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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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DESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

gördüğünüzü arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bugüne kadar incelediğiniz desenlerle diğer resim teknikleri arasında nasıl bir farklılık 

Hazırlık Çalışması1.
Ünite

DESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

1. Desen ve Temel Prensipleri

2. Plastik Sanatlarda Desenin Önemi ve Gerekliliği

3. Desen Araç ve Gereçlerini Yerinde Kullanma

4. Deseni Oluşturan Elemanlar

50x70 cm boyutlarında bir resim kâğıdını resim sehpasına yerleştiriniz. Kalemle dikey, 

yatay, çapraz, uzun, kısa, eğri, kesik vb. çizgiler çiziniz. Bunun bir oyun olduğunu düşüp özgür davranınız. 

Ne çizdiğinizin önemi yok. 

Çizgileri sık ve seyrek kullanarak açık, orta, koyu alanlar elde etmeye çalışınız. Yer yer çizgi grupları 

arasında boşluklar bırakınız. Çizimlerinizi yaparken kolunuzun omuzdan ve dirsekten hareket etmesini 

sağlayınız. Kendi çalışmanıza ve arkadaşlarınızın çalışmasına uzaktan bakınız. Aşağıdaki soruları 

cevaplamaya çalışınız.

1. Çizgiyle neler yapılabilir?

2. Çizgiyi özgün kullanabilmek neleri gerektirir?

1. Desen ve Temel Prensipleri

2. Çevrenizde çizgi etkisi oluşturan nesneler var mı? 

3. Çevrenizde bulunan nesnelerin ton farklılığını (açık, orta, koyu) söyleyiniz.

4. Çevrenizde bulunan nesnelerin dokusal özelliklerini söyleyiniz.

5. Doğada yaptığınız gözlemlerde ışık, dokuları nasıl etkiler? Tartışınız.

6. Rüzgâr, yağmur, öğle vakti vuran güneş gibi doğa olayları, doğadaki nesnelerin görünümünü nasıl 

etkiler? Nesnelerin  görsel dokularında farklılıklar oluşuyor mu? Söyleyiniz.

7. Doğada ve atölyenizde bulunan nesnelerin dizilişindeki tekrar, sıklık, seyreklik durumları, 

aralarındaki boşluk ve mesafe nasıl görünüyor? Söyleyiniz.

1. Çevrenizde çizilmiş herhangi bir nesne görüyor musunuz? 

Bu gözlemleri yaparken aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Atölyenizde bulunan nesneleri inceleyiniz. Pencerenizden dışarıya bakınız. Doğayı gözlemleyiniz. 
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DESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

gördüğünüzü arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Ünite
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4

1. Resimde neler görüyorsunuz? Bunlar resim yüzeyine nasıl yerleştirilmiştir (resim yüzeyinin 

boyutlarını düşünerek cevaplayınız)?

2. Çizgiler hangi amaçla ve nasıl kullanılmıştır? 

3. Resim yüzeyinde açık, orta ve koyu tonlar ağırlıklı olarak nerelerde kullanılmıştır?

4. Resimde nerelerde boşluklar bulunmaktadır? Nesneler arasında aralıklar eşit mi? Gördüklerinizi 

değerlendiriniz.

5. Resimde bir mekân var mı? Mekân içinde yakındaki ve uzaktaki biçimler nasıl resimlenmiş?

6. Resimde doku görüyor musunuz? Bu dokular nerelerde bulunmaktadır? Bu dokular nasıl 

oluşturulmuştur (çizgilerin, sıklık seyreklik ve yönüne göre cevaplayınız)? 

7. Oluşturulan dokular, nesnelerin yapısal özelliklerini yansıtmada nasıl bir görev üstlenmiştir?

1

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2 

tartışınız.

Görsel 1, 2 ve 3’ü inceleyiniz. Aşağıdaki soruları her resim için ayrı ayrı ele alarak sınıf içinde 

Dürer (Dürer), St.Jerome’un (Sen Cerom) Çalışma Odası, Eskiz (1511),  İtalya
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8. Desenlerdeki çizgileri, açık, orta, koyu lekeleri ve dokuları inceleyiniz. Bu elemanların hangileri bu 

desenlerde egemenlik oluşturmaktadır?

9. Bu elemanların dağılımında kompozisyonda oluşan zıtlıkları değerlendiriniz.

10. Bu elemanların dağılımının kompozisyonda nasıl bir hareket oluşturduğunu değerlendiriniz.

11. Bu elemanların dağılımı kompozisyonda bir yön oluşturmuş mudur? Bu yönü belirlemeye 

çalışınız.

12. Bu elemanların dağılımının kompozisyonda nasıl bir denge oluşturduğunu değerlendiriniz.

13. Şimdiye kadar verdiğiniz cevapları düşünerek desende biçimleri belirlerken hangi elemanların 

kullanıldığını ve bu elemanların hangi ilkeler doğrultusunda bir araya getirildiğini belirlemeye 

çalışınız.

Brock (Burok), Naturmort, New York

2
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ÜniteDESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

3

; genellikle biçimin ve hacmin, renkli ya da renksiz, tonlu 

ya da tonsuz en yalın çizgi ve lekelerle ifade edilmesidir. Görülen ya da hayal edilen bir nesneyi, bir 

konuyu, bir kavramı çizgi ve lekeyle anlatmaktır. 

Desenin  ögeleri  çizgi, leke, ton değerleri, biçim (form), doku,  boşluk (espas), perspektif; ilkeleri de ritim, 

denge, hareket, yön, derinlik, birlik, tekrar, egemenlik, aralık (mesafe), zıtlık ve koramdır. İlerleyen 

ünitelerde desenin temelini oluşturan öge ve ilkeler ayrıntılı olarak incelenecektir.

Plastik sanatlarda desen

2. Plastik Sanatlarda Desenin Önemi ve Gerekliliği

Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız.

1. Görseller arasında bir bağ kurabiliyor musunuz?

2. Sizce bir yapıtın oluşmasında desenin önemi nedir?

4

Degas (Dega), Dansçı, Renkli Desen, Chicago Sanat Enstitüsü

Picasso (Pikasso), Guernica (Guernika), (1937), İspanya
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8

DESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

1.
Ünite

1. Bu resimlerde neler görüyorsunuz? 

2. Sizce ne tür malzemeler 

kullanılmıştır?

3. Resimler arasında üslup (tarz) 

farklılığı var mıdır? Bu farklılıklar 

(çizgisel, lekesel, dokusal ) nelerdir?

Aşağıdaki soruları görsel sırasına 

göre cevaplayınız.

Görsel 5, 6, 7  ve 8 ’i inceleyiniz.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

DESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

4. Sizce bu resimlerin hangileri kısa, 

hangileri uzun sürede 

tamamlanmıştır?

5. Resimlerin konularını da düşünerek 

hangi amaçla yapıldığını tartışınız.

7

8

6

Prehistorik Dönem (MÖ. 500.000- MÖ. 10.000) Altamira Mağarası,
 İspanya

5

Fragonard (Frogonart) (1732-1806), Eskiz, Fransa
Rembrandt (Remrant) (1606-1669), Faust (Foust), Gravür(?), 

Rijks (Rij) Müzesi, Amsterdam

Van Gogh (Van Goh) (1853-1890), Peyzaj, Eskiz (?), Van Gogh Müzesi, Amsterdam 
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1.
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10 11

örnekleri derleyiniz. Bir klasör edininiz. Derlediğiniz bilgi ve desen örneklerini klasörünüze yerleştiriniz.

Desen, hangi yüzyılda sanat eseri olarak kabul edilmiştir? Araştırınız. Sanatçılardan desen 

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

3. Desen Araç ve Gereçlerini Yerinde Kullanma

Atölyenizin duvarına bir adet kraft kâğıdı ve bir adet resim kâğıdı asınız. Her biriniz farklı 

bir kalemle (farklı yumuşaklık ve kalınlığa sahip resim kalemleri, füzen, sangın, mürekkep uçlu kalemler 

vb.) her iki kâğıda da birer daire çiziniz. Çizimler tamamlandıktan sonra kâğıda ve kalemlere bağlı olarak 

oluşan farkları gözlemleyiniz.

dikdörtgen prizma vb.), birbirinden farklı yapıya sahip üç nesne seçiniz. Bu nesnelerden bir düzenleme 

yapınız.

25x35 cm boyutlarında farklı özelliklere sahip kâğıtlar kesiniz. Her bir kâğıtta farklı bir kalem 

kullanarak düzenlemenizden çizimler yapınız. Yapmış olduğunuz bu eskizlerde kullanılan malzemenin 

farklılığıyla ortaya çıkan sonuçları inceleyiniz. Deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atölyenizde bulanan geometrik forma sahip nesnelerden (küre, küp, koni, üçgen prizma, 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

Grenli ve grensiz resim kâğıtları, resim kalemleri, mürekep uçlu kalemler, füzen kalemler ya da çubuklar, 

resim altlığı

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

için malzeme seçimi sınırsızdır. Her çeşit kâğıt, kalem kullanılabilir. Genel 

olarak desen çizerken farklı yumuşaklık ve sertlik derecelerine sahip kurşun kalemler, füzen kalemler ya 

da çubuklar, mürekep uçlu kalemler, pütürlü, pütürsüz, mat ya da parlak yüzeyli resim kâğıtları, resim 

altlığı ve resim sehpası kullanılır. 

Desen çizmek 

4. Deseni Oluşturan Elemanlar

9. görseli inceleyiniz. Desenin elemanlarını hatırlayınız. Bu desende hangi elemanlar kullanılmıştır? 

Bu deseni siz çizseydiniz hangi elemanları kullanırdınız? 

Rembrandt, Aslan, (?) Viyana, Albertina

9

, plastik sanatların her görev üstlenmiştir. Bunlardan birincisi, sanatçı 

alanında geçerli bir eğitim disiplinidir. Desen adaylarının temel eğitimi için kullanılmasıdır. Usta 

çizmek her şeyden önce baktığını görmeyi sanatçılar, usta çırak ilişkisi içinde disiplinli bir 

öğretir. Desen çizerken nesneler üzerinde desen eğitiminden geçmişlerdir. Desenin ikinci 

inceleme yapmak, nesneler arasında görevi ise, sanatçıların yapıtlarını ortaya koymadan 

karşılaştırma yapmak, sezgiyi açığa önce ön hazırlıklarını içermektedir. Rönesans'ın 

çıkarmaktadır. Plastik sanatlar içinde desen, ustaları yapıtlarında sağlam kompozisyonlar 

bazı sanatçıların temel çalışmasına ön hazırlık oluşturabilmek için, desenle ön hazırlık 

olurken, bazı sanatçılar için de, başlı başına çalışmalarına çok önem vermişlerdir. Bunun 

sanatsal bir eylem olmuştur. yanında gravür ve ağaç baskı çalışmalarında da 

İnsanoğlunun varlığıyla birlikte desen desene ağırlık verildiği görülmektedir.

de var olmuştur. İlk insanlar mağara 15. yüzyıldan günümüze uzanan desen 

duvarlarına avlayacakları hayvanları örneklerinde bireysel anlatım öne çıkmaktadır. 20. 

betimleyerek ilk desen örneklerini vermiştir. yüzyıldan itibaren de bazı sanatçılar desenlerinde 

Tarih boyunca da desen; konuların, nesnelerin, deformasyonlar ve soyutlamalar uygulamıştır. 

duyguların ve düşüncelerin betimlenmesinde Desen artık bir resmin sadece ön çalışması olmayıp 

kullanılmıştır. Bu anlatım biçimi dönemlere, başlı başına özgün ve özgür bir sanat eylemidir.

toplumların kültürel yapısına ve sanatçı 

kişiliklerine göre farklılıklar göstermektedir. 

Rönesans döneminde desen iki önemli 

Desen
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D

perspektif ile ilgili araştırmalar yapınız.  Derlediğiniz bilgileri ve görselleri  klasörünüzde toplayınız.

esenin elemanları olan çizgi, leke, ton değerleri, biçim (form), doku, oran, boşluk (espas), 

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

nesnelerden (küre, küp, koni, üçgen prizma, dikdörtgen 

prizma vb.) birbirinden farklı yapıya sahip üç nesne 

seçiniz. Bu nesnelerle 3 farklı düzenleme oluşturarak 

eskizler çalışınız. Bunun için 3 adet 25x35 cm resim 

kâğıtları kesiniz. Her bir kâğıda bir nesne grubunu 

çalışınız. 

Atölyenizde bulanan geometrik forma sahip 
Eskizlerinizi çalışırken, nesneler üzerine 

düşen ışığın yönünü gözlemleyiniz. Işığın 

geldiği yönde açık tonlu lekeler, seyrek 

nokta ve çizgiler kullanınız. Nesnelerin 

gölgede kalan alanlarında koyu lekeler, 

sık nokta ve çizgiler kullanınız. Nesnelerin 

doğrudan ışık alan ve gölgede kalan 

kısımlarının dışında da yine leke, nokta ve 

çizgi ile orta değerler oluşturmaya 

çalışınız. 
Çalışmalarınızda aşağıdaki sıralamayı takip ediniz.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

1. Bir nesne grubunu nokta çalışması ile form araştırmaları 

yapınız (Görsel 10).

UYARI

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Aşağıdaki cümlede verilen boşluğu uygun sözcükle doldurunuz.

Görülen ya da hayal edilen bir nesneyi, bir konuyu, bir kavramı çizgiyle anlatmaya …………..... denir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Desen, plastik sanatlar içinde hangi görevleri üstlenmektedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Desen çizmek neden önemlidir?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. Desen çizerken kullanılan araç ve gereçler nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Aşağıdakilerden hangisi desenin elemanlarından biri değildir?

A) Çizgi B) Leke C) Lavi D) Doku E)Ton

 çizgi, leke, ton değerleri, biçim (form), doku, boşluk (espas), 

perspektiftir. Bu elemanlar kullanılarak desen çizilir. Sanatçı, bu elemanların hepsini kullanabileceği gibi 

bir kaçını kullanarak kendi anlatım dilini oluşturabilir. İlerleyen ünitelerde desen çeşitleri ve bu 

elamanların kullanılışı ayrıntılı olarak görülecektir.

Desenin elemanları
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2. bir nesne grubunda form 

araştırmaları yapınız. Bir nesnede birbirine paralel düz 

çizgiler, diğer nesnelerde birbirini kesen çizgisel dokuları 

kullanınız (Görsel 11).

