilere 
“artistik anatomi dersinin sanat eğitimi dersinde gerekli olduğuna inanıyor 

musunuz? Açıklayınız. Sorusu yöneltilmiĢtir.  

SONUÇ  

AraĢtırmanın amacı görsel sanatlar öğretmen adaylarının artistik diğer bir 
ifade ile sanatsal anatominin sanat eğitimindeki önemini kavramalarında, artistik 
anatomi uygulamalarının önemini etkisini ortaya koymaktır. Bu hedef doğrultusunda 
artistik anatomi temelli atölye uygulamaları sonucunda öğrencilerin anatomi bilgisi, 
figüratif desen çizimi teknikleri ve yaratıcılıkları doğrultusunda önemli olumlu 
dönütler ortaya çıktığı görülmüĢtür. Öğrencilerde konuya iliĢkin olarak kavramsal 
düĢünsel alt yapının oturduğu bu konuda belli bir farkındalığın oluĢtuğu 
görülmüĢtür. Ayrıca genel anlamı ile artistik anatominin sanat eğitiminde yer alması 
gerektiği hususunda da belli bir bilinç kazandıkları görülmüĢtür. Genel olarak 
yapılan etkinlik sonucunda öğrencilerde teknik anlamda çizgi, leke, doku, etüt, ıĢık-
gölge ve anatomik sağlamlık gibi konularda ilerleme ve bu ilerlemeye bağlı olarak 
çizimlerinde pozitif yönde değiĢimler gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında en 
öncelikle olarak öğretmen adaylarının “artistik anatomi uygulamalarının kuramsal 
boyutları hakkındaki farkındalıklarına katkısına iliĢkin bulgulara odaklanılmıĢtır. Bu 
doğrultuda anatomi ile sanat eğitimi arasında düĢünsel ve biçimsel bulgulara 
odaklanılmıĢtır. Bu yönde artistik anatomi ile sanat eğitiminde desen çalıĢması 
arasında düĢünsel ve biçimsel bir iliĢki olduğu ve artistik anatomi uygulamalarının 
öğretmen adaylarına özgün olanaklar sunarak anatomiyi daha iyi öğrenmelerine ve 
uygulayabildiklerine katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca yine çalıĢma bulgularına 
göre öğrencilerde artistik anatomi çalıĢmasının yaratıcılıklarına ve özgünlüklerine 
katkı sağladığı görülmüĢtür. Bu sonuç doğrultusunda öğretmen adaylarının sonraki 
aĢamalarda figüratif sanatsal çalıĢmalarına düĢünsel ve biçimsel anlamda yaratıcı ve 
özgün olarak öykünme becerilerine artistik anatomi uygulamaları etkinliğinin katkı 
sağlayacağı söylenebilir. Avcı‟nın(2018) 1997 yılından beri, Dokuz Eylül 
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Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‟nde tarafınca verilen Sanat Anatomisi dersinde 
edinilen kiĢisel deneyimler hakkında yazmıĢ olduğu  “günümüz sanat eğitiminde 
sanat anatomisi dersi” isimli makalesinde artistik anatomi eğitiminin sanat 
eğitimindeki önemine tarihsel süreçleri ile değinmektedir. Artistik anatomi 
derslerinin özgürleĢtirici, özgünleĢtiriĢi yanına değinmiĢ ve bu yanına vurgu 
yapmıĢtır. Bu konu ile ilgili olarak Avcı,  son yıllarda sanat eğitimindeki ifade 
çeĢitliliğinin “sanat anatomisi” dersinin varlığının sorgulanması ve bunun sonucunda 
“teknik düzeyde kaldığı, ifade özgürlüğünü kısıtlamıĢtır” gibi bir yanılgının 
doğduğuna değinmiĢtir. Bugün sanatın anlam boyutunu yeniden dirilten post modern 
anlayıĢın hâkim olmasıyla disiplinler arasına yönelmiĢ yeni bir bakıĢ açısıyla sanat 
anatomisi dersinin reddinin çeliĢkili bir durum olduğunu ifade etmiĢtir. Avcı‟ya göre 
ifade aracı olarak gerçeğin yeniden dönüĢ yaptığı günümüzde sanat anatomisi 
dersinin yaratıcılığı destekleme fonksiyonu olduğudur. Bilim ve sanatın insan 
bedeninin bir mikrokosmos olarak gördüğü ve mikrokosmos beden üzerinde 
çalıĢmanın diyalektik düĢünme hususunda diyalektiği anlamanın anatomi öğrenme 
ile olabileceğinin gözden kaçmaması gerektiği“bedenin yapısı ve fonkiyonları 

arasındaki etkileşimi yöneten yasaları kavramak, diyalektik düşüncenin özünü 

oluşturmaktadır. Yaratıcı davranış aşılamak için de, önce diyalektik düşünce 

oluşturmak gerekmektedir”.  (Avcı, 2018:31-32). Sanatta yaratıcılık ve özgünlük 
için belirli bir seviyede bilgi düzeyinin oluĢması gerekmektedir. Kuramsal bir 
altyapı oluĢmadan gözlem yeterli düzeyde gerçekleĢmediği takdirde sanatta 
öğünlüğün ortaya çıkması mümkün görünmemektedir. Bu sebeple Avcı‟nın da ifade 
ettiği gibi diyalektik ile yaratma, özgünlük arasında doğru bir iliĢki vardır. 
Öğrencilerin artistik anatomi ile ilgili bir özgün çalıĢma ortaya koyabilmesi için 
uygulama ile birlikte tarihsel kültürel anlamda diyalektik bilgininde verilmesi 
zorunludur. Anatomi eğitimi sanat eğitiminde uzun yıllardır göz ardı edilen bir 
durum olarak kalmıĢtır. Herkesin bu durumun önemini ve zorunluluğunu bildiği 
ancak bu konuda hiçbir giriĢimde bulunmadığı bir alan olmuĢtur. Ülkemizde sanat 
eğitimi veren çok sayıda fakülte açılmıĢ olmasına rağmen anatomi ve artistik 
anatomi adı altında herhangi bir ders açılmamıĢ müfredatlarda kendine hak ettiği 
yeri bulamamıĢtır. Fakültelerin bu konuyu desen dersleri ile geçiĢtirdiği ve sanat 
eğitimcisi ve sanatçı adaylarının dört yıllık eğitimleri boyunca ciddi uzun süreli bir 
artistik (sanatsa) anatomi eğitiminde geçmediğini görmekteyiz. Avrupa‟da ki sanat 
Akademilerin birçoğunda anatomi üzerine çizim dersleri ayrı bir ders olarak 
okutulmaktadır. Bu alanda uzman sanat eğitimcileri dersleri yürütmektedir. Ancak 
ülkemizde hiçbir fakülte de bu alanda uzmanlaĢmıĢ sanat eğitimcileri yetiĢmemiĢ 
çok bireysel düzeyde birkaç giriĢim olarak kalmıĢtır. Sanat eğitimindeki en önemli 
eksikliklerden biriside artistik anatomi dersini verecek yeterli donanıma sahip hem 
kuramsal hem de teknik anlamda çok iyi çizim yapabilen alanında uzman kiĢilerin 
yetiĢememesidir. Bu durum Türk sanatını ve Türk sanat eğitimini olumsuz bir yönde 
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etkilemektedir. Gerek fakültelerde gerekse profesyonel alanda sanat eserlerinin sanat 
ilke ve elemanları bakımından batının hala gerisinde kalmasının bir önemli sebebi 
temel anatomi ya da sanatsal anatomi eğitiminin verilmemesidir. Özellikle yapılan 
bu etkinlikte öğrencilerde bu konuda büyük bir istek olduğu ve artistik anatomi 
eğitimin en az bir yıl mümkünse iki yıl olması gerektiğini ifade etmiĢlerdir. Artistik 
anatominin ne kadar önemli ve uzun süren bir süreci kapsadığını bu alanda 
yetkinliğe ulaĢmak için çok çalıĢmanın ve uzun bir eğitim sürecine tabi olması 
gerektiğini kavramıĢ ve her fırsatta bunu dile getirmiĢlerdir. Sanatsal anatomi daima 
sanatçıların önem verdiği ve sürekli üzerinde çalıĢtıkları bir alan olmuĢtur. Gerek 
Rönesans ustaları gerekse modern dönem sanatçıları bu konuya hassasiyetle 
yaklaĢmıĢlardır. Ġnsan bedeninin keĢfi, sanatsal ifadenin de geliĢmesi demektir. 
Ġnsan anatomisi sanata iliĢkin pek çok sorunun aĢılmasında yardımcı bir elemandır. 
Ġnsan bedeni sanatta hem bir amaç hem de bir araç olmuĢtur. Daima sanatın 
hizmetinde insana dair anatomik problemleri aĢmada ve sanatın amacı olan idealist 
güzelliğin keĢfinde yardımcı unsur olmayı baĢarmıĢtır. Polykleitos ve Praxiteles‟ten 
bu yana insan bedeni, insanoğlunu mimesis anlayıĢı doğrultusunda sanatçının ve 
sanatın ortak amacı olan ideal olana yakınlaĢtırmıĢtır. Rönesans ile insan yeniden 
keĢfedilmiĢ ve doğanın altın oranı insan bedeni üzerinde taçlandırılmıĢtır. Bu 
taçlandırma özgün, sağlam anatomik ve estetik figürler ortaya çıkarmıĢtır. 
Sanatçının güzele ve öze olan yakınlaĢma arzusu çabası insan bedeninin kusursuz 
ifadesinde kendine yer bulmuĢtur. Modern dönemlerde insan bedeni yeniden farklı 
bir yorum getirilerek sanatta somutlaĢmıĢtır. Bir takım insan bedeninde çarpıtmalar 
deforme etmeler ile insan bedeni yeni bir dille ifade bulmuĢtur. Ancak sanatsal 
olarak estetik bir deformasyon elde etmek için sanatçının çok sağlam anatomi 
bilgisine ihtiyacı olduğunu bilen modern dönemin sanatçısı sürekli insan anatomisini 
yeniden çözümlemeye gitmiĢtir.  Ġnsan bedeni, sanat var oldukça sanatın en önemli 
baĢucu kitabı olarak kalmayı baĢarmıĢtır. Bu sebeple anatomi olmadan bir sanat 
eğitimi olamaz, düĢünülemez. Desen eğitiminin saat yetersizliği ve içeriğinde 
anatominin olmamasından kaynaklı büyük bir sanat eğitimi problemi karĢımıza 
çıkmaktadır. Bu sorunu aĢmanın yolu sanat eğitiminde uzman artistik anatomi 
eğitimcileri yetiĢtirmek ve fakülte ölçeğinde uzun bir sürece yayılarak 
okutulmasından geçmektedir. 
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