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ÖZ 

Özel ve üstün yetenekli çocukların sanat eğitimi son yıllarda ciddi olarak ele alınan ve gelişen bir konudur. Milli 

Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları bu konuda gelişmelere katkıda bulunmak için sürekli 

çalışma içerisindedirler.  

Fotoğraf ve karikatür her yaş grubunda ilgi ile takip edilen iki alandır. Ancak ne yazık ki örgün eğitim süreci içerisinde 

bu iki alan yeterince ele alınmamakta ve yeterli eğitim verilmemektedir. 

Yaratıcı fikirler üretme, sanat eğitiminin en önemli temel unsurlarından birisidir. Özgün ve orijinal bir sanat eseri 

üretmenin en önemli şartlarından biri olan yaratıcı tasarımın gelişmesinde fotoğraf ve karikatür etkinliklerinden 

yararlanılabilir. 

Çeşitli üç boyutlu obje ve oyuncaklar kullanarak fotoğraf ile karikatür üretmek, bir dönem Sakarya Bilim ve Sanat 

Merkezi ortaokul seviyesindeki öğrencilerle denenmiş ve başarılı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaları Fotokatür 

olarak tanımlamak ve isimlendirmek mümkün olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Fotoğraf, Karikatür, Özel Yetenekliler Eğitimi, Fotokatür 

ABSTRACT  

The art education of special and gifted children has been a serious issue in recent years. The Ministry of National 

Education, universities and non-governmental organizations are in constant efforts to contribute to the development of 

this issue. 

Photographs and cartoons are two areas of interest in every age group. Unfortunately, within the formal education 

process these two areas are not adequately addressed and sufficient training is not given. 

Producing creative ideas is one of the most important basic elements of art education. The development of creative 

design, one of the most important conditions for producing original and original artwork, can be used for photography 

and cartoon events. 

Producing cartoons with photographs using various three-dimensional objects and toys has been tried and succeeded 

by students at the secondary school level of the Sakarya Science and Art Center for a while. It may be possible to 

identify and name these works as photo-cartoon. 

Key Words: Photography, Cartoon, Gifted Children Education, Photo-Cartoon. 
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1. GİRİŞ 

Özel ve üstün yeteneklilerin eğitimi Millî Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Genel Müdürlüğü yanı sıra 

Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da ilgi ile takip edilmektedir.  

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan “BİLSEM, Bilim ve Sanat Merkezleri” ve okullarda uygulamaya 

sokulan “Destek Odaları” özel yetenekli çocuklar için kurumsallaşmaya doğru giden ciddi adımlardır. 

Ayrıca özel yetenekli öğrencilere örgün eğitim veren çeşitli özel ve vakıf okulları da kurulmuştur. Örneğin 

“Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi” 1993 yılından beri özel yetenekli öğrencilere eğitim vermeye 

devam etmektedir.  

Özel yetenekli çocuklar İlköğretim ve okul öncesi dönemlerde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik 

Araştırma Merkezleri tarafından çeşitli testlere tabi tutulurlar. Bu tanılamalarda öğrenciler bilim, resim ve 

müzik alanlarına göre tanılanırlar. 

Tanılanan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde örgün eğitimleri dışındaki zamanlarda örneğin akşam 

veya hafta sonu, ya da kendi okullarında açılacak Destek Odalarında eğitime alınırlar. Özel yeteneklilerin 

eğitimi konusunda hizmet içi eğitimlerle Bilsem Öğretmeni statüsü kazanan öğretmenler tarafından bakanlık 

tarafından hazırlanan müfredat ve programlara göre eğitime alınırlar.  

Ağırlıklı olarak proje tabanlı eğitim programları uygulanır. Öğrencilerle, problem çözme becerileri, iletişim 

becerileri, grupla çalışma becerileri, bilimsel araştırma yöntemleri ve öğrenme yöntemleri üzerine çeşitli 

etkinlikler yapılır. 

Fotoğraf çekmek günümüzde cep telefonları sayesinde artık küçük çocukların bile kolayca yapabildikleri 

sanatsal bir aktivitedir. Fotoğraf resmi bir belge olması yanı sıra günümüzde sosyal medya tarafından 

paylaşılan en önemli verilerden biri olmuştur. Bir sanat alanı olarak fotoğrafın önemi de artmakta ve 

multidisiplin sanat dalları içerisinde yer almaktadır.  

Ancak okullarda yeterince fotoğraf eğitimi verilmemekte, zaten herkes fotoğraf çekebildiği için ayrıca bir 

eğitime ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak sıradan bir fotoğrafın dışında yaratıcı sanatsal etkinlikler için geniş 

olanaklara sahip fotoğraf etkinlikleri yüksek öğrenimde ilgili fakültelerde verildiği gibi özel yeteneklilerin 

eğitiminde hatta ilk ve orta öğretimin her kademesinde verilebilir. 

Karikatür ise çizgilerle düşünme sanatıdır. İlk insanların mağara duvarlarına çizdikleri resimlerden itibaren, 

çizgi ile düşüncelerini ifade etmek insanlığın geliştirdiği en önemli ifade ve iletişim biçimlerinden birisidir. 

Karikatür, duygu ve düşünceleri ince zekâ esprileri ile çizgilere aktarmaktan ibarettir. Evrensel bir dile sahip 

olan karikatür insanların birbirlerini anlayabilecekleri ortak bir dile ve kodlara sahiptir.  

Çizgi ile olduğu gibi fotoğraf tekniği ile de esprili, mizah veya ironi yüklü düşünce ifade eden çalışmalar 

üretilebilir. (FOTOKATÜR) Bir çeşit fotoğraf-karikatür denilebilecek bu çalışma bilhassa özel yetenekli 

çocukların kendini ifade etme, düşünce üretme, problem çözme ve iletişim becerilerini arttırabilir. 

Bu çalışmada Özel Yetenekli Çocukların sanat eğitiminde fotoğraf ve karikatürün birlikte ele alınarak 

yapılacak çalışmanın yaratıcı etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla yapılacak etkinliklere 

“Fotokatür” olarak adlandırılması, özel yetenekli ilk ve orta öğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünceler ortaya 

koyması açısından bu çalışmanın olanakları ve katkıları incelenecektir. 

Bu çalışma ve araştırmada yöntem olarak öncelikle literatür taraması yapılarak Özel Yeteneklilerin 

eğitiminde kullanılan müfredat ve yöntemler taranmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan Özel Yeteneklilerin Eğitimi Yönergesi ve Görsel Sanatlar Eğitimi 

Müfredatı incelenmiştir. Mevcut müfredat içerisinde Fotoğraf etkinlikleri var olduğu görülmüştür. Ancak 

karikatür etkinliklerinin henüz müfredatta yer almadığı görülmektedir. Ancak alan öğretmenleri Görsel 

Sanatlar alanı uygulamaları içerisinde yaratıcı ve deneysel etkinlikler planlayıp yapabilmekte ve bunları 

Bakanlığa rapor ederek müfredatın zenginleştirilmesi için kaynaklık edebilmektedirler.  

Fotokatür kelimesi “Türk Dil Kurumu Sözlüğü” veya diğer sözlüklerde yer almamakla birlikte, Google 

arama motoru ile internette arandığında deforme edilmiş portre karikatürlere ulaşılmaktadır.  

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nde özel yetenekli öğrencilerle bir dönem yaratıcı fotoğraf-karikatür 

etkinlikleri denenmiş ve öğrencilerin ilgi ve deneyimleri gözlenmiştir. Bu çalışmalar içerik ve biçim 

açısından çocukların özgür ve özgün fikirler ortaya koyduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca Fotokatür 
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etkinliğinin Özel Yetenekli öğrencilerin Görsel Sanatlar Eğitiminde yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşım 

olabileceği kanaatini güçlendirmektedir. 

2. ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUK 

Yaşıtlarından daha ileri düzeyde akademik gelişme sergileyen, bilişsel ve duyusal zeka performansı yüksek 

çocuklara özel yetenekli birey adı verilmektedir. Önceleri üstün zekalılar veya üstün yetenekliler olarak 

tanımlanan bu çocukları üstün olarak nitelemek, hem onlarda hem de aile ve çevrelerinde olumsuz davranış 

ve tepkilere neden olabildiği için artık özel yetenekli olarak tanımlanmaktadırlar. 

Özel yetenekli bireyler sadece zekâ ve yetenek alanlarında değil insanla ilişkili pek çok alanda yaşıtlarından 

ileri olabilirler. Bunlar arasında ortalamanın üzerinde pratik zekalılık, bilinçlenme, sorumluluk sahibi olma, 

duygusal duyarlılık, yaratıcılık, motivasyon ve liderlik sayılabilir.  

Özel yetenekli çocuklar bireyler ve çocuklar, akademik ve bilimsel alanlarda olduğu gibi görsel sanatlar, 

müzik, sahne sanatları ve spor gibi farklı fiziksel ve duyusal performans isteyen alanlarda da takvim 

yaşlarının üzerinde başarı gösterebilirler (Uzun,2004,19). 

2.1. Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi 

Özel yetenekli ve üstün zekalı çocukların eğitimi, tarih boyunca hemen hemen bütün medeniyetlerde ve 

devletlerde özel olarak ele alınmış ve önem verilmiştir. Türk tarihinde de eski Türk devletlerinde bilhassa 

Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde dahi önemle üzerinde durulmuş bir problemdir. Bu özelikleri taşıdığı 

tespit edilen çocuklar bireysel eğitime alınmış ve özel eğitim metotlarına tabi tutulmuşlardır. Hem askeri 

hem de bürokrasi yapı için özel eğitim alan Özel yetenekli ve üstün zekalı çocuklar devletin çeşitli kurum ve 

kuruluşlarında özel görevler yürütmüşlerdir. 

Cumhuriyet döneminden itibaren gelişen Mili Eğitim stratejileri içerisinde özel ve üstün yetenekli çocuklar 

da ele alınmış ve günümüze kadar sürekli bir yenilik ve gelişme içerisinde olmuştur. 1929 yılında, 1416 

sayılı kanunla yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde özel yetenekli ve üstün zekalı çocukların 

seçimi için yarışma düzenlenmesi öngörülmüştür. 1940’lı yılarda köylerden seçilen Özel yetenekli ve üstün 

zekalı çocukların eğitimi için Köy Enstitüleri açılmış ve 1950 yılına kadar devam etmiştir. 1948- 1956 

yıllarında çıkartılan kanunlarla, resim, müzik, plastik sanatlarda özel yetenek gösteren çocukların yurt içinde 

ve yurt dışında eğitimlerini sağlayan bir uygulama getirilmiştir.  

1959 yılında yetenek düzeyleri ve özellikleri birbirine yakın olan çocuklar belirlenerek aynı çalışma 

grubunda toplanmışlar ve çalışmalar yürütülmüştür. 1962 Fen Liseleri İlköğretimi bitiren öğrenciler 

arasından, fen ve matematik alanında üstün yetenekli olanlarının sınavla belirlenerek fen liselerine devam 

etmelerini sağlamıştır. 1964 yılında IQ 120 üzeri bir grup öğrenci özel eğitime alınmış, 1970 yılından 

itibaren Anadolu Liseleri akademik performansı yüksek öğrencilere eğitim imkânı sağlamaya başlamıştır.  

1989 yılından sonra Güzel Sanatlar Liseleri ve 1993 yılından sonra da Bilim ve Sanat Merkezleri Özel 

yetenekli çocukların eğitimini düzenleyen kurumsal gelişmeler olarak görülebilir. Ayrıca özel ve üstün 

yeteneklilere eğitim vermek ve sorunlarına çözüm üretmek üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da 

çeşitli çalışmalar yapmış, kongreler düzenlemiş ve eğitim programları açmışlardır. Bunlar arasında Türk 

Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi örnek olarak gösterilebilir (Baykoç,2012,303). 

2.2. Bilim Ve Sanat Merkezleri 

Türkiye’de üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitimi amacıyla kurulan ve 1993’ten beri günümüze kadar 

hemen hemen her ilde en az bir adet açılan özel eğitim kurumudur. Üstün zekalı veya özel yetenekli ilk ve 

orta öğrenim çocukları, önce kendi sınıf öğretmenlerince tespit edilir ve daha sonra Rehberlik Eğitim 

Araştırma Merkezlerince oluşturulan komisyonlarda genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında uygulanan 

grup tarama ve bireysel tanılama yöntemleriyle seçilirler (https://orgm.meb.gov.tr/17.07.2017). 

Tanılanan özel yetenekli öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinde genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında 

uyum ve oryantasyon, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje 

eğitimi alırlar (Soylu,2015,7). 

Bilim ve Sanat Merkezlerinde görsel sanatlar alanında ağırlıklı olarak iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalar 

yapan öğrenciler, resim, heykel, grafik, fotoğraf, karikatür ve çeşitli tasarım etkinlikleri yaparlar. Bu 

çalışmalar öğrencilerin örgün eğitim kurumlarının dışında kalan bir zaman diliminde genellikle okul sonrası 

veya hafta sonları uygulanır.  
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Öğrenciler iletişim, grupla çalışma, bilimsel araştırma ve problem çözme teknikleri gibi basamaklarda proje 

tabanlı etkinliklere katılırlar. Bilhassa görsel sanatlar etkinliklerinde tasarım ve yaratıcılık ön plandadır.  

2.3. Özel Yetenekli Çocukların Sanat Eğitimi 

Sanat eğitimi, güzel sanatların tüm alanlarını ve uygulamalarını ifade eder. Ayrıca sanat tarihi, estetik 

Müzecilik ve arkeoloji gibi bilimleri de içine alan yaratıcı sanatsal eğitim etkinliklerini içerir. Çocuklar 

gerçek dünya ile iç dünyaları arasında kurduğu ilişkiyi ifade etmek amacıyla sanat etkinliklerine gereksinim 

duyarlar. Onların duygusal ve zihinsel gelişimi için çok önemli olan sanat eğitiminin, daha etkin ve doğru 

yapılandırılması amacı ile etkinlik temelli, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir görsel sanatlar eğitimi 

gereklidir. 

Dünyada her alanda olduğu gibi sanat eğitimi alanında da ciddi gelişmeler olmaktadır. Gelişen teknoloji ile 

birlikte dijital sanat imkanları sanat eğitimi içerisinde önemli bir yer almaya başlamaktadır. Bilgiye ulaşmak 

çok kolaylaştığı gibi sanat görsellerine ulaşmak ta çok kolaylaşmıştır. Fotoğraf ve grafik gibi alanlarda dijital 

gelişmeler artık herkesin sanatsal etkinlik üretmesine imkân tanır hale getirmiştir (Ayaydın,2013,1). 

Özel yetenekli çocukların sanat eğitiminde tasarım çalışmaları ağırlıktadır. Yaratıcı ve buluşçu etkinliklere 

çok önem verilmektedir. Bilgi depolayan öğretmen merkezli bir eğitim yerine öğrencilerin, deneyerek ve 

yaşayarak öğrendikleri öğrenci merkezli bir eğitim uygulanması çok önemlidir (Buyurgan,2007,29). 

Mili Eğitim Bakanlığı Özel eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Görsel 

Sanatlar Etkinlik Kitabı, özel yetenekli öğrencilerin sanat eğitimi için kazanımlar ve örnek etkinlik planları 

içerir. 

3. FOTOĞRAF 

Tarih öncesi çağlardan beri doğayı ve üç boyutlu dünyayı resim sanatı görüntüye dönüştürmektedir. 19. 

Yüzyılın ikinci yarısından itibaren fotoğraf bunu teknik imkanlarla saptamayı başarmıştır. Böylece ressamlar 

da doğayı taklit etmekten kurtularak duygu ve düşüncelerini yansıtan modern arayışlara girme fırsatını 

bulmuşlardır (Fazıl,1994,13). 

Fotoğraf bir belge olarak devlet ve bürokrasi işlerinde bir belge olarak kullanıldığı gibi basın ve 

reklamcılıkta da çok fonksiyonel olarak kullanılmaya başladı. Ancak yine de sanatsal fotoğraf kaygısı ile 

fotoğraf çekenler bu alnı bir sanat disiplini içerisinde geliştirmeye devam ettiler. Fotoğraf, Joseph Niepce’nin 

ilk çektiği, bir kulübenin çatısı üzerindeki güvercin yuvasından itibaren günümüze kadar, renk ve biçimlerle 

mesaj vermeye devam eden bir iletişim ve sanat alanı olmaya devam etmektedir. Bilhassa tanıtım ve basın 

fotoğrafları çok güçlü mesajlar ve anlatımlar içerir.  Karikatürde çizgi ile ifade edilen bir mesajı fotoğrafla 

ifade edebilmek te mümkündür. Belki de bu, deneysel fotoğrafçılık içinde değerlendirilebilecek bir sanatsal 

ifade biçimi de olabilir. 

Güler Ertan deneysel fotoğrafı, gerçeğin olduğu gibi değil üreten kişinin duygu ve düşüncelerinin iki boyutlu 

düzleme yansıması olarak tanımlar. Bu bağlamda fotoğrafçının duygu ve düşüncelerinin, tecrübe ve yorum 

kabiliyetine göre fotoğrafik malzemeyle yeniden yorumlanmasıyla deneysel fotoğraf ortaya çıkar 

(Ertan,2005,32-33).     

Deneysel fotoğrafta, fotoğrafçının yaratımcı bakış açısına bağlı olarak pek çok çeşitlilik görülebilir. 

Deneysel fotoğraf, fotoğraf sanatının diğer sanat disiplinleriyle gerek teknolojik gerekse estetik olanaklarını 

kullanarak özgün ve sanatsal bir sonuca ulaşması olarak ta düşünülebilir. Deneysel fotoğrafa dair bir başka 

görüş ise, fotoğraf görünen nesneyi değil, kurgulanarak izleyiciye sunulan nesneyi tasvir eder 

(Ertan,2005,32-33).     

Fotoğraf sanatının tarihsel gelişim sürecinde deneysel fotoğraf olarak ta tanımlanan yaratıcı çalışmalar, 

fotoğrafı sadece görsel bir kopya olmaktan çıkartıp yaratıcı tasarımlara da olanak tanımaktadır. 1970’lerden 

sonra pek çok sanatta olduğu gibi fotoğraf sanatında da farklı arayışlar içine girilmiş ve sanatçılar deneysel 

ağırlıklı fotoğraflar çekmeye başlamışlardır. Bilhassa 2000 yılından sonra bilgisayarların sağladığı dijital 

manipülasyon imkânı deneysel fotoğraflarda çığır açmıştır (Yıldırım,2015,18). 

4. KARİKATÜR 

Karikatür ilk insanların mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle başlayan ve günümüze kadar devam eden 

çizgi ile iletişimin bir biçimidir. Duygu ve düşüncelerini çizgi, renk veya biçim ile ifade etmek bütün görsel 

sanatların temelini oluşturur. 
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Çizgi ve biçim ile bir mesajı iletmek, görselliğin estetik ve sanatsal amacının ötesinde fonksiyonel bir hedef 

yüklenmesini de beraberinde getirir. Ancak grafik, fotoğraf, sinema ve karikatür gibi sanat dallarında bu 

işlevsellik onların sanatsal ve estetik temellerini sarsmaz. Belki de duygu ve düşünceleri zekice ifade 

etmenin yanı sıra estetik bir duygusallığı da barındırmak anlatımı daha da güçlendirir. 

Karikatür sanatı resmin ve çizginin şiiri olarak tanımlanabilir. Duygusal ve düşünsel dışavurumun çoşkusal 

bir anlatımı olan karikatür, verilmek istenen bir mesajı, resmin teferruatından kurtularak sadece çizgi veya 

biçimle ifade edebilmektir. Hatta bazen karikatürde çizginin verdiği mesaj, karikatüristin bile aklından 

geçirmediği anlamlarla izleyiciye ulaşır (Suroğlu,2005,150). 

Karikatür bazen mizah bazen hiciv, bazen ironi bazen de kışkırtma içerebilir. Bilhassa yazılı ve görsel medya 

için minimalist bir anlatımla, güçlü mesajlar içerir. Karikatür; aslında çizgi ve biçimler yoluyla ince espri 

veya mesaj yüklenen ve ifade eden bir resim türüdür. Zaten kelimenin anlamı da İtalyanca yük ve yükleyici 

gibi anlamlara gelen “caricare” veya “caricatore” kelimelerinden gelir. En eski olarak ta Sir Thomas 

Browne’un “Chiristian Morals” adlı kitabında “anlam yüklenen resim” olarak kullanılmıştır 

(http://www.konak.bel.tr/sayfa/nese-ve-karikatur-muzesi/hakkinda-146829, 01.02.2018). 

5. FOTOKATÜR 

Karikatürün çizgi ve biçimlerle ifade ettiği ince zekâ esprilerini, mizah ve hiciv gibi anlamları fotoğraf 

tekniği ve imkanlarının anlatımıyla ortaya çıkan ürünlere “Fotokatür” denilebilir. Mevcut Türkçe sözlüklerin 

hiçbirinde yer almayan bu kelime internette az da olsa deforme edilmiş fotoğraflar için kullanılmaktadır.  

Fotoğraf ile karikatür çalışmaları denemek, fotoğraf sanatı disiplini içerisinde deneysel fotoğraf çalışmaları 

olarak ta düşünülebilir. Karikatüristin fırça ve kalemle yapmaya çalıştığı şey bu sefer fotoğraf makinası ile 

yapılmaktadır. Önemli olan anlatılmak istenen espri veya verilmek istenen mesajın fotoğraf karesinde görsel 

olanaklarla ifade edilebilmesidir. Bunun için canlı figürler kullanılabileceği gibi çeşitli oyuncaklar veya 

objeler de kullanılabilir. 

Photoshop gibi fotoğraflar üzerinde dijital manipülasyon sağlayan programlarla üretilen karikatürize edilmiş 

fotoğraflar da vardır. Hatta internet üzerinde online olarak yüklenen fotoğrafları deforme ederek karikatürize 

yapan uygulamalar mevcuttur. Ancak karikatürün taşıdığı ince espri ve mesajı fotoğrafla ifade etmek dijital 

deformasyonun da ötesinde zekâ ve yaratıcılık işidir.  

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören özel yetenekli öğrencilerle fotoğraf-karikatür 

etkinliklerinde yapılan çalışmalar, fotokatürün çocuklarda yaratıcılığı geliştirmede çok etkili olduğunu 

göstermektedir.  

Çevre, insan hakları, şiddet, barış vs. gibi bir konuda beyin fırtınası yapmak ve ortaya çıkan düşünceleri 

çizgiye veya objelerle fotoğrafa dönüştürmek çocukların yeniliklere açık beyinlerini harekete geçirmektedir. 

Bu çalışmalarda objelerin yanı sıra ışık gölge, açık koyu değer gibi tasarım ilkeleri ve plastik unsurlar da 

etkili olabilmektedir. 

5.1. Fotokatürün Yaratıcı Tasarım Etkileri 

Karikatür çalışmalarında olduğu gibi Fotokatür etkinliklerinde de öncelikle fikir geliştirme çok önemlidir. 

Çevre koruma, insan ve hayvan hakları, savaş ve barış, sevgi, dostluk, geçmişten ders almak ve geleceğe 

umutla bakmak gibi sosyal mesajlar içeren konular bu tür etkinliklerde yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmek 

için etkili olabilir. 

İlk ve orta öğretim öğrencileriyle öncelikli olarak, ele alınan konu hakkında beyin fırtınası etkinliği 

yapılabilir. Yaratıcı tasarımı geliştiren bu aşamada yeni ve özgün fikirler, ince espri ve zekice çözümler 

ortaya çıkar. Ortaya koyulan problem ile ilgili üretilen fikirler kaydedilerek içlerinden üç boyutlu 

karikatürize edilerek fotoğraf ile tespit edilebilecek olanlar seçilir. Daha sonraki aşamada gerekli materyaller 

temin edilerek Fotoğrafla karikatür etkinliği tamamlanır. 

Bu etkinlikler için çok özel araç ve gereçlere ihtiyaç yoktur. Herhangi bir dijital fotoğraf makinası veya cep 

telefonu kamerası da bu görevi gayet güzel görecektir. Üç boyutlu görsel etkiler için de çocukların 

oyuncakları çok uygun birer materyaldir. Burada en önemli unsur öğrencilerin şeçilen konuyu en iyi 

anlatacak düzenek fikrini geliştirmeleridir. Bu konuda öğretmenin öğrencilerin hazırbulunuşluklarını iyi 

tespit etmesi ve onları beyin fırtınası için motive etmesi çok önemlidir. Ayrıca öğrencilerin düşünce olarak 

sınırlandırılmaması ve her türlü ilginç ve çılgın fikirleri çekinmeden söyleyebilmeleri konusunda 

cesaretlendirilmeleri gerekir. 

mailto:sssjournal.info@gmail.com
http://www.konak.bel.tr/sayfa/nese-ve-karikatur-muzesi/hakkinda-146829


Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2018 Vol:4 Issue:14 pp:393-404 

 

sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 

398 

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ortaokul öğrencileriyle bir dönem boyunca yapılan örnek çalışmalarda 

ortaya çıkan sonuçlar öğrencilerin çok ilgiç ve farklı fikirler ürettiklerini ortaya koymuştur. Etkinliği yürüten 

öğretmenlerin, öğrencilerin fikirlerini üç boyutlu olarak ifade etme konusunda öğrencilere gerekli bazı 

materyalleri de sağlaması ile bu alanda çok güzel örnekler üretilmesini sağlamıştır. Hatta yapılan 

örneklerden bazıları, öğrenciler arasında düzenlenen “Gülümseten Kareler” konulu ulusal bir fotoğraf 

yarışmasında çok başarılı bulunmuş ve ödüle layık görülmüştür. 

5.2. Yapılan Fotokatür Çalışmalarının İncelenmesi 

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nde ortaokul seviyesindeki öğrencilerle 2013-2014 öğretim yılında yapılan 

Fotokatür etkinliklerinde ortaya çıkan örneklerden bazıları burada hem karikatür hem de fotoğraf sanatı 

açısından incelenmeye çalışılacaktır. 

İlk çalışma (Görsel:1.) orta 2. Sınıf öğrencisine aittir. Bir grup öğrenci ile “şiddet” ana teması ile yapılan 

beyin fırtınasında, öğrencilerin ürettikleri fikirlerde, Tv ve bilgisayar oyunlarının derin etkileri göze 

çarpmaktadır. Ayrıca Görsel: 3.4.7.ve 9. da şiddet konusunda benzer şekilde kötülük ve şiddet; ateş, iğne gibi 

simgesel ifadelerle görselleştirmiştir. Fotoğraflar karanlık bir mekânda mum ışığında düşük enstantane ile 

çekilmiş ve bu çekimler için eğitim kurumunun profesyonel fotoğraf makinası ve tripotu kullanılmıştır. Bu 

etkinliklere katılan bazı öğrencilerin fotoğraf sanatına özel bir ilgisi ve yeteneği olup kurumdaki diğer 

fotoğraf etkinliklerine de katılmaktadır. 

Görsel:2 de öğrencinin internette yumurta ile yapılmış örnek çalışmalara öykündüğü görülmekte ancak 

öğrenci bu çalışmada yumurtalara, çizerek ve boyayarak kişilik ifadesi yüklemektedir. 

Görsel:5 te yine öğrencinin internette meyveler ile yapılmış örnek çalışmalara öykündüğü görülmekte ancak 

bu çalışmada da öğrenci meyveyi Picasso olarak kişileştirmektedir.  

Görsel:6 da yine şiddet konusunu çivileri çakan çekiç şeklinde düşünen öğrenci bu çalışmasıyla 

“Gülümseyen Kareler” ulusal fotoğraf yarışmasında çocuk kategorisinde başarı ödülüne layık görülmüştür. 

Görsel:8 de mürekkebi biten bir tahta kaleme serum olarak mürekkep şişesi takan öğrenci empatik bir 

yaklaşımla insanın canı ve kanı ile kalemin mürekkep ve yazmasını özdeşlemiştir. 

Görsel: 10 da büyüklerin küçüklere şiddet uygulamasına dikkat çeken çalışma yine görsel sanatlar 

atölyesinde var olan oyuncak ve materyallerden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Görsel:11 de iplikleri tamamen bitmiş bir makaradan yola çıkarak çıplaklık ve utanma temasını işleyen 

öğrenci bu kadar basit bir materyalle çok yaratıcı ve özgün bir fikir ortaya koymuştur. 

Yapılan çalışmalarda bazen çizim ve boyamada yapılmış, üç boyutlu objeler ile iki boyutlu biçimler birlikte 

kullanılmıştır. 

6. SONUÇ 

Karikatür ve Fotoğrafın teknik ve görsel imkânlarını kullanarak yapılan Fotokatür çalışmalarında 

öğrencilerin fikir üretme ve fikirlerini çeşitli objeler ve materyallerle üç boyutlu ifade edebilmeleri yaratıcılık 

gelişimi açısından olumlu sonuçlar vermiştir. Fotokatür olarak adlandırdığımız bu çalışmalar öğrencileri sıra 

dışı düşünmeye ve üretmeye zorlamıştır. Zaten beyin fırtınası yöntemiyle yapılan her etkinlik sıra dışı 

düşünce üretimlerine olanak tanımaktadır. 

Bu çalışmalar ile öğrencilerde hem estetik ve sanatsal gelişim hem de düşünce, mizah ve ironi gibi kavramsal 

bir gelişme olmaktadır. Sanat çalışmalarında uygulama ve psikomotor gelişme yanında teorik ve bilişsel 

olarak ta gelişmenin çok önemli olduğu görülmektedir. 

Bu etkinlikte, fotoğrafın teknik imkanlarını zorlamak, ışık ve karanlığın etkisi, üç boyutlu tasarım ve çeşitli 

materyalleri amacı dışında kullanmak gibi çok farklı disiplin alanlarında etkin olma durumu 

gerçekleşmektedir. 

Fotokatür etkinlikleri için çok özel kamera ve objektifler kullanmaya gereksinim yoktur. Gelişen cep 

telefonları ve fotoğraf programları sayesinde artık fotoğraf çekebilmek ve fotoğraflar üzerinde düzenleme 

yapmak hiç problem değildir. 

Bu etkinlikler için pahalı araç ve gereçlere ya da zor bulunan materyallere gerek kalmadan, atık maddeler, 

ambalajlar, oyuncak parçaları ve plastik biçimlendirmeye uygun oyun hamurları kullanarak her türlü üç 

boyutlu materyal üretilip kullanılabilir. 
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Sonuç olarak Fotokatür (fotoğraf-karikatür) çalışmaları orta öğretim hatta yüksek öğretimde yaratıcı ve 

heyecan verici bir sanat etkinliği olarak kullanılabilir. 

                                                  

 

Görsel 1. Ayşe Bora, Kötülük ve Şiddet, 2013-2014, Sakarya Bilsem Öğrencisi, Orta 2.Sınıf. 
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