Çizgi elemanını kullanarak 

3. Leke elemanını kullanarak bir  grubunda  form 

araştırmaları yapınız. Beyaz, açık gri, koyu gri ve siyah lekeleri, 

ışığın nesne üzerinde bıraktığı etkiye göre değerlendiriniz  

(Görsel 12).

nesne

Leke Değerleri ile Geometrik Form Çalışması

Çizgi Değerleri ile Geometrik Form Çalışması
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1.
Ünite

1.
Ünite DESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİDESENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ
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DERS DIŞI ETKİNLİK-2
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DESEN UYGULAMALARI

2.
Ünite

DESEN ÇEŞİTLERİ
Desen Çeşitleri

Nokta, Çizgi, Leke ve Kontur ile Form Oluşturma

Anlık ve Dinamik (Hareketli) Çizgilerle Çalışma

Teknik- Mekanik Desen ile Şematik Desen

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ünite

Ünite

Ünite

Ünite

Ünite

Ünite

DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

DESENDE KOMPOZİSYON

DESENDE FORM VE IŞIK- GÖLGE

DESENDE NESNE(OBJE) ETÜTLERİ

ANTİK MODELDEN(TORS) DESEN

 Deseni Oluşturan Elemanlar

Nokta, Çizgi, Leke ve Doku

  Form, Oran-Orantı, Ritim, Denge ve Hareket

 Birlik- Bütünlük, Kompozisyon ve Perspektif

Kompozisyonun Önemi ve Desendeki Yeri 

 Kompozisyon İlgi Merkezi

  Kompozisyon Çeşitleri

Açık Kompozisyon ve Kapalı Kompozisyonr

Plastik Sanatlarda Form ve Işık- Gölgenin Önemi

  Doğadaki Nesneleri Işıkla Birlikte İnceleme ve Çizme 

  Işığın Zaman, Mekân ve Olaylar Üzerindeki Etkisi 

  Işığın Yüzeye ve Hacme, Biçime ve Renge Katkısı

Doğadan Nesnelerin Araştırılması

  Doğadaki Nesneleri Çizgi İle İfade Etme

  Organik ve İnorganik Nesneler

  Nesneleri Desen, Leke İle Etüt Etme

 Üç Boyutlu Nesneleri İki Boyutlu İfade Etme

  Temel Sanat Kavramlarını ve Estetik Elemanları İki Boyutta İnceleme

  Yüzeyi ve Hacmi, En, Boy, Derinlik Kavramlarını Çizimle Araştırma

  Zaman, Mekân, Varlık ve Olayları İki Boyutta Gösterme

DESENDE FORM VE DÜZEN
Kompozisyonu Oluşturma ve Estetik Düzenlemeler

  Sanatsal Anlatımda Düzen ve Form Oluşturma

  Temel Sanat Kavramları ve Estetik Elemanların Düzeni

 Düzenli ve Düzensiz Formaların Çizimi

ÖĞRENME ALANI
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Ünite

DESEN ÇEŞİTLERİ2.

1. Desen Çeşitleri

2. Nokta, Çizgi, Leke ve Kontur ile Form Oluşturma

3. Anlık ve Dinamik (Hareketli) Çizgilerle Çalışma

4. Teknik- Mekanik Desen ile Şematik Desen

DESEN ÇEŞİTLERİ

Sanatçıların desen çalışmalarından örnekler derleyiniz. Aralarındaki farklılıkları gözlemleyiniz.

Hazırlık Çalışması

1. Desen Çeşitleri

“Desenin Önemi ve Gerekliliği” ünitesinde yer alan sanatçılara ait desenleri hangi yönleriyle 

incelediğinizi hatırlayınız. 13 ve 14.  görselleri inceleyiniz. Önceki bilgilerinizi kullanarak eserler hakkında 

yorumlar yapınız.

2.Ünite

14

Mastisse (Matis), Natürmort, 1900, Mürekkeple Çizim 

Ingres (İngire) (1780-1867), Otoportre, Eskiz, 
Londra Müzesi, İngiltere

13

P
ic

a
ss

o
 (

1
9

5
9

)



16 17

Ünite

DESEN ÇEŞİTLERİ2.

1. Desen Çeşitleri

2. Nokta, Çizgi, Leke ve Kontur ile Form Oluşturma

3. Anlık ve Dinamik (Hareketli) Çizgilerle Çalışma

4. Teknik- Mekanik Desen ile Şematik Desen

DESEN ÇEŞİTLERİ

Sanatçıların desen çalışmalarından örnekler derleyiniz. Aralarındaki farklılıkları gözlemleyiniz.

Hazırlık Çalışması

1. Desen Çeşitleri

“Desenin Önemi ve Gerekliliği” ünitesinde yer alan sanatçılara ait desenleri hangi yönleriyle 

incelediğinizi hatırlayınız. 13 ve 14.  görselleri inceleyiniz. Önceki bilgilerinizi kullanarak eserler hakkında 

yorumlar yapınız.

2.Ünite

14

Mastisse (Matis), Natürmort, 1900, Mürekkeple Çizim 

Ingres (İngire) (1780-1867), Otoportre, Eskiz, 
Londra Müzesi, İngiltere

13

P
ic

a
ss

o
 (

1
9

5
9

)



18 19

Aşağıdaki  15, 16 ve 17.  inceleyiniz. Hangi tür desen (çizgi, leke, doku değerli) olduğunu 

görsellerin altındaki kutulara yazınız.

görselleri

..............................................................................................................

..........................................................................

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

15

16

Rembrandt, Sadaka, Gravür (1648), Rijks Müzesi, 
Amsterdam

17

............................................................................

Kollwitz (Kolvitz), Ölmüş Çocuk ve Annesi, Taş Baskı (1895),  
Kathe (Ket) Koltwitz Müzesi, Köln

Degas (Dega), Balerin, Renkli Desen (1880), 
Hermitage (Hörmitec) Müzesi, St. Petersburg 

(Sen Peterbörh)

ni kesin kurallarla 

sınıflandırmak doğru değildir. Desen, plastik 

sanatlar içinde farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. 

Genel olarak desen niteliği ve kullanılan görsel 

ögeler açısından iki şekilde sınıflandırılır.

Nitelik açısından iki tür desen vardır. 

Bunlar;

· Artistik Desen: Yaratıcılık ve özgün ifadenin 

hâkim olduğu desen türüdür (Görsel 18).

· Akademik Desen: Bu desen türünde 

yaratıcılık aranmaz. Anatomi ve perspektif 

kurallarına uygun desenleri kapsamaktadır 

(Görsel 19).

Desen çeşitleri

19

Raphael (Rafael) , Figür Araştırmaları, Eskiz (?), 
Ashmolean (Eşmolın) Müzesi, İngiltere

(1483-1520)

18

Picasso (Pikasso), Eskiz (1959), 
Cincinnati (Sinsinati) Sanat Müzesi, ABD

2.
Ünite

2.
Ünite DESEN ÇEŞİTLERİDESEN ÇEŞİTLERİ
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Görsel ögeler açısından desen üç grupta sınıflandırılır. Bunlar;

· Çizgiyle Desen: Çizginin verdiği olanaklarla oluşturulan desendir (Görsel 20).

· Lekeyle Desen: Kullanılan malzemelerle leke etkisi oluşturularak yapılan desendir (Görsel 21).

· Ton Değerleriyle Desen: Açık, orta ve koyu ton değerleri ile hacim oluşturmayı amaçlayan 

desenlerdir. Akademik çalışma yöntemidir. Oran, anatomi, perspektif, ışık-gölge gibi temel ögelerle 

yapılan desenlerdir (Görsel 22).

20

Dürer, Dürer’in annesi, Desen (1514), 
Kunst (kunst) Müzesi, Almanya

 
Moran (Moran), Mürekkep Şişeli Natürmort Desen (1983),

 New York

22

21

2.
ÜniteDESEN ÇEŞİTLERİ

Gaspard,  Francais (Fransis) Sakinlerinin Giyimi, Desen  (1786), Brıtısh (Biritiş) Müzesi, İngiltere 
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2.
Ünite DESEN ÇEŞİTLERİ

Usta sanatçılardan desen örnekleri derleyiniz ve bunları desen çeşitlerine göre gruplandırarak 

klasörünüzde toplayınız. 

2. Nokta, Çizgi, Leke ve Kontur ile Form Oluşturma 

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

Atölyenizde bulunan nesnelerden birini seçiniz. Seçmiş olduğunuz nesneye uzaktan bakınız. 

Nesnede açık ve koyu alanların, çizgisel dokuların nerelerde olduğunu ve nesnelerin biçimlerini 

gözlemleyiniz. İzlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Atölyenizde bulunan ler ile birbirinden farklı düzenlemeler yapınız. Kurmuş olduğunuz bu 

kompozisyonlarda aynı nesneleri farklı konumlarda kullanınız. Benzer düzenlemeyi farklı nesneler 

kullanarak tekrar yapınız. Düzenlemeleri inceleyiniz. Kullandığınız nesnelerin pozisyonlarına, 

büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre hangi düzenlemelerin başarılı olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

nesne

Düzenleme Oluştururken Dikkat Edilecek Hususlar:

1. Farklı büyüklükte ve uzunlukta nesneler seçilmelidir.

2. Düzenleme oluşturulurken farklı geometrik biçimlere sahip nesneler kullanılmalıdır.

3. Nesnelerin dikey, yatay ve  çapraz (diyagonal) konumlarda yerleştirilmiş olması, düzenlemede denge 

oluşturulmasında, önemlidir.

4. Nesneler aynı düzlem üzerinde sıralanmamalı, nesneler birbirinin önünde ve arkasında kalacak biçimde 

düzenlenmelidir.

5. Düzenleme yapılırken nesneler arasında boşlukların oluşmasına ve oluşan boşlukların da eşit olmamasına 

dikkat edilmelidir. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

UYARI

Atölyenizde bulunan basit objelerden bir düzenleme yapınız. Nesne sayınınızın üçü 

geçmemesine dikkat ediniz. Çalışmalarınız için üç adet 25x35 cm resim kâğıdı hazırlayınız. 

Eskizlerinizi çalışırken, nesne üzerine düşen ışığın yönünü gözlemleyiniz. Işığın geldiği yönde açık tonlu lekeler, 

seyrek nokta ve çizgiler kullanınız. Nesnelerin gölgede kalan alanlarında koyu lekeler, sık nokta ve çizgiler 

kullanınız. Nesnelerin doğrudan ışık alan ve gölgede kalan kısımlarının dışında da yine leke, nokta ve çizgi ile orta 

değerler oluşturmaya çalışınız. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

UYARI
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2.
Ünite

2.
Ünite DESEN ÇEŞİTLERİDESEN ÇEŞİTLERİ

Çalışmalarınızda size verilen uyarıyı dikkate alarak aşağıdaki sıralamayı takip ediniz.

1. Bir nesne grubunu, nokta ile çalışarak form araştırmaları yapınız (Görsel 23).

23

Nokta Değerleri ile Natürmort  

Çizgi Değerleri ile Natürmort   

2. Bir nesne grubunu çizgi ile çalışarak form araştırmaları yapınız. Bir de birbirine paralel düz 

çizgiler, diğer nesnelerde birbirini kesen çizgisel dokuları kullanınız (Görsel 24). 

nesne

24

3. Bir grubunu leke ile çalışarak form araştırmaları yapınız. Beyaz, açık gri, koyu gri ve siyah 

lekeleri, ışığın nesne üzerinde bıraktığı etkiye göre değerlendiriniz (Görsel 25).

nesne 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Çizginin ton değeri, doku ve geometrik özelliklerini, çizgi çeşitlerini araştırınız. Derlediğiniz bilgileri 

klasörünüzde toplayınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

Nokta: Desenin temel elemanlarındandır. İki veya üçüncü boyuta sahip değildir. Yan yana 

geldiğinde çizgiyi, bir alan içinde dağınık olarak sık ya da seyrek  bulunduğunda lekeleri oluşturur. Sık ya 

da seyrek bulunması lekelerin açık ve koyu değerlerini de belirler.

Çizgi: Görsel anlatımın temel aracıdır. Doğada tek başına bulunmaz ve soyuttur. Nesneyi tanıma 

ve öğrenme, taslağını hazırlama amaçlı kullanılır. Düşüncelerin, olayların ve kavramların ifade 

edilmesinde de başvurulan en sade anlatım aracıdır. 

Kontur: Resimde nesnelerin sınırlarını belirleyen çizgidir. Nesnelerin çiziminde kullanılan iç 

çizgiler de iç kontur çizgileri olarak ifade edilir.

Leke: Işığın nesne üzerinde bıraktığı açık, orta ve koyu ton değerleridir.

Doku: Görme ve dokunma duyuları ile algılanabilen yüzeysel etki ögesidir.

Leke Değerleri ile Natürmort   

25
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2.
Ünite

2.
Ünite DESEN ÇEŞİTLERİDESEN ÇEŞİTLERİ

3. Anlık ve Dinamik (Hareketli) Çizgilerle Çalışma

çizerken konunun ya da hazırlanan düzenlemenin bütününün algılanması ve 

kâğıda doğru aktarılması gerekir. Bunun için nesneler arasındaki oranların, mesafelerin doğru 

hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama için yatay, dikey, çapraz anlık ve dinamik çizgiler kullanılarak 

oranlar hesaplanmalıdır. Nesnelerin çiziminde tek bir çizgi kullanmak yerine birden fazla çizgi kullanılarak 

formun yapısı doğru tespit edilmeye çalışılmalıdır.

Desen 

Atölyenizde bulunan basit nesnelerden bir 

düzenleme oluşturunuz. 26. gördeli inceleyiniz. Resim 

kâğıdınıza aşağıdaki uyarıları dikkate alarak 

hazırladığınız düzenlemenin farklı açılardan desenini 

çiziniz. Çizimlerinizde nesnelerin biçimlerini doğru 

tespit etmek için tek bir çizgi yerine, hızlı birden fazla 

çizgi kullanınız.

1. Çizimlerinizi yaparken kol omuz hareketlerini kullanarak çizim yapınız.

2. Nesnelerin orantılarına dikkat ediniz.

3. Araştırma çizgileri kullanarak, nesnelerin aralarındaki büyük-küçük ilişkilerini hesaplamaya çalışarak, nesneleri 

orantılı bir şekilde yerleştiriniz. Bunun için dikey, yatay ve çapraz araştırma çizgilerini kullanınız.

4. Kâğıt yüzeyini doğru kullanmak desen çizmenin önemli kurallarından biridir. Kompozisyonu yerleştirirken 

çizimlerinizin kâğıdınızda küçük kalmamasına ya da büyük çizerek kâğıttan taşmamasına dikkat ediniz. 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

UYARI

26

Kompozisyonda Oran ve Mesafenin Hesaplanması

Desen Çalışmaları ve diğer atölye derslerinde nesnelerin desenlerini çizdiniz. Çizimlerinizde bu 

nesnelerin oranlarını belirlerken hangi yöntemi kullandınız? Deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. Teknik-Mekanik Desen ile Şematik Desen 

Atölyenizde bulunan basit nesnelerle 

bir düzenleme oluşturunuz. Düzenlemeyi 

yaparken farklı geometrik yapılara sahip 

nesneleri kullanmaya çalışınız. Oluşturduğunuz 

düzenlemeyi inceleyiniz. Kullandığınız nesnelerin 

geometrik yapılarını söyleyiniz.  27. görseli

inceleyiniz.

 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

27

Kompozisyonda Geometrik Formlardan Yararlanma

27

Teknik ve mekanik desen ile şematik desenin size ne ifade ettiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Teknik-mekanik desen, sanatçının kendi düşüncelerini ve yorumunu katmadan sadece konunun 

doğru verilmesini amaçlayan desendir (Görsel 28).  Teknik-mekanik desen, daha çok mimaride ve 

teknolojik çizimlerde kullanılmaktadır. Şematik desen ise nesneleri ana hatlarıyla betimleyen çizimleri, 

eğitim amaçlı, fiziksel ve biyolojik tanımlamaların çizimlerini içermektedir  (Görsel 29).

Şematik Desen

29

Namık Kemal SARIKAVAK (1961-), İnşaat, Mekanik Desen, Ankara 

28

Resim kâğıdınıza nesnelerin geometrik yapılarından yola çıkarak çizimlerinizi yapınız. 

Çizimlerinizde aşağıdaki sıralamayı takip ediniz.

1. Düzenlemenizi dikkatle gözlemleyiniz. Nesnelerin ayrıntılarını göstermeden ana hatlarıyla 

çizimlerini (krokilerini) yapınız.

2. Nesnelerin birbirleriyle ve kendi içlerindeki oranlarını dik, yatay ve çapraz çizgileri kullanarak 

çizimlerini yapınız. Çizimlerinizde formların yapılarını doğru belirlemek ve kâğıt yüzeyinde 

hacimsel etkilerini göstermek için geometrik formlardan yararlanınız.

3. Nesnelerin ayrıntılarını dikkatle inceleyiniz. Bu ayrıntılara da dikkat ederek düzenlemenin 

desenini çiziniz.
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Desende çizime başlama aşamasında, hazırlanan düzenlemeyi kâğıt yüzeyine yerleştirmede ve 

nesnelerin formunu doğru yansıtmada geometrik formlardan yararlanılır. Çizimlerin başlangıç 

aşamasında; geometrik formlardan yararlanılarak üç boyutlu nesneler, kâğıt yüzeyine iki boyutlu olarak 

çizilir. Geometrik formlar, nesnelerin ana hatlarıyla doğru çizilmesini sağladığı gibi nesnelerin yan, ön ve 

üst planlarının da belirtilerek iç kontur çizgilerinin oluşumunu da sağlar. Bu da nesnelerin kâğıt yüzeyinde 

üç boyutlu algılanmasına neden olur. İlk çizim aşaması; teknik-mekanik ve şematik desende olduğu gibi 

nesnelerin doğru algılanmasını ve çizilmesini sağlayacaktır. Bu aşamadan sonra ışığın geliş yönüne göre 

çizimler, aşamalı olarak geliştirilerek tamamlanır. 

Eskizleriniz için bir çizim defteri edininiz. Eskiz defterinize, çevrenizde bulunan nesnelerin anlık ve 

dinamik çizgiler kullanarak şematik, teknik- mekanik ve kroki çizimlerini yapınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-3

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Nitelik açısından desen ……………………………. ve ……………………………… olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

2. Görsel ögeler açısından desen………………………………, ……………………………..ve ………………………… olmak üzere 

üç grupta sınıflandırılır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Desende nokta nedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Desende çizginin yeri nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Aşağıdakilerden hangisi görme ve dokunma duyuları ile algılanabilen yüzeysel etki ögesidir?

A) Çizgi B) Kontur C) Doku D) Leke E) Nokta

6. Aşağıdakilerden hangisi ışığın nesne üzerinde bıraktığı açık, orta ve koyu ton değerlerini ifade eden görsel 

elemandır?

A) Çizgi B) Doku C) Nokta D) Leke E) Kontur

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

2.
Ünite

2.
Ünite DESEN ÇEŞİTLERİDESEN ÇEŞİTLERİ

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 5 puan 
alınmaktadır.  Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

Nokta elemanını kullanarak orta ton değerleri oluşturmuştur.

Nokta elemanını kullanarak koyu ton değerleri oluşturmuştur.

Nokta elemanını kullanarak nesnelerin biçimlerini kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nokta elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Çizgi elemanını kullanarak açık ton değerleri oluşturmuştur.

Çizgi elemanını kullanarak orta ton değerleri oluşturmuştur.

Nokta elemanını kullanarak açık ton değerleri oluşturmuştur.

KONTROL LİSTESİ

“Desen Çeşitleri Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki kontrol 
listesini öğretmeninizle birlikte doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna göre 
yapabildikleriniz için “gerçekleşti” yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek DavranışlarSıra

Çizgi elemanını kullanarak koyu ton değerleri oluşturmuştur.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin biçimlerini kâğıt yüzeyinde 
iki boyutlu belirtmiştir.

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesne üzerinde açık değerli lekelerin yerini tespit etmiştir.

Nesne üzerinde orta değerli lekelerin yerini tespit etmiştir.

Nesne üzerinde koyu değerli lekelerin yerini tespit etmiştir.

Leke elemanını kullanarak nesnelerin biçimlerini kâğıt yüzeyinde 
iki boyutlu belirtmiştir.

Leke elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesnelerin oranlarını belirlerken yatay, dikey ve çapraz araştırma 
çizgilerini kullanmıştır.

Nesnelerin oranlarını belirlerken anlık ve dinamik araştırma 
çizgilerini kullanmıştır.

Nesnelerin oranlarını belirlerken geometrik formlarını 
kullanmıştır.

Nesnelerin kendi içindeki oranlarını doğru belirlemiştir.

Nesneler arasındaki oranları doğru belirlemiştir.
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Ünite

2.
Ünite DESEN ÇEŞİTLERİDESEN ÇEŞİTLERİ
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yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nokta elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
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Gözlenecek DavranışlarSıra

Çizgi elemanını kullanarak koyu ton değerleri oluşturmuştur.

1
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9
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11
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13

14

15

16

17

18

19

20

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin biçimlerini kâğıt yüzeyinde 
iki boyutlu belirtmiştir.

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesne üzerinde açık değerli lekelerin yerini tespit etmiştir.

Nesne üzerinde orta değerli lekelerin yerini tespit etmiştir.

Nesne üzerinde koyu değerli lekelerin yerini tespit etmiştir.

Leke elemanını kullanarak nesnelerin biçimlerini kâğıt yüzeyinde 
iki boyutlu belirtmiştir.

Leke elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesnelerin oranlarını belirlerken yatay, dikey ve çapraz araştırma 
çizgilerini kullanmıştır.

Nesnelerin oranlarını belirlerken anlık ve dinamik araştırma 
çizgilerini kullanmıştır.

Nesnelerin oranlarını belirlerken geometrik formlarını 
kullanmıştır.

Nesnelerin kendi içindeki oranlarını doğru belirlemiştir.

Nesneler arasındaki oranları doğru belirlemiştir.
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Ünite

DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR3.

1. Deseni Oluşturan Elemanlar

2. Nokta, Çizgi, Leke ve Doku

3. Form, Oran-Orantı, Ritim, Denge ve Hareket

4. Birlik- Bütünlük, Kompozisyon ve Perspektif

1. Deseni Oluşturan Elemanlar

Desenin elamanları olan nokta, çizgi, leke, ton değerleri, biçim (form), doku, oran, boşluk (espas) 

ve perspektif kavramlarıyla ilgili bilgiler derleyiniz. Bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Ünite3. DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Desenin elemanlarını hatırlayınız. Atölyenizde bulunan desenler üzerinde bu elemanlardan 

gözlemlediklerinizi söyleyiniz.

Atölyenizde bulunan cam, metal ve organik 

nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. Işığın nesne 

üzerindeki etkisini inceleyiniz. Nesnelerin dokusal 

yapısına dikkat ediniz. Açık, orta, koyu ton değerli, çizgi ve 

lekelerle düzenlemenin desenini çiziniz  (Görsel30). Dik, 

yatay ve çapraz çizgileri kullanarak nesnelerin kendi içinde 

ve birbirleriyle oranlarını doğru tespit etmeye çalışınız. 

Oranları tespit ederken nesneler arasında boşluk ve 

mesafeye dikkat ediniz.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

Eskiz defterinize farklı dokusal özelliklere sahip lerin çizimlerini yapınız.nesne

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

Birinci ve ikinci ünitelerde desenin elemanlarının çizgi, leke, ton değerleri, biçim (form), doku, 

boşluk (espas), perspektif olduğu belirtilmiştir. Desen çalışmalarında başarının sağlanabilmesi için 

desenin elamanlarını iyi tanımak ve uygulamak gerekmektedir. Bu da ancak defalarca uygulama çalışması 

yapmakla mümkün olabilmektedir. Söz konusu elemanların tanınması ve etkin olarak kullanılması, kişinin 

özgün anlatım dilini oluşturmasında büyük öneme sahiptir.

30

Porselen ve Metal Nesne Etüdü
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2. Nokta, Çizgi, Leke ve Doku

İkinci ünitede nokta, çizgi, leke ve doku kavramları tanımlanmıştır. Bu elemanların etkin 

kullanılması farklı yapısal özelliklere sahip nesnelerin çalışılmasıyla mümkündür. 

31. görseli inceleyiniz. Çizgi ile oluşan dokuları, açık, orta koyu değerleri inceleyiniz. Gerçek bir 

filin görüntüsüyle bu deseni zihninizde karşılaştırınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

31

Rembrandt, Fil (1937), Viyana, Albertina

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

Atölyenizde bulunan ler arasından birer 

tane cam, metal, ahşap, toprak ve organik (meyve ya da 

sebze) nesne seçiniz. Bu nesnelerle bir düzenleme 

yapınız. 

Çizgi, nokta, leke elamanlarını kullanarak 

nesnelerin formlarını ve dokularını etüt ediniz (Görsel 

32).

nesne

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, resim altlığı.

3. Form, Oran-Orantı, Ritm, Denge ve Hareket

33. görseli inceleyiniz. Figürlerin oranlarını, ışığın şiddetiyle oluşan hacimsel etkileri inceleyiniz. 

Gözlemlerinizden elde ettiğiniz bulguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

33

Gainsborough (Geinsbroh) (1727 - 1788), Ağaç (?), Gainsborough’un Evi, 
Hollanda

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

3.
ÜniteDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Atölyenizde bulunan desensiz bir kumaşı masa ya da sandalye üzerine kıvrımlar oluşacak 

şekilde seriniz. Üzerine doğal ve yapay nesnelerden oluşan bir düzenleme yapınız. Yaptığınız düzenlemeyi 

inceleyiniz. Kumaş kıvrımlarındaki hareketi, katlanmalar ile oluşan bölünmeleri, nesnelerin dikey ya da 

yatay hareketlerini, aralarındaki boşluğun etkisini söyleyiniz.

Resim kâğıdınıza düzenlemenin desenini ton değerlerini kullanarak çiziniz (Görsel 34).

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

34

Natürmort

32

 Natürmort
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 nın nokta, çizgi, leke, ton değerleri, biçim (form), doku, boşluk 

(espas) ve perspektif olduğu belirtilmişti. İyi bir desen çizmek için elemanların etkin kullanılabilmesi 

gerekir. Bunun için de ilkeler söz konusudur. Bu ilkelerden bazıları oran, ritim, denge ve harekettir. 

Desenin ilkeleri ilerleyen ünitelerde ayrıntılı olarak incelenecektir.

Form: Nesnelerin yapısal özelliğidir. Bir nesnenin ışık gölge ile maddesel hacminin anlatılmasına 

denir (Görsel 35).

Desenin elamanları

 

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

3.
ÜniteDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Oran: Kompozisyondaki elemanların kendi içinde ve bütün içinde ölçülendirilmesi ve ölçü 

ilişkisidir.

Ritim: Desenin kurgusu içindeki tekdüze olmayan tekrarlarla, çizgi ve leke hareketliliğiyle 

sağlanan etkiye denir.

Denge: Kompozisyonun temel ilkelerinden biridir. Kompozisyonda yer alan elemanların algısal 

eşdeğerlilik oluşturacak şekilde dağılımı dengeyi oluşturur. Bu dağılım simetrik ve tekdüze bir dağılım 

değildir. Karşıt görsel ögelerin değerleri açısından denk duruma gelmesidir (Görsel 36).

Hareket: Kompozisyonda görsel ögelerin yön değiştirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu yön 

değişikliği ile gözün, kompozisyonda nereden başlayıp nereye doğru izlemeyi sürdüreceği belirlenir.

36

Daumier (Doğmır), (1808-1879), Sirk (?) Lavi  Switchboard Müzesi, Londra

35

Ruth (Rud), Naturmort Etüt (1986), New York  



32 33

 nın nokta, çizgi, leke, ton değerleri, biçim (form), doku, boşluk 

(espas) ve perspektif olduğu belirtilmişti. İyi bir desen çizmek için elemanların etkin kullanılabilmesi 

gerekir. Bunun için de ilkeler söz konusudur. Bu ilkelerden bazıları oran, ritim, denge ve harekettir. 

Desenin ilkeleri ilerleyen ünitelerde ayrıntılı olarak incelenecektir.

Form: Nesnelerin yapısal özelliğidir. Bir nesnenin ışık gölge ile maddesel hacminin anlatılmasına 

denir (Görsel 35).

Desenin elamanları

 

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

3.
ÜniteDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Oran: Kompozisyondaki elemanların kendi içinde ve bütün içinde ölçülendirilmesi ve ölçü 

ilişkisidir.

Ritim: Desenin kurgusu içindeki tekdüze olmayan tekrarlarla, çizgi ve leke hareketliliğiyle 

sağlanan etkiye denir.

Denge: Kompozisyonun temel ilkelerinden biridir. Kompozisyonda yer alan elemanların algısal 

eşdeğerlilik oluşturacak şekilde dağılımı dengeyi oluşturur. Bu dağılım simetrik ve tekdüze bir dağılım 

değildir. Karşıt görsel ögelerin değerleri açısından denk duruma gelmesidir (Görsel 36).

Hareket: Kompozisyonda görsel ögelerin yön değiştirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu yön 

değişikliği ile gözün, kompozisyonda nereden başlayıp nereye doğru izlemeyi sürdüreceği belirlenir.

36

Daumier (Doğmır), (1808-1879), Sirk (?) Lavi  Switchboard Müzesi, Londra
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Ruth (Rud), Naturmort Etüt (1986), New York  



Görselleri incelerken ufuk çizgisine, kaçma noktasına, kaçan çizgilere ve bunlara bağlı olarak nesnelerin 

formlarındaki değişime dikkat ediniz.

    çizmek desenin 

elemanlarını ve ilkelerini iyi anlamak ve 

çalışmalarında doğru uygulamakla mümkündür. 

Desenin elemanları ve ilkeleri uygulama sürecinde 

iç içe yer aldığından dolayı, bu ilke ve elamanlara 

yeri geldikçe değinilecek ve üniteler ilerledikçe 

ayrıntılı olarak görülecektir. 

Birlik Bütünlük: Desen çizerken 

kompozisyonda birlik ve bütünlük sağlamalıdır. 

Deseni meydana getiren elemanların (çizgi, leke, 

doku, biçim, boşluk) birbiri ile bağlantılı ve uyumlu 

işbirliği içinde betimlenmesi bu bütünlüğü 

oluşturacaktır. Bu bütünlüğün oluşturulabilmesi 

için elemanların yinelenmesinin, oranları ve 

değerleri arasında ortaklık kurulmasının ve 

elemanlardan bazılarının egemenlik 

oluşturmasının sağlanması gerekmektedir (Görsel 37).

Kompozisyon: Bir amaç için bir araya getirilmiş elemanlardan oluşan estetik düzendir.

İyi bir desen
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4. Birlik-Bütünlük, Kompozisyon ve Perspektif

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

3.
ÜniteDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Atölyenizin penceresinden dışarıya bakınız. Gökyüzünü, binaları, ağaçları, bitkileri vb. 

inceleyiniz. Uzaktaki nesnelerin nasıl bütünleştiğini, öndeki ve arkadaki nesnelerin nasıl göründüğünü 

dikkatle gözlemleyiniz. Bu görüntüden bir kesitin desenini çizecek olsaydınız nereyi seçerdiniz? Bu 

seçiminizi neye göre yaptığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.  

Bir sepet veya kutudan masaya dağılacak 

biçimde meyve, sebze ve küçük nesnelerle bir 

düzenleme yapınız. Düzenlemenizi inceleyiniz. 

Kompozisyonu inceleyiniz. Nesnelerin büyük-küçük 

ilişkisi, geometrik yapıları, dokusal özellikleri, 

arasındaki boşluk ve mesafe ilişkilerini sınıf içinde 

tartışınız. 

Kurguladığınız kompozisyonun desenini 

çiziniz.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim 

altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4
UYARI

Farklı yapısal özelliklere sahip nesnelerle birlik ve bütünlük oluşturan kompozisyonlar 

oluşturunuz. Oluşturduğunuz bu kompozisyonların desenlerini eskiz defterinize çalışınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. 

Bir Masanın Tek Noktalı Perspektif Çizimi

39

Kaçma noktası

38

Kaçma noktası

Geometrik Formun Farklı Kaçan Çizgilerle Tek Noktalı Perspektif Çizimleri

Çizimlerinizi yaparken ışığın yönüne ve ışığın 

oluşturduğu dokusal etkilere dikkat ediniz.UYARI

Ufuk çizgisi

Ufuk çizgisi

Kaçan çizgiler

K
aç

an
 ç

iz
gi

le
r

 Fischer (Fişır), Natürmort Etüt (1966), Texas

37
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İyi bir desen
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4. Birlik-Bütünlük, Kompozisyon ve Perspektif

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

3.
ÜniteDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Atölyenizin penceresinden dışarıya bakınız. Gökyüzünü, binaları, ağaçları, bitkileri vb. 

inceleyiniz. Uzaktaki nesnelerin nasıl bütünleştiğini, öndeki ve arkadaki nesnelerin nasıl göründüğünü 

dikkatle gözlemleyiniz. Bu görüntüden bir kesitin desenini çizecek olsaydınız nereyi seçerdiniz? Bu 

seçiminizi neye göre yaptığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.  

Bir sepet veya kutudan masaya dağılacak 

biçimde meyve, sebze ve küçük nesnelerle bir 

düzenleme yapınız. Düzenlemenizi inceleyiniz. 

Kompozisyonu inceleyiniz. Nesnelerin büyük-küçük 

ilişkisi, geometrik yapıları, dokusal özellikleri, 

arasındaki boşluk ve mesafe ilişkilerini sınıf içinde 

tartışınız. 

Kurguladığınız kompozisyonun desenini 

çiziniz.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim 

altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4
UYARI

Farklı yapısal özelliklere sahip nesnelerle birlik ve bütünlük oluşturan kompozisyonlar 

oluşturunuz. Oluşturduğunuz bu kompozisyonların desenlerini eskiz defterinize çalışınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. 

Bir Masanın Tek Noktalı Perspektif Çizimi

39

Kaçma noktası

38

Kaçma noktası

Geometrik Formun Farklı Kaçan Çizgilerle Tek Noktalı Perspektif Çizimleri

Çizimlerinizi yaparken ışığın yönüne ve ışığın 

oluşturduğu dokusal etkilere dikkat ediniz.UYARI

Ufuk çizgisi

Ufuk çizgisi

Kaçan çizgiler

K
aç

an
 ç

iz
gi

le
r

 Fischer (Fişır), Natürmort Etüt (1966), Texas

37



36

40

41

İç Mekânda Tek Noktalı Perspektif Çizimi

Silindir Formların Çizimleri  

Esas nokta

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. 

3.
ÜniteDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Ufuk çizgisi

40. görseli incelerken ufuk 

çizgisine, kaçma noktasına, 

kaçan çizgilere ve bunlara 

bağlı olarak nesnelerin 

formlarındaki değişime 

dikkat ediniz.

UYARI

UYARI

Ufuk çizgisi

Kaçan çizgiler

Kaçma noktası

41. görseli incelerken 

silindir formların ufuk 

çizgisinin altında, 

üstünde ve ufuk 

çizgisine yakın ve uzak 

olmalarına bağlı olarak 

oluşan 

görünümlerindeki 

değişime dikkat ediniz.



1. K.N. 2. K.N.

37

Aşağıdaki sıralamaya göre tek noktalı perspektif 

çizimler yapınız.

1. Ufuk çizgisi üzerinde, üstünde ve altında yer alan 

küp çizimleri yapınız.

2. Ufuk çizgisi üzerinde, üstünde ve altında yer alan 

masa, sandalye, kutu gibi nesnelerin çizimlerini 

yapınız.

3. Ufuk çizgisinin üzerinde, üstünde ve altında yer 

alan bardak, kova gibi silindir forma sahip 

nesnelerin çizimlerini yapınız.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, 

cetvel, resim altlığı. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. 

42

Geometrik Formun Farklı Kaçan Çizgilerle İki Noktalı Perspektif Çizimleri

Ufuk çizgisi

Kaça
n çi

zg
ile

r

Çizimlerinizi yaparken göz hizasından 

geçtiği varsayılan ufuk çizgisi üzerinde 

yer alan kaçma noktasını belirleyiniz. 

İncelediğiniz görsellerdeki gibi 

nesnenin paralel kenarlarını kaçan 

çizgilerin yönüne göre çiziniz.

UYARI

Görseli incelerken ufuk çizgisine, kaçma noktalarına, kaçan çizgilere ve bunlara bağlı olarak formun 

görünümündeki değişime dikkat ediniz.
UYARI
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Aşağıdaki sıralamaya göre iki noktalı perspektif çizimler yapınız.

1. Ufuk çizgisi üzerinde, üstünde ve altında yer alan küp çizimleri yapınız.

2. Ufuk çizgisi üzerinde, üstünde ve altında yer alan masa, sandalye, kutu gibi nesnelerin çizimlerini 

yapınız.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, cetvel, resim altlığı. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-6

43

44

Bir Sandalyenin İki Noktalı Perspektif Çizimi

Bir Masanın İki Noktalı Perspektif Çizimi

1. K.N. 2. K.N.

1. K.N. 2. K.N.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. 

Farklı büyüklüklere sahip kutulardan bir düzenleme yapınız. Yapmış olduğunuz düzenlemeyi 

perspektif kurallarına uygun olarak çiziniz.

Bu etkinlikte iki kaçma noktası kullanılacaktır. Kaçma noktalarını doğru belirleyebilmeniz için kutuların paralel 

kenarlarının uzantılarını boşlukta gözünüzle devam ettiriniz ve doğru kaçma noktalarını bulunuz. Bu kaçma 

noktaları kâğıdınızın sınırları içinde olmayabilir. Bu durumda çizim yapacağınız kâğıdın altına daha büyük bir kâğıt 

yerleştiriniz. Kaçma noktalarını da bu kâğıt üzerinde belirleyiniz. 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-7

UYARI

45

Geometrik Formun Üç Noktalı Perspektif Çizimi

3. K.N.

1. K.N. 2. K.N.

3.
Ünite

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLARDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Ufuk çizgisi

Kaça
n ç

izg
ile

r

Ufuk çizgisi

Kaç
an

 ç
iz
gi
le
r

Ufuk çizgisi ve nesnelerin paralel kenarlarının yönüne göre iki kaçma noktası belirleyiniz. İncelediğiniz iki noktalı 

perspektif çizimlerde olduğu gibi kaçan çizgilerle nesnelerin çizimini yapınız.
UYARI

Görselleri incelerken ufuk çizgisine, kaçma noktalarına, kaçan çizgilere ve bunlara bağlı olarak nesnelerin 

formlarındaki değişime dikkat ediniz.
UYARI

Ufuk çizgisi

Kaçan çizgiler
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Aşağıdaki sıralamaya göre iki noktalı perspektif çizimler yapınız.

1. Ufuk çizgisi üzerinde, üstünde ve altında yer alan küp çizimleri yapınız.

2. Ufuk çizgisi üzerinde, üstünde ve altında yer alan masa, sandalye, kutu gibi nesnelerin çizimlerini 

yapınız.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, cetvel, resim altlığı. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-6

43

44

Bir Sandalyenin İki Noktalı Perspektif Çizimi

Bir Masanın İki Noktalı Perspektif Çizimi

1. K.N. 2. K.N.

1. K.N. 2. K.N.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. 

Farklı büyüklüklere sahip kutulardan bir düzenleme yapınız. Yapmış olduğunuz düzenlemeyi 

perspektif kurallarına uygun olarak çiziniz.

Bu etkinlikte iki kaçma noktası kullanılacaktır. Kaçma noktalarını doğru belirleyebilmeniz için kutuların paralel 

kenarlarının uzantılarını boşlukta gözünüzle devam ettiriniz ve doğru kaçma noktalarını bulunuz. Bu kaçma 

noktaları kâğıdınızın sınırları içinde olmayabilir. Bu durumda çizim yapacağınız kâğıdın altına daha büyük bir kâğıt 

yerleştiriniz. Kaçma noktalarını da bu kâğıt üzerinde belirleyiniz. 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-7

UYARI

45

Geometrik Formun Üç Noktalı Perspektif Çizimi

3. K.N.

1. K.N. 2. K.N.

3.
Ünite

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLARDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Ufuk çizgisi

Kaça
n ç

izg
ile

r

Ufuk çizgisi

Kaç
an

 ç
iz
gi
le
r

Ufuk çizgisi ve nesnelerin paralel kenarlarının yönüne göre iki kaçma noktası belirleyiniz. İncelediğiniz iki noktalı 

perspektif çizimlerde olduğu gibi kaçan çizgilerle nesnelerin çizimini yapınız.
UYARI

Görselleri incelerken ufuk çizgisine, kaçma noktalarına, kaçan çizgilere ve bunlara bağlı olarak nesnelerin 

formlarındaki değişime dikkat ediniz.
UYARI

Ufuk çizgisi

Kaçan çizgiler
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Perspektif: Doğadaki nesneler uzaklaştıkça küçülüyormuş ve renkleri solup belirsizleşiyormuş 

hissi verirler. Bu durumun çizgi ve renkle ifade edilmesinde belirlenen kurallar perspektifi 

oluşturmaktadır.

Perspektif, çizgi perspektifi ve hava (atmosfer)  perspektifi olmak üzere ikiye ayrılır.

3.
Ünite

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLARDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

a) Çizgi Perspektifi: Nesnelerin bizden uzaklaştıkça küçülmesinin çizim kuralları içinde ifade 

edilmesidir (Görsel 46).

46

Perspektif Çizimi

Perspektifte Kavramlar 

Ufuk Çizgisi: Göz hizasından geçtiği varsayılan yer düzlemine paralel çizgidir. 

Görme Noktası: Ufuk çizgisi üzerinde gözün baktığı noktadır. 

Kaçma noktası: Nesneyi sınırlayan yatay çizgilerin ufuk çizgisi üzerinde birleştiği varsayılan noktadır. 

Kaçan Çizgiler: Nesneleri sınırlayan yatay çizgilerin uzatılarak kaçma noktasına bağlayan çizgilerdir.

Resim Düzlemi: Nesneyle bakış noktası arasında yer alan perspektif çizimin yapılacağı düzlemdir.

Yer Düzlemi: Cismin ve çizim yapan kişinin üzerinde durduğu düzleme denir.

Kaçma 
Noktası

K
açan Ç

izgiler

Yer Düzlemi

Ufuk Çizgisi

b) Hava (Atmosfer) Perspektifi: Nesneler bizden uzaklaştıkça atmosferin etkisiyle silik ve renkleri soluk 

görünür. Yakındaki nesneler daha net, renkleri parlak görünürken uzaktaki nesneler silik, renkleri mat ve 

gri görünürler. Bu durumun resimde renk ve tonla ifade edilmesine hava perspektifi denir (Görsel 47).

47

Mander (Mander), Apollon un mucizesi, Lavi, (?), Hermitage Müzesi, St. Petersburg

Perspektif  Türleri

Tek Noktalı Perspektif (Paralel Perspektif): Ufuk çizgisi üzerinde sadece tek kaçma noktası bulunur. 

Resim düzleminde tek yönlü derinlik oluşmaktadır. Çizim yapılırken nesnenin bize en yakın eni ve boyu 

esas alınır. Tek noktalı perspektifte bakış noktası (esas nokta, görme noktası) ile kaçma noktası aynıdır.

İki Noktalı Perspektif (Açısal Perspektif): Ufuk çizgisi üzerinde iki kaçma noktası bulunur. Nesnelerin 

bir yönündeki çizgiler birinci kaçma noktasına, diğer yönündeki çizgiler ikinci kaçma noktasına yönelirler. 

Çizim yapılırken nesnenin bize en yakın kenarı esas alınır. Diğer kenarlar ayrı ayrı iki derinlik 

oluşturmaktadır.

Üç Noktalı Perspektif (Eğik perspektif): üç ayrı kaçma noktası bulunur. Yüksek binaların gökyüzüne 

uzanan yükseklik etkisi ya da derinlik etkisi bu perspektif türü ile verilebilir. 
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Perspektif: Doğadaki nesneler uzaklaştıkça küçülüyormuş ve renkleri solup belirsizleşiyormuş 

hissi verirler. Bu durumun çizgi ve renkle ifade edilmesinde belirlenen kurallar perspektifi 

oluşturmaktadır.

Perspektif, çizgi perspektifi ve hava (atmosfer)  perspektifi olmak üzere ikiye ayrılır.

3.
Ünite

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLARDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

a) Çizgi Perspektifi: Nesnelerin bizden uzaklaştıkça küçülmesinin çizim kuralları içinde ifade 

edilmesidir (Görsel 46).

46

Perspektif Çizimi

Perspektifte Kavramlar 

Ufuk Çizgisi: Göz hizasından geçtiği varsayılan yer düzlemine paralel çizgidir. 

Görme Noktası: Ufuk çizgisi üzerinde gözün baktığı noktadır. 

Kaçma noktası: Nesneyi sınırlayan yatay çizgilerin ufuk çizgisi üzerinde birleştiği varsayılan noktadır. 

Kaçan Çizgiler: Nesneleri sınırlayan yatay çizgilerin uzatılarak kaçma noktasına bağlayan çizgilerdir.

Resim Düzlemi: Nesneyle bakış noktası arasında yer alan perspektif çizimin yapılacağı düzlemdir.

Yer Düzlemi: Cismin ve çizim yapan kişinin üzerinde durduğu düzleme denir.

Kaçma 
Noktası

K
açan Ç

izgiler

Yer Düzlemi

Ufuk Çizgisi

b) Hava (Atmosfer) Perspektifi: Nesneler bizden uzaklaştıkça atmosferin etkisiyle silik ve renkleri soluk 

görünür. Yakındaki nesneler daha net, renkleri parlak görünürken uzaktaki nesneler silik, renkleri mat ve 

gri görünürler. Bu durumun resimde renk ve tonla ifade edilmesine hava perspektifi denir (Görsel 47).

47

Mander (Mander), Apollon un mucizesi, Lavi, (?), Hermitage Müzesi, St. Petersburg

Perspektif  Türleri

Tek Noktalı Perspektif (Paralel Perspektif): Ufuk çizgisi üzerinde sadece tek kaçma noktası bulunur. 

Resim düzleminde tek yönlü derinlik oluşmaktadır. Çizim yapılırken nesnenin bize en yakın eni ve boyu 

esas alınır. Tek noktalı perspektifte bakış noktası (esas nokta, görme noktası) ile kaçma noktası aynıdır.

İki Noktalı Perspektif (Açısal Perspektif): Ufuk çizgisi üzerinde iki kaçma noktası bulunur. Nesnelerin 

bir yönündeki çizgiler birinci kaçma noktasına, diğer yönündeki çizgiler ikinci kaçma noktasına yönelirler. 

Çizim yapılırken nesnenin bize en yakın kenarı esas alınır. Diğer kenarlar ayrı ayrı iki derinlik 

oluşturmaktadır.

Üç Noktalı Perspektif (Eğik perspektif): üç ayrı kaçma noktası bulunur. Yüksek binaların gökyüzüne 

uzanan yükseklik etkisi ya da derinlik etkisi bu perspektif türü ile verilebilir. 
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Deseni oluşturan elemanlar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Desende denge nasıl oluşturulur?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Desende hareket nasıl ortaya çıkar?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Perspektif türleri nelerdir? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyondaki nesnelerin kendi içinde ve bütün içinde ölçülendirilmesidir.

A) Denge B) Oran C) Hareket D) Form E) Birlik

6. “Deseni meydana getiren tüm elemanların birbiri ile bağlantılı ve uyumlu işbirliği içinde betimlenmesi 

…………..oluşturacaktır.”

Yukarıdaki cümlede verilen boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) Hareketi B) Perspektifi C) Orantıyı D) Birliği E) Ton

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

7. Bir nesnenin ışık gölge ile maddesel hacminin anlatılmasına ………….. denir.

8. Desenin kurgusu içindeki tekdüze olmayan tekrarlarla, çizgi ve leke hareketliliğiyle sağlanan uyuma 

…………… denir.

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

3.
Ünite

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLARDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 5 puan 
alınmaktadır. Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

Nesne üzerindeki açık, orta, koyu ton değerlerinin yerini nokta 
elemanı kullanarak kâğıt yüzeyinde belirtmiştir.

Nokta elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin hacimsel etkilerini kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesne üzerindeki açık, orta, koyu ton değerlerinin yerini çizgi 
elemanı kullanılarak kâğıt yüzeyinde belirtmiştir.

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.
Leke elemanını kullanarak nesnelerin hacimsel etkilerini kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nokta elemanını kullanarak nesnelerin hacimsel etkilerini kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

KONTROL LİSTESİ

“Deseni Oluşturan Elemanlar Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki 
kontrol listesini öğretmeninizle doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna göre 
yapabildikleriniz için “gerçekleşti” yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek DavranışlarSıra

Nesne üzerindeki açık, orta, koyu leke değerlerinin yerini kâğıt 
yüzeyinde belirtmiştir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Leke elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nokta, çizgi, leke elemanlarını birlik ve bütünlük sağlayacak 
biçimde kullanmıştır.

Nesnelerin kendi içindeki oranlarını doğru belirtmiştir.

Nesnelerin birbirleriyle oranlarını doğru belirtmiştir.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda denge 
oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda ritim 
oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda hareket 
oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda birlik 
sağlamıştır.

Tek noktalı perspektif çizimlerde kaçma noktasını doğru 
belirlemiştir.

Tek noktalı perspektif çizimlerde kaçan çizgileri doğru 
belirlemiştir.
İki noktalı perspektif çizimlerde kaçma noktasını doğru 
belirlemiştir.

İki noktalı perspektif çizimlerde kaçan çizgileri doğru 
belirlemiştir.
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Deseni oluşturan elemanlar nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Desende denge nasıl oluşturulur?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Desende hareket nasıl ortaya çıkar?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Perspektif türleri nelerdir? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyondaki nesnelerin kendi içinde ve bütün içinde ölçülendirilmesidir.

A) Denge B) Oran C) Hareket D) Form E) Birlik

6. “Deseni meydana getiren tüm elemanların birbiri ile bağlantılı ve uyumlu işbirliği içinde betimlenmesi 

…………..oluşturacaktır.”

Yukarıdaki cümlede verilen boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) Hareketi B) Perspektifi C) Orantıyı D) Birliği E) Ton

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

7. Bir nesnenin ışık gölge ile maddesel hacminin anlatılmasına ………….. denir.

8. Desenin kurgusu içindeki tekdüze olmayan tekrarlarla, çizgi ve leke hareketliliğiyle sağlanan uyuma 

…………… denir.

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

3.
Ünite

3.
Ünite DESENİ OLUŞTURAN ELEMANLARDESENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 5 puan 
alınmaktadır. Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

Nesne üzerindeki açık, orta, koyu ton değerlerinin yerini nokta 
elemanı kullanarak kâğıt yüzeyinde belirtmiştir.

Nokta elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin hacimsel etkilerini kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesne üzerindeki açık, orta, koyu ton değerlerinin yerini çizgi 
elemanı kullanılarak kâğıt yüzeyinde belirtmiştir.

Çizgi elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.
Leke elemanını kullanarak nesnelerin hacimsel etkilerini kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nokta elemanını kullanarak nesnelerin hacimsel etkilerini kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

KONTROL LİSTESİ

“Deseni Oluşturan Elemanlar Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki 
kontrol listesini öğretmeninizle doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna göre 
yapabildikleriniz için “gerçekleşti” yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek DavranışlarSıra

Nesne üzerindeki açık, orta, koyu leke değerlerinin yerini kâğıt 
yüzeyinde belirtmiştir.
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Leke elemanını kullanarak nesnelerin dokusal yapısını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nokta, çizgi, leke elemanlarını birlik ve bütünlük sağlayacak 
biçimde kullanmıştır.

Nesnelerin kendi içindeki oranlarını doğru belirtmiştir.

Nesnelerin birbirleriyle oranlarını doğru belirtmiştir.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda denge 
oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda ritim 
oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda hareket 
oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda birlik 
sağlamıştır.

Tek noktalı perspektif çizimlerde kaçma noktasını doğru 
belirlemiştir.

Tek noktalı perspektif çizimlerde kaçan çizgileri doğru 
belirlemiştir.
İki noktalı perspektif çizimlerde kaçma noktasını doğru 
belirlemiştir.

İki noktalı perspektif çizimlerde kaçan çizgileri doğru 
belirlemiştir.



44 45

Ünite

DESENDE KOMPOZİSYON4.
DESENDE KOMPOSİZYONÜnite4.

1. Kompozisyonun Önemi ve Desendeki Yeri 

2. Kompozisyon İlgi Merkezi

3. Kompozisyon Çeşitleri

4. Açık Kompozisyon ve Kapalı Kompozisyonr

Usta sanatçılardan farklı dönemlere ait desen örnekleri derleyiniz. Kompozisyon kurgularını 

inceleyiniz. Kompozisyonda denge, birlik ve ritim gibi ilkelerin nasıl sağlandığını belirlemeye çalışınız. 

Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

48. görseli inceleyiniz. Kompozisyondaki zıtlıkları, tekrarları, ton geçişlerini, figürler 

arasındaki mesafeyi, gölgeleri inceleyiniz. Bu deseni çizen siz olsaydınız neleri değiştirmek isterdiniz? 

Yapmak isteyeceğiniz değişikliğin nedenlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

48

Millet (Mile) (1814-1875),Çalışmaya Gidenler, 
Glasgow (Gılasgov) Sanat Galerisi, İskoçya

1. Kompozisyonun Önemi ve Desendeki Yeri

D
u
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Atölyenizde bulunan doğal ve yapay nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. Düzenleme 

yaparken kompozisyonun ilkelerinden olan dengenin, ritmin ve birliğin oluşmasına dikkat ediniz.

Oluşturduğunuz düzenlemelerden farklı yönlerde eskizler çalışınız. Arkadaşlarınızla birlikte 

eskizleriniz üzerinde kompozisyon ilke ve kurallarının nasıl uygulandığını tartışınız. 

Çalıştığınız eskizlerden yola çıkarak düzenlemeye en iyi bakış açısını belirleyiniz. Kompozisyon 

ilkelerini dikkate alarak çiziminizi yapınız. 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm ve 35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

, elemanların arasından konu ile ilgili olanları seçip organize ederek 

birlikteliklerini bir ritim ve denge içinde sunmaktır (Görsel 49). Kullanılan her eleman bir amaca hizmet 

etmek zorundadır. İster basit ister karmaşık bir konuya sahip olsun, iyi bir kompozisyon kurgusunda bir 

elemanı eklemek ya da çıkarmak mümkün değildir. Bu durum sanatçının imgeleminden çalışmasında ya 

da modelden çalışmasında bir farklılık göstermez. 

Kompozisyon

49

Oprea (Opre), Natürmort (1987), Özel Koleksiyon, Bükreş

Yön: Kompozisyonda çizgiler ya da formlar bir yöne sahiptir. Bu yönler yatay, dikey ve eğik 

olabilir. Kullanılan yönlerin paralel ve zıtlık oluşturması kompozisyonda farklı etkiler yaratacaktır. Görsel 

elemanların aynı yönde kullanılması kompozisyonda durağanlık oluşturacaktır. Kompozisyonda ritmi ve 

dengeyi sağlamak için farklı yönlerin kullanılması gerekmektedir. Yatay, dikey ve eğik yönlerin kullanılması 

etkiyi arttıracaktır ama yine de bir yönün kompozisyona egemen olması gerekmektedir.

Tekrar: Görsel elemanların birden fazla sayıda ve yerde kullanılması tekrarı oluşturmaktadır.  

Örneğin; yatay ve dikey formların, açık ve koyu lekelerin tekrar edilmesi kompozisyonda birliğin 

sağlanmasında etkilidir. 

Egemenlik: Desenin elemanlarından bir kısmının resim yüzeyinde daha çok alanı kaplamasıdır. 

Bunlar biçim, leke, doku vb. ögeler olabilir. Birliğin sağlanmasında egemenlik ilkesi önem taşımaktadır.

Aralık (mesafe): Kompozisyonda görsel elemanların yakınlığı ve uzaklığı bütünün algılanmasında 

önemlidir. Kullanılan görsel elemanların aralarındaki uzaklık, gözün bu elemanlar arasında ilişki 

kurabilmesini sağlayacak kadar olması gerekmektedir. Bu da kompozisyonda bütünlüğü sağlayacak 

ilkelerden biridir. 

Zıtlık: Kompozisyonda simetri ve hareketsizlikten kaçınmak için zıtlıklar oluşturulmalıdır. Bu da 

görsel elemanlar arasında aynı ya da yakın değerlerin kullanılmamasıyla mümkündür. Bu zıtlıklara açık-

koyu, yatay-dikey, sert doku-yumuşak doku gibi örnekler verilebilir. Kompozisyonda zıtlıkların oluşması 

aynı zamanda hareketi ve ritmi de sağlamaktadır.  

Koram: İki karşıt değerin basamaklar halinde birbirine geçişidir. Açık değerden koyu değere, sert 

dokudan yumuşak dokuya, büyükten küçüğe düzenli sıralamalarla geçiş koramı oluşturmaktadır. Birliğin 

sağlanmasında koramın uygulanması etkilidir.

Eskiz defterinize farklı bakış açılarından kompozisyon  çizimleri yapınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

Desen çizilirken genelde model kullanılır. Desende kompozisyon, modelin hazırlanması ya da 

hazır bir modelin seçilmesi ve bunun resim yüzeyine yerleştirilmesi sorunlarıyla ilgilidir. Bunun için de 

kompozisyonun ilkelerinden yararlanılır. 

Kompozisyonun ilkeleri denge, ritim, birlik, hareket, yön, tekrar, egemenlik, aralık (mesafe), zıtlık 

ve koramdır. Bir önceki ünitede denge, ritim, hareket ve birlik ilkeleri açıklanmıştır. Kompozisyonda 

ritmin, dengenin ve birliğin oluşması diğer ilkelerin etkin kullanılmasıyla mümkün olacaktır.

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON



47

46

Atölyenizde bulunan doğal ve yapay nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. Düzenleme 

yaparken kompozisyonun ilkelerinden olan dengenin, ritmin ve birliğin oluşmasına dikkat ediniz.

Oluşturduğunuz düzenlemelerden farklı yönlerde eskizler çalışınız. Arkadaşlarınızla birlikte 

eskizleriniz üzerinde kompozisyon ilke ve kurallarının nasıl uygulandığını tartışınız. 

Çalıştığınız eskizlerden yola çıkarak düzenlemeye en iyi bakış açısını belirleyiniz. Kompozisyon 

ilkelerini dikkate alarak çiziminizi yapınız. 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm ve 35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

, elemanların arasından konu ile ilgili olanları seçip organize ederek 

birlikteliklerini bir ritim ve denge içinde sunmaktır (Görsel 49). Kullanılan her eleman bir amaca hizmet 

etmek zorundadır. İster basit ister karmaşık bir konuya sahip olsun, iyi bir kompozisyon kurgusunda bir 

elemanı eklemek ya da çıkarmak mümkün değildir. Bu durum sanatçının imgeleminden çalışmasında ya 

da modelden çalışmasında bir farklılık göstermez. 

Kompozisyon

49

Oprea (Opre), Natürmort (1987), Özel Koleksiyon, Bükreş

Yön: Kompozisyonda çizgiler ya da formlar bir yöne sahiptir. Bu yönler yatay, dikey ve eğik 

olabilir. Kullanılan yönlerin paralel ve zıtlık oluşturması kompozisyonda farklı etkiler yaratacaktır. Görsel 

elemanların aynı yönde kullanılması kompozisyonda durağanlık oluşturacaktır. Kompozisyonda ritmi ve 

dengeyi sağlamak için farklı yönlerin kullanılması gerekmektedir. Yatay, dikey ve eğik yönlerin kullanılması 

etkiyi arttıracaktır ama yine de bir yönün kompozisyona egemen olması gerekmektedir.

Tekrar: Görsel elemanların birden fazla sayıda ve yerde kullanılması tekrarı oluşturmaktadır.  

Örneğin; yatay ve dikey formların, açık ve koyu lekelerin tekrar edilmesi kompozisyonda birliğin 

sağlanmasında etkilidir. 

Egemenlik: Desenin elemanlarından bir kısmının resim yüzeyinde daha çok alanı kaplamasıdır. 

Bunlar biçim, leke, doku vb. ögeler olabilir. Birliğin sağlanmasında egemenlik ilkesi önem taşımaktadır.

Aralık (mesafe): Kompozisyonda görsel elemanların yakınlığı ve uzaklığı bütünün algılanmasında 

önemlidir. Kullanılan görsel elemanların aralarındaki uzaklık, gözün bu elemanlar arasında ilişki 

kurabilmesini sağlayacak kadar olması gerekmektedir. Bu da kompozisyonda bütünlüğü sağlayacak 

ilkelerden biridir. 

Zıtlık: Kompozisyonda simetri ve hareketsizlikten kaçınmak için zıtlıklar oluşturulmalıdır. Bu da 

görsel elemanlar arasında aynı ya da yakın değerlerin kullanılmamasıyla mümkündür. Bu zıtlıklara açık-

koyu, yatay-dikey, sert doku-yumuşak doku gibi örnekler verilebilir. Kompozisyonda zıtlıkların oluşması 

aynı zamanda hareketi ve ritmi de sağlamaktadır.  

Koram: İki karşıt değerin basamaklar halinde birbirine geçişidir. Açık değerden koyu değere, sert 

dokudan yumuşak dokuya, büyükten küçüğe düzenli sıralamalarla geçiş koramı oluşturmaktadır. Birliğin 

sağlanmasında koramın uygulanması etkilidir.

Eskiz defterinize farklı bakış açılarından kompozisyon  çizimleri yapınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

Desen çizilirken genelde model kullanılır. Desende kompozisyon, modelin hazırlanması ya da 

hazır bir modelin seçilmesi ve bunun resim yüzeyine yerleştirilmesi sorunlarıyla ilgilidir. Bunun için de 

kompozisyonun ilkelerinden yararlanılır. 

Kompozisyonun ilkeleri denge, ritim, birlik, hareket, yön, tekrar, egemenlik, aralık (mesafe), zıtlık 

ve koramdır. Bir önceki ünitede denge, ritim, hareket ve birlik ilkeleri açıklanmıştır. Kompozisyonda 

ritmin, dengenin ve birliğin oluşması diğer ilkelerin etkin kullanılmasıyla mümkün olacaktır.

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON
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2. Kompozisyon İlgi Merkezi

üzerindeki hareketini belirlemeye çalışınız. Bulgularınızı resmin altındaki boşluğa yazınız. Fikirlerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

  50 ve 51. görselleri inceleyiniz. Görsellerde ilgi merkezinin nerede olduğunu ve gözün resim 

51

Van Gogh, Peyzaj, Eskiz (?), Getty (Geti) Müzesi, Los Angeles (Los Encıls)

50

Rubens (Rubens), Eskiz  (1607), Grenoble (Gırenobıl) Müzesi, Fransa

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON

 Atölyenizdeki lerden bir düzenleme oluşturunuz. Düzenleme üzerinde gözlem yaparak en 

iyi bakış açısını belirlemeye çalışınız. Gerekirse nesneleri ya da nesnelerin yerlerini değiştirerek en uygun 

düzenlemeyi bulmaya çalışınız.

Resim kâğıtlarınıza yapmış olduğunuz düzenlemenizin farklı açılardan eskizlerini çalışınız. 

Eskizlerinizde ışık ve gölgeyi, çizgilerin yönünü, lekelerin değerlerini etkin kullanarak ilgi merkezi 

oluşturmaya çalışınız.

nesne

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

 yer alan elemanlar açık-koyu, ışık-gölge ve yön dağılımlarına göre 

farklı etkiler oluşturur. Bu durum görsel algılamada hareket olarak anlamlandırılır. Kompozisyondaki 

hareket bir yöne sahiptir. Görsel elemanların sahip olduğu bu yön kompozisyonda ortak bir yerde birleşir. 

Burası da kompozisyonun ilgi merkezini oluşturmaktadır. Kompozisyonda konu bu merkezde vurgulanır. 

Dikkatin bu merkeze çekilmesi için de zıtlıklardan yararlanılır. 

Kompozisyonda
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2. Kompozisyon İlgi Merkezi

üzerindeki hareketini belirlemeye çalışınız. Bulgularınızı resmin altındaki boşluğa yazınız. Fikirlerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

  50 ve 51. görselleri inceleyiniz. Görsellerde ilgi merkezinin nerede olduğunu ve gözün resim 

51

Van Gogh, Peyzaj, Eskiz (?), Getty (Geti) Müzesi, Los Angeles (Los Encıls)

50

Rubens (Rubens), Eskiz  (1607), Grenoble (Gırenobıl) Müzesi, Fransa

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON

 Atölyenizdeki lerden bir düzenleme oluşturunuz. Düzenleme üzerinde gözlem yaparak en 

iyi bakış açısını belirlemeye çalışınız. Gerekirse nesneleri ya da nesnelerin yerlerini değiştirerek en uygun 

düzenlemeyi bulmaya çalışınız.

Resim kâğıtlarınıza yapmış olduğunuz düzenlemenizin farklı açılardan eskizlerini çalışınız. 

Eskizlerinizde ışık ve gölgeyi, çizgilerin yönünü, lekelerin değerlerini etkin kullanarak ilgi merkezi 

oluşturmaya çalışınız.

nesne

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

 yer alan elemanlar açık-koyu, ışık-gölge ve yön dağılımlarına göre 

farklı etkiler oluşturur. Bu durum görsel algılamada hareket olarak anlamlandırılır. Kompozisyondaki 

hareket bir yöne sahiptir. Görsel elemanların sahip olduğu bu yön kompozisyonda ortak bir yerde birleşir. 

Burası da kompozisyonun ilgi merkezini oluşturmaktadır. Kompozisyonda konu bu merkezde vurgulanır. 

Dikkatin bu merkeze çekilmesi için de zıtlıklardan yararlanılır. 

Kompozisyonda
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Usta sanatçılardan farklı kompozisyon çeşitlerine sahip desen örnekleri derleyiniz. Bu desenleri 

inceleyiniz ve kompozisyonlardaki ilgi merkezinin nasıl oluşturulduğunu belirlemeye çalışınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

3. Kompozisyon Çeşitleri

Düzenlemeleriniz arasındaki farklılıklar nelerdir? Deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bugüne kadar çizdiğiniz desenlerde kompozisyonlarınızı nasıl düzenlediğinizi hatırlayınız. 

Atölyenizde bulunun lerle birden fazla düzenleme oluşturunuz. Oluşturduğunuz bu 

düzenlemelerde nesne sayısının çok olmamasına dikkat ediniz. Bu düzenlemelerin farklı bakış açılarından 

eskizlerini çalışınız. 

nesne

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

Atölyenizde bulunan lerden bir düzenleme oluşturunuz. Bu düzenlemede bol miktarda 

nesne kullanınız. 

Bir bakaç (vizör) hazırlayınız. Bakaç yardımıyla bu düzenlemeden bir kesit seçiniz. Seçtiğiniz bu kesitin 

resim kâğıdına eskizini çiziniz. Farklı bakış açılarından çalışmayı tekrarlayınız.

nesne

Düzenlemeyi oluştururken nesnelerin büyük küçük ilişkisine dikkat ediniz. Büyük, orta ve küçük nesnelerin dengeli 

dağılımını sağlayınız. Aynı ölçüdeki nesnelerin bir yerde toplanmamasına dikkat ediniz.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı, bakaç.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

UYARI

Kuruluşuna göre iki tür kompozisyon vardır. Bunlar kapalı kompozisyon ve açık kompozisyondur.

Kapalı Kompozisyon: Konunun önemli bölümünün resmin merkezine yerleştirildiği kompozisyon türüdür. 

Konu resim yüzeyinin dışına taşmaz (Görsel 52).

52

Whistler (Vistlır), Whisler'ın Annesi, Gravür, (1858), Fitzwilliam (Fitvilyım) Müzesi, Cambridge (Kembriç)

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON



50 51

Usta sanatçılardan farklı kompozisyon çeşitlerine sahip desen örnekleri derleyiniz. Bu desenleri 

inceleyiniz ve kompozisyonlardaki ilgi merkezinin nasıl oluşturulduğunu belirlemeye çalışınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

3. Kompozisyon Çeşitleri

Düzenlemeleriniz arasındaki farklılıklar nelerdir? Deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bugüne kadar çizdiğiniz desenlerde kompozisyonlarınızı nasıl düzenlediğinizi hatırlayınız. 

Atölyenizde bulunun lerle birden fazla düzenleme oluşturunuz. Oluşturduğunuz bu 

düzenlemelerde nesne sayısının çok olmamasına dikkat ediniz. Bu düzenlemelerin farklı bakış açılarından 

eskizlerini çalışınız. 

nesne

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

Atölyenizde bulunan lerden bir düzenleme oluşturunuz. Bu düzenlemede bol miktarda 

nesne kullanınız. 

Bir bakaç (vizör) hazırlayınız. Bakaç yardımıyla bu düzenlemeden bir kesit seçiniz. Seçtiğiniz bu kesitin 

resim kâğıdına eskizini çiziniz. Farklı bakış açılarından çalışmayı tekrarlayınız.

nesne

Düzenlemeyi oluştururken nesnelerin büyük küçük ilişkisine dikkat ediniz. Büyük, orta ve küçük nesnelerin dengeli 

dağılımını sağlayınız. Aynı ölçüdeki nesnelerin bir yerde toplanmamasına dikkat ediniz.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

25x35 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı, bakaç.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

UYARI

Kuruluşuna göre iki tür kompozisyon vardır. Bunlar kapalı kompozisyon ve açık kompozisyondur.

Kapalı Kompozisyon: Konunun önemli bölümünün resmin merkezine yerleştirildiği kompozisyon türüdür. 

Konu resim yüzeyinin dışına taşmaz (Görsel 52).

52

Whistler (Vistlır), Whisler'ın Annesi, Gravür, (1858), Fitzwilliam (Fitvilyım) Müzesi, Cambridge (Kembriç)

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON



52

Açık Kompozisyon: Konunun tüm resim yüzeyine yayıldığı ve resim yüzeyinin dışına doğru gelişim 

gösterdiği kompozisyon türüdür (Görsel 53, 54, 55, 56, 57).

53

Bruegel (Brugel), Sağduyu, Eskiz (1959), 
Royal Güzel Sanatlar Müzesi, Belçika 

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON

54

55

Dorıgny (Dorigni), Tavan Dekorasyonu, Gravür, (1636–1638), 
Ulusal Kütüphane, Paris 

57

Canaletto, Kemeraltından Görünüm, 
Mürekkepli Kalemle Desen, (?), Özel Kolleksiyon, Londra 

56

Canaletto (Kanaletto), Venice (Venis)  Manzarası, 
Mürekkepli Kalemle Desen, (1730),British (Biritiş) Müzesi,

 Londra 

Dürer,  Gravür, (1504), Viyana 
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4. Açık Kompozisyon ve Kapalı Kompozisyon

Bir bakaç hazırlayınız. Atölyenizde bulunan nesneleri inceleyiniz. Bakaç yardımı ile bir tane 

açık kompozisyon bir tane de kapalı kompozisyon belirleyiniz. Seçtiğiniz kompozisyonları bakaçla 

arkadaşlarınıza gösteriniz. Bu kompozisyonları seçme nedeninizi anlatınız.

Atölyenizde bulunun lerle bir düzenleme oluşturunuz. Oluşturduğunuz düzenlemenin 

kapalı kompozisyon olmasına dikkat ediniz. Bunun için üçgen bir kurgu oluşturabilirsiniz. Işığın yönüne 

dikkat ederek resim kâğıdına çizimini yapınız. 

nesne

Işığın yönüne dikkat ederek çizgi yönü ve leke değerleri ile ilgi merkezini oluşturmaya çalışınız.

Atölyenizde bulunan lerden bir düzenleme oluşturunuz. Bu düzenlemede bol miktarda 

nesne kullanınız. Bir bakaç hazırlayınız. Bakaç yardımıyla bu düzenlemeden bir kesit seçiniz. Seçtiğiniz bu 

kesiti resim kâğıdına çiziniz. 

nesne

Işığın yönüne dikkat ederek çizgi yönü ve leke değerleri ile ilgi merkezini oluşturmaya çalışınız.

Eskiz defterine farklı kompozisyon çeşitlerine uygun çizimler yapınız.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

SINIF İÇİ ETKİNLİK-6

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı, bakaç.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

ÖNERİ

ÖNERİ

4.
Ünite

4.
Ünite DESENDE KOMPOZİSYON



54 55

Açık kompozisyon ve kapalı kompozisyon 

olmak üzere iki tür kompozisyonun olduğu 

belirtilmişti. 

 aynı 

zamanda klasik kompozisyon olarak da 

adlandırılabilir. Rönesans dönemi resimleri bu tür 

kompozisyon kuruluşuna sahiptir. Üçgen ve piramidal 

kompozisyon özelliğine sahip klasik kompozisyonların 

önemli özelliği kapalı olmasıdır. Kompozisyonda 

konuyu oluşturan elamanların merkeze doğru 

hareket etmesi bu kompozisyon türünün merkezi 

kompozisyon olarak da adlandırılmasını sağlar 

(Görsel 58,59).

Kapalı kompozisyon,

Açık kompozisyon,Barok, Rokoko, Romantik, Empresyonist resim sanatında kullanılan 

kompozisyon türüdür. Bu kompozisyon türünde konuyu oluşturan elemanlar tüm resim yüzeyine 

dağılmıştır. Etkin elemanlar resim yüzeyinden taşacakmış gibi etki oluştururlar. Hatta bazen konunun 

resim yüzeyinin dışında da devam ettiği hissini vermektedir (Görsel 60, 61, 62).

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON

62

Galle (Gale), Mutsuz Bir Kaç Zengin, Gravür, (1563),  
Rijk Müzesi, Amsterdam 

60

Whistler, Liman, Mürekkepli Kalemle Desen (?), Switchboard Müzesi, Londra 

61

Canaletto,  Kuzey Piazetta (Piyazetta), Eskiz, (1720), 
Windsor ( Vaydsor) Özel Koleksiyonu  

58

Ravenet (Ravene), Bıçak Ustası, Gravür, (1737), 
Ulusal Kütüphane, Paris 

59

Da Vinci (Da Vinsi), Anghiari (Angir) Savaşı, Mürekkepli Kalem ve Tebeşir Kalemi İle Desen, (1503-1505), Louvre (Lur) Müzesi 
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4.
Ünite

4.
Ünite

4.
Ünite

4.
ÜniteDESENDE KOMPOZİSYON DESENDE KOMPOZİSYON

Aşağıdaki cümlede verilen boşluğu uygun sözcükle doldurunuz.

Kompozisyonun kuruluşuna göre ………………………. ve ………………………... olmak üzere iki tür kompozisyon 

çeşidi vardır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kompozisyonun ilkeleri nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kompozisyonda ilgi merkezi nasıl belirlenmelidir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. “Konunun önemli bölümünün resmin merkezine yerleştirildiği kompozisyon türüdür. Konu resim 

yüzeyinin dışına taşmaz.”

Yukarıda verilen tanımlama aşağıdaki kompozisyon türlerinden hangisine ait değildir?

A) Kapalı kompozisyon  

 B) Klasik Kompozisyon  

C) Üçgen Kompozisyon  

 D) Açık Kompozisyon  

 E) Merkezi Kompozisyon

4. “Barok, Rokoko, Romantik, Empresyonist resim sanatında kullanılan kompozisyon türüdür. Bu 

kompozisyon türünde konuyu oluşturan elemanlar tüm resim yüzeyine dağılmıştır. Etkin elemanlar resim 

yüzeyine taşacakmış gibi etki oluştururlar. Hatta bazen konu resim yüzeyinin dışında da devam ettiği hissi 

vermektedir.”

Yukarıdaki paragrafta hangi kompozisyon türü anlatılmıştır?

A) Kapalı Kompozisyon  

 B) Klasik Kompozisyon  

C) Açık Kompozisyon  

 D) Üçgen Kompozisyon  

 E) Merkezi Kompozisyon

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 5 puan 
alınmaktadır. Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

KONTROL LİSTESİ

“Desende Kompozisyon Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki 
kontrol listesini öğretmeninizle doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna göre 
yapabildikleriniz için “gerçekleşti” yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek DavranışlarSıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Açık kompozisyon türünde birlik ve bütünlük sağlamıştır.

Açık kompozisyon türünde ritim ve denge sağlamıştır.

Kapalı kompozisyon türünde birlik ve bütünlük sağlamıştır.

Kapalı kompozisyon türünde ritim ve denge sağlamıştır.

Açık kompozisyonda ilgi merkezini belirlemiştir.

Kapalı kompozisyonda ilgi merkezini belirlemiştir.

Çizimlerinde perspektif kurallarını uygulamıştır.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda denge 

oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda ritim 

oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda hareket 

oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda birlik 

sağlamıştır.

Kompozisyonda birliğin, ritmin, hareketin sağlanmasında 

elemanların tekrarını kullanmıştır.

Görsel elemanların yönünü kompozisyonda ritim ve denge 

sağlayacak biçimde kullanmıştır.

Kompozisyonda görsel elemanlardan bir kısmı egemenlik 

sağlamıştır

Kompozisyonda nesneler arasındaki mesafe birliği ve bütünlüğü 

sağlamıştır.

Kompozisyonda birliği, ritmi, hareketi sağlamada görsel 

elemanlar arasında zıtlık kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezini belirlemede zıtlık ilkesini 

kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezini belirlemede yön ilkesini 

kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezini belirlemede koram ilkesini 

kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezini belirlemede tekrar ilkesini 

kullanmıştır.
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1.

Usta sanatçılardan desen örnekleri derleyiniz. Desenler üzerinde kompozisyonun birlik, denge, 

hareket ve ritim ilkelerinin nasıl kullanıldığını inceleyiniz. Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

DESENDE FORM VE DÜZEN

Kompozisyonu Oluşturma ve Estetik Düzenlemeler
Ünite

DESENDE FORM VE DÜZEN5. Ünite5.

1. Kompozisyonu Oluşturma ve Estetik Düzenlemeler

2. Sanatsal Anlatımda Düzen ve Form Oluşturma

3. Temel Sanat Kavramları ve Estetik Elemanların Düzeni

4. Düzenli ve Düzensiz Formaların Çizimi

Kompozisyon oluştururken hangi ilkelere uyulması gerektiğini anımsayınız. Üç Boyutlu Sanat 

Atölye Dersi'nde yapmış olduğunuz çalışmaları da düşünerek, kompozisyonda estetik bütünlüğü 

sağlamak için nelere dikkat edilmelidir? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atölyenizde bulunan lerle bir düzenleme yapınız. Düzenlemelerinizi yaparken lerin 

büyük- küçük ilişkisine, nesnelerin aralıklarına, yatay ve dikey konumlarına, geometrik formların dengeli 

dağılımına dikkat ediniz. 

Hazırladığınız düzenlemeyi gözlemleyiniz ve farklı açılardan eskizler çalışınız. Çizdiğiniz eskizleri 

karşılaştırınız. 

En iyi bakış açınızı değerlendirerek düzenlemenizin desenini çiziniz. Çizimlerinizde ışığın yönüne 

dikkat ederek formların yapısal özelliklerini doğru yansıtmaya çalışınız.

nesne nesne

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

 Üçüncü ünitede kompozisyon, bir amaç için bir araya getirilmiş elemanlardan oluşan estetik 

düzen olarak tanımlanmıştı. Görsel anlatım elemanlarının, kompozisyonun ilkelerine göre bir araya 

getirilmesi estetik düzenlemelerin de oluşmasına olanak sağlayacaktır.  Filozof A. G. Baumgarten 

(Baumgartın) (1714-1762) estetiği, “güzel üzerine düşünme bilimi” olarak tanımlamıştır. Şimdi bu 

tanımlamadan yola çıkarak kompozisyonda estetiği yakalamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğine 

bakılabilir.
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Kompozisyonda görsel elemanlar bir araya getirilirken birliğin ve bütünlüğün sağlanması 

amaçlanmalıdır. Kullanılan tüm elemanların birbiriyle bağlantılı ve uyum içinde olmasına dikkat 

edilmelidir. Bunun için desenin tümünde aynı çizgi akıcılığını ve açık koyu leke değerlerinin dengeli 

dağılımını sağlamak gerekir. Açık, orta ve koyu leke değerlerinin eşit miktarda ve parçalı kullanımı birliğin 

sağlanmasında sorun oluşturabilmektedir. Bu lekelerden birinin kompozisyona egemen olması 

gerekmektedir. Bunun yanında kullanılan görsel elemanların birbirine uygun olması da birliğin 

sağlanmasında önemlidir. Örneğin; kompozisyonda ögelerin bir kaçında birbirine yakın ölçü, değer ve 

doku kullanımı ile ortaklıklar kurulması uyumun oluşmasını sağlayacaktır. 

Birliğin sağlanması esnasında ritim ve denge de sağlanabilirse etkili kompozisyonlar oluşturulur. Ritim 

oluşturmada görsel ögeler yinelenirken bu yineleme tekdüzelikten uzak, dinamik ve özgün olmalıdır  

(Görsel 63). Örneğin; açık-koyu zıtlıklar yinelenirken kompozisyonun genelinde aynı olmamalıdır. İlgi 

merkezinde kullanılan etkili bir zıtlık, kompozisyonun diğer alanlarında daha az etkili tekrarlar yaparak 

gözün hareketini sağlamalıdır.

63

Picasso, Tavuk ve Civcivleri (?), Buffon'un Doğa Tarihi Kitabından

Etkili ve sağlam bir kompozisyonun oluşması karşıt görsel ögelerin denkliğinin sağlanması ile 

mümkündür. Örneğin; diyagonal bir biçimin ya da hareketin karşısında ters diyagonal başka bir biçimin ya 

da hareketin kullanılması dengeyi sağlayacaktır (Görsel 64). Dengenin sağlanması tekdüzelikten uzak ve 

özgün olmalıdır. 

64

Fessard (Fesard), Mektup Mühürleten Kadın, Gravür (?), Ulusal Kütüphane, Fransa
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2. Sanatsal Anlatımda Düzen ve Form Oluşturma

Sizce mekân nedir? Desen çalışma yüzeyinin de bir mekân olduğunu kabul edersek, bu 

mekânın düzenlenmesinde nelere dikkat edilmelidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atölyenizde bulunan nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. Düzenlemelerinizde nesneler 

arasındaki boşluklara dikkat ediniz. Deseninizi çizerken sadece nesnelerle hazırladığınız düzenlemeyi 

değil, düzenlemenin arkasında yer alan diğer nesneleri de gözlemleyiniz. Düzenlemenin bulunduğu 

mekânı da kompozisyonunuza dâhil ediniz (Görsel 65).

Çizgi, leke ve doku elemanlarını kullanarak desenini çiziniz. Işığın geliş yönüne göre açık, orta ve 

koyu tonları yerinde kullanmaya çalışınız. Çalışmalarınızda kompozisyonun ilkelerinden olan dengenin, 

ritmin ve birliğin oluşmasına dikkat ediniz.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

Kullanabileceğiniz Malzemeler

Bu etkinliği birden fazla düzenleme üzerinde yineleyiniz.

 35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, resim altlığı.

65

Karton Kutulu Düzenleme

ÖNERİ

LAVİ TEKNİĞİ:  tekniği, mürekkebin ya da 

boyanın sulandırılarak açık, orta ve koyu değerlerle 

yapılan resim tekniğidir. Bu teknik ile koyudan açığa 

çeşitli değerler elde edilebilir. Yumuşak ve zengin ton 

geçişlerinin sağlanmasında etkili olması, lavi tekniğinin 

leke desen çalışmalarında sık kullanılmasına sebep 

olmaktadır. Bu tekniğin uygulanmasında ışık-gölge etkisi 

ile oluşan leke değerlerinin doğru kullanılması önemlidir. 

Bu leke değerleri ile resim yüzeyinde nesnelerin 

formunu kavrama ve üç boyutlu etkiyi güçlendirme 

amaçlanmaktadır. Lavi tekniği ile leke desenler 

çalışılacağı gibi çizgisel desenler de çalışmak 

mümkündür (Görsel 66).

Lavi

66

Rembrandt, Yaramaz Çocuk, Eskiz (1635), 
Berlin Devlet Müzeleri, Almanya
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Lavi tekniği farklı çeşitlerde kullanılabilir. Bunlar;

1. Desen resim yüzeyine hafif çizgiler kullanılarak çizilir. Fırça ile mürekkep ya da boya 

sulandırılarak açık, orta ve koyu değerlerle form oluşturulur. Bu teknik uygulanırken kâğıt kuru 

bırakılabileceği gibi önceden ıslatılabilir. Kâğıdın önceden ıslatılması kendiliğinden ton 

geçişlerinin oluşmasını sağlar.

2.  Desen hafif çizgilerle çizilmeden doğrudan doğruya resim yüzeyinde fırça ve uçlar kullanılarak 

form oluşturulur. Bu teknikte de kâğıt ıslak ya da kuru kullanılabilir (Görsel 67).

67

 Mürekkep Şişesi, Lavi

5.
Ünite DESENDE FORM VE DÜZEN

5.
ÜniteDESENDE FORM VE DÜZEN



6362

2. Sanatsal Anlatımda Düzen ve Form Oluşturma

Sizce mekân nedir? Desen çalışma yüzeyinin de bir mekân olduğunu kabul edersek, bu 

mekânın düzenlenmesinde nelere dikkat edilmelidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atölyenizde bulunan nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. Düzenlemelerinizde nesneler 

arasındaki boşluklara dikkat ediniz. Deseninizi çizerken sadece nesnelerle hazırladığınız düzenlemeyi 

değil, düzenlemenin arkasında yer alan diğer nesneleri de gözlemleyiniz. Düzenlemenin bulunduğu 

mekânı da kompozisyonunuza dâhil ediniz (Görsel 65).

Çizgi, leke ve doku elemanlarını kullanarak desenini çiziniz. Işığın geliş yönüne göre açık, orta ve 

koyu tonları yerinde kullanmaya çalışınız. Çalışmalarınızda kompozisyonun ilkelerinden olan dengenin, 

ritmin ve birliğin oluşmasına dikkat ediniz.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

Kullanabileceğiniz Malzemeler

Bu etkinliği birden fazla düzenleme üzerinde yineleyiniz.

 35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, resim altlığı.

65

Karton Kutulu Düzenleme

ÖNERİ

LAVİ TEKNİĞİ:  tekniği, mürekkebin ya da 

boyanın sulandırılarak açık, orta ve koyu değerlerle 

yapılan resim tekniğidir. Bu teknik ile koyudan açığa 

çeşitli değerler elde edilebilir. Yumuşak ve zengin ton 

geçişlerinin sağlanmasında etkili olması, lavi tekniğinin 

leke desen çalışmalarında sık kullanılmasına sebep 

olmaktadır. Bu tekniğin uygulanmasında ışık-gölge etkisi 

ile oluşan leke değerlerinin doğru kullanılması önemlidir. 

Bu leke değerleri ile resim yüzeyinde nesnelerin 

formunu kavrama ve üç boyutlu etkiyi güçlendirme 

amaçlanmaktadır. Lavi tekniği ile leke desenler 

çalışılacağı gibi çizgisel desenler de çalışmak 

mümkündür (Görsel 66).

Lavi

66

Rembrandt, Yaramaz Çocuk, Eskiz (1635), 
Berlin Devlet Müzeleri, Almanya

U
yg

u
la

m
a
 T

e
k
n
ik

le
ri

 B
il
g
i 
N

o
tu

56

Lavi tekniği farklı çeşitlerde kullanılabilir. Bunlar;

1. Desen resim yüzeyine hafif çizgiler kullanılarak çizilir. Fırça ile mürekkep ya da boya 

sulandırılarak açık, orta ve koyu değerlerle form oluşturulur. Bu teknik uygulanırken kâğıt kuru 

bırakılabileceği gibi önceden ıslatılabilir. Kâğıdın önceden ıslatılması kendiliğinden ton 

geçişlerinin oluşmasını sağlar.

2.  Desen hafif çizgilerle çizilmeden doğrudan doğruya resim yüzeyinde fırça ve uçlar kullanılarak 

form oluşturulur. Bu teknikte de kâğıt ıslak ya da kuru kullanılabilir (Görsel 67).

67

 Mürekkep Şişesi, Lavi
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3.  Formlar, farklı kalınlıktaki uçlarla, fırçalarla ve mürekkepli kalemlerle kâğıt yüzeyinde belirtilir. 

Bu uygulama kurşun kalemle yapılan desen çizim tekniğiyle benzerlik gösterir (Görsel 68).

Lavi tekniği uygulanırken şunlara dikkat edilmelidir:

1. Kâğıt yüzeyinde desen önceden kurşun kalemle çiziliyorsa silgi kullanılmamalıdır. Bu kâğıt 

yüzeyinin tahrip olmasına sebep olur ve lavi tekniğinin uygulanmasında istenmeyen sonuçların 

oluşmasına neden olabilir.

2. Çalışmalarda nesne üzerine düşen ışık iyi gözlemlenmelidir. Açık, orta ve koyu değerlerin doğru 

yerlerde uygulanması formun oluşturulmasında önemlidir. Bunun için de su ve mürekkep ya da 

boya ilişkisinin kurulması gerekir. Bunun için önceden açık, orta ve koyu değerlerin küçük kaplar 

içinde hazırlanması uygulamada kolaylık sağlayacaktır.

3. Uygulamaya açık değerlerden başlanmalıdır. Aralarda kâğıdın kuruması için zaman tanınmalıdır. 

Orta ve koyu değerler aşamalı olarak uygulanmalıdır. 

4. Uygulama esnasında fırça kâğıda bastırılmamalıdır. Bu durum kâğıdın tahrip olmasına sebep 

olabilir. 

5. Uygulamalarda kendiliğinden dağılmalara izin verilmelidir. Formların bazı yerlerde sınırlandırılıp 

bazı yerlerde dağılması nesne mekân ilişkisi sağlamada kullanılmalıdır.

68

Natürmort, Lavi

Atölyenizde bulunan nesnelerden 

bir düzenleme oluşturunuz. Aşağıdaki 

sıralamayı takip ederek lavi tekniğiyle çizgisel 

ve lekesel desen çalışmaları yapınız.

1. Çini mürekkebine farklı kalınlıktaki 

ağaç çubukları batırarak 

düzenlemenin desenini çiziniz. 

Çizimlerinizde ışığın geliş yönüne 

göre ince-kalın ve açık-koyu çizgiler 

kullanmaya dikkat ediniz. Formun 

yapısına uygun çizgisel dokular 

oluşturmaya çalışınız (Görsel 69).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

2. Lavi tekniğini kullanarak lekesel desen 

çalışınız. Işığın geliş yönüne göre açık, 

orta ve koyu değerler yerinde 

kullanmaya çalışınız (Görsel 70)

69

Güğüm, Lavi

65

70

Yumurta, Lavi

Bu etkinliği birden fazla düzenleme 

üzerinde yineleyiniz. 

ÖNERİ
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orta ve koyu değerler yerinde 

kullanmaya çalışınız (Görsel 70)

69

Güğüm, Lavi

65

70

Yumurta, Lavi

Bu etkinliği birden fazla düzenleme 

üzerinde yineleyiniz. 

ÖNERİ
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3. Çini mürekkebine farklı kalınlıktaki ağaç çubukları batırarak düzenlemenin desenini çiziniz. Işığın 

geliş yönüne göre açık, orta ve koyu değerdeki lekeleri fırça ile belirterek form oluşturmaya 

çalışınız (Görsel 71).

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, farklı kalınlıkta ağaç çubuklar, çini mürekkebi, fırça, su kabı, resim 

altlığı.

Düzenlemelerde boşluklara dikkat ediniz. Nesne mekan ilişkisini kurmaya çalışınız. Açık, orta ve koyu lekelerin 

dağılımında birliğin ve ritmin oluşturulmasına dikkat ediniz. UYARI

Eskiz defterinize lavi tekniğini kullanarak çizgisel ve lekesel desenler çalışınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

Yumurtalar, Lavi

71

, nesnelerin yapısal özelliğini ifade ettiği gibi bir sanat eserinde bütün içinde yer alan 

elemanların organizasyonuyla oluşan sonuç anlamına da gelmektedir. Eserin genel yapısı hem 

kompozisyonu hem de formu oluşturur.

Sanatta düzenleme, insana özgüdür. Kompozisyonda amaç, nesneleri resim yüzeyinde dengeli ve 

özgün bir şekilde bir araya 

getirmektir. Sanatta 

düzenleme  ve estetik arayış, 

kompozisyonun sırrını 

oluşturmaktadır. Düzen, 

parça halindeki bütünleri bir 

araya getirerek yeni bütünler 

oluşturmaktır. Parça halindeki 

bütünler resim yüzeyinde 

dolulukları (massları) 

oluşturmaktadır. Bunlar da 

nesneler, figürler ve 

motiflerdir. Kompozisyonda 

dengenin sağlanması bu 

nesnelerin yerleştirilmesinde 

oluşan  boşlukların (espasların) da bütün içinde değerlendirilmesini gerektirmektedir (Görsel 72).

Nesneler arasında oluşan boşlukların da geometrik yapıları, büyük-küçük ilişkileri, yön ve hareketleri 

kompozisyonun birlik ve bütünlüğünü etkileyecektir. Eşit boşlukların oluşması tekdüzeliğe, nesneler 

arasında dengesiz boşlukların oluşması ritmin bozulmasına neden olabilir. 

Nesneler arasında boşlukların iyi değerlendirilebilmesi, en iyi bakış açısının bulunmasıyla da ilişkilidir. 

Örneğin; nesnelerle hazırlanan bir düzenleme ufuk çizgisinin üzerindeyse boşluklar azalacak, nesneler 

sıkışmış görünecektir. Ufuk çizgisinin çok altında bir bakış açısında da boşluklar artacak, nesneler 

kısalacaktır. Hem nesnelerin hem de boşlukların birlikte değerlendirilmesi form oluşturmada önemlidir. 

Bu durum göz önünde bulundurularak en iyi bakış açısının değerlendirilmesi gerekir. 

Kompozisyonda bütünlüğün sağlanması için nesnelerin mekânla da ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Bu da nesneler arasındaki boşluğun değerlendirilmesiyle sağlanabilir. Mekân bir düzenleme ilkesidir. 

Mekân doğrudan resmedilemez. Nesneler arasındaki boşluğun görünür kılınmasıyla mekân var olur. 

Mekân aynı zamanda nesnelerin birbiriyle olan ilişkisini de belirler. Öndeki ve arkadaki nesnelerin büyük-

küçük ilişkisi, nesnelerin birbirini kapatması, önde-arkada yer almasıyla oluşan düzen derinlik etkisini 

oluşturacaktır. 

Form

72

Van Gogh, Kış Bahçesi, Eskiz (?), Van Gogh Müzesi, Amsterdam
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5.
ÜniteDESENDE FORM VE DÜZEN

3. Temel Sanat Kavramları ve Estetik Elemanların Düzeni

73. görseli inceleyiniz. Sanatçının çizgileri, renkleri, mekânı, ışık ve gölgeyi nasıl kullandığını 

gözlemleyiniz. Masa başında saçını tarayan biri ile bu deseni zihninizde karşılaştırınız. Siz böyle bir 

konunun desenini çizseydiniz kompozisyonu nasıl düzenlerdiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

Degas, Makyaj Masasındaki Kadın, Renkli Desen (1889), Hermitage Müzesi, St Petersburg

73



69

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

 74 ve 75. görselleri inceleyiniz. 

Aşağıdaki sorulara göre iki deseni 

karşılaştırınız.

1. Hangi desende ağırlıklı olarak 

çizgiler kullanılmıştır?

2. Çizgilerin belirgin olduğu 

desende ışık nasıldır?

3. Hangi desende ağırlıklı olarak 

gölgeler (orta ve koyu lekeler) 

kullanılmıştır?

4. Gölgelerin belirgin olduğu 

desende ışık nasıldır?

5.  Hangi kompozisyonda 

nesneler, figür ya da figürler 

belirgin (sınırları belli) bir 

biçimde betimlenmiştir?

6. Hangi kompozisyonda nesneler, 

figür ya da figürler belirsiz 

(sınırları gölgeler içinde 

kaybolmuş) bir biçimde 

betimlenmiştir?

7. Desenlerde nasıl bir birlik 

sağlanmıştır? Birlik sağlanırken 

ışık nasıl kullanılmıştır?

8. Desenlerde derinlik etkisi nasıl 

farklılık göstermektedir?

9. Desenlerde hangi kompozisyon 

türleri kullanılmıştır?

10. Desenlerde ilgi merkezi neresidir?

Sınıf içi etkinlik 4'te incelediğiniz desenlerin hangi sanat dönemlerine ait olduğunu araştırınız. 

Bu dönemlere ait usta sanatçılardan desen örnekleri derleyiniz. Yapmış olduğunuz karşılaştırmayı bu 

desenler üzerinde de tekrarlayınız. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

74

75

Ghirlandio (Şirlandio), Çalışma, Lavi (1486), Delgi Uffizi Galerisi, 
Floransa

Rubens , Truva Savaşı, Gravür, (1600-1608),  Kanada Ulusal Galerisi, 
Ottova (Ottova)

5.
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Sanat yapıtlarını çözümlemek için değişik yollar kullanılır. Bir resmin fiziksel ögelerini ele alarak 

yapılan bir incelemede beş önemli ögeyle karşı karşıya kalınır. Bunlar çizgi, ışık-gölge, kompozisyon, 

mekân ve renktir. Desen çalışmalarında da aynı ögeler önemini korumaktadır. Desen her ne kadar renksiz 

resimler olarak algılansa da renkli desenler de çalışmak mümkündür. Örneğin; Degas desenlerini renkli 

çalışmayı tercih etmiştir (Görsel 76).

Çizgi, kompozisyon, ışık-gölge ve mekân desenin sınırlarını belirleyerek bir uyum içinde 

düzenlenmesini gerektirir. Kompozisyonun düzenlenmesi ışık-gölge ile beraber sağlanır. Işık-gölge nesne-

mekân ilişkisini sağlamada önemlidir.

Estetik elemanların düzeni sanatçının özgünlüğü ve yaratıcılığı ile anlam kazanır. Sanat tarihi 

sürecinde de bu elemanlar farklı değerlendirilerek kompozisyonlar oluşturulmuştur. Bu elemanların farklı 

yaklaşımlarla bir araya getirilmesi sanatta üslupların oluşmasına neden olmuştur. Bu farklılıklar sanat 

dönemlerinin ya da akımlarının biçimsel yönden ayırt edilmesini de sağlamıştır.

4. Düzenli ve Düzensiz Formların Çizimi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Birbirlerine benzer iki kumaş parçasını havaya atınız ve yere düşmesini bekleyiniz. Yere düşen 

kumaşların kıvrımlarını inceleyiniz. Aralarında benzerlik ya da farklılık var mı? Bunlar 

nelerdir?

2. Birbirinin aynı iki meyveyi masanın üzerinde yuvarlayıp durmasını bekleyiniz. Biçimlerini 

inceleyiniz. Aralarında benzerlik ya da farklılık var mı? Bunlar nelerdir?

3. Zihninizde bir buğday tarlası canlandırınız. Rüzgârlı bir günde bu tarlanın desenini çizmek 

istediğinizde rüzgârın etkisini nasıl gösterirdiniz?

Atölyenizde bulunan kumaş, simetrik ve asimetrik yapıya sahip nesnelerden bir düzenleme 

oluşturunuz. Düzenlemelerinizde nesnelerin dağılımına, aralıklarına, boşluklara, büyük-küçük ve yatay-

dikey ilişkilerine dikkat ediniz (Görsel 77).

Işığın geliş yönüne dikkat ederek desenini çiziniz.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

Bu etkinliği birden fazla düzenleme üzerinde uygulayınız. 

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, resim altlığı.

Simetrik ve asimetrik yapıya 

sahip nesnelerin oranlarını doğru 

hesaplayarak çiziniz. Bunun için yatay 

ve dikey çizgileri kullanarak 

nesnelerin hem kendi içinde oranını 

hem de diğer nesneler ile arasındaki 

oranı doğru tespit ediniz. 

UYARI

77

Natürmort

Degas, Pratik Yapan Danscılar,  Renkli Desen (1890), British (Biritiş) Müzesi, Londra

76

ÖNERİ
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SINIF İÇİ ETKİNLİK-5
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ÜniteDESENDE FORM VE DÜZEN

Atölyenizde bulunan simetrik yapıya sahip büyük bir obje seçiniz. Bir kumaşı kıvrımlar 

oluşturacak şekilde kullanarak seçtiğiniz nesneyle bir düzenleme oluşturunuz. Hazırladığınız düzenlemeyi 

gözlemleyiniz. Düzenli bir yapıya sahip nesne ile düzensiz yapıya sahip diğer nesne arasında nasıl bir zıtlık 

oluştuğunu söyleyiniz.

 Hazırladığınız düzenlemenin kompozisyonun öge ve ilkelerine uygun desenini çiziniz.  

SINIF İÇİ ETKİNLİK-6

Bu etkinliği birden fazla düzenleme üzerinde yineleyiniz. Düzenlemelerinizde buruşturulmuş 

kağıt ya da kırılmış objeler kullanabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, resim altlığı.

ÖNERİ

Kompozisyonlarda nesne-mekân ilişkisinin sağlanması ve nesneler arasındaki boşlukların 

değerlendirilmesi simetrik ve asimetrik forma sahip nesnelerin bir arada organizasyonuyla sağlanmalıdır. 

Simetrik yapıya sahip nesnelerle yapılan bir düzenleme tekdüze olabilir. Düzenli ve düzensiz formların bir 

arada kullanıldığı bir düzenleme dinamik ve özgün sonuçlar sağlar.

Nesneler bakış açısına göre ve değişime uğramalarına göre de düzensiz formlar oluşturabilir. Örneğin; 

kıvrımlı bir kumaş, kırılmış objeler, devrilmiş bir şişe ya da sepet vb. gibi nesneler her zaman aynı yapıya 

sahip değillerdir. Bu gibi nesnelerin kompozisyonlarda yer alması kompozisyonda dinamizmi artırır. 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kompozisyon oluştururken nelere dikkat edilmelidir? Kısaca anlatınız.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. Aşağıdakilerden hangisi resimde nesnelerin arasındaki boşluğu ifade eder?

A) Mas B) Form C) Espas D) Mekân E) Lavi 

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 5 puan 
alınmaktadır. Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

KONTROL LİSTESİ

“Desende Form ve Düzen Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki 
kontrol listesini öğretmeninizle doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna göre 
yapabildikleriniz için “gerçekleşti”  yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Gözlenecek DavranışlarSıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kompozisyonda boşluklar dengeyi sağlamıştır.

Kompozisyonda boşluklar birliği ve bütünlüğü sağlamıştır.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda denge 

oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda ritim 

oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda hareket 

oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda birliği 

sağlamıştır.

Kompozisyonda birliğin, ritmin, hareketin sağlanmasında 

elemanların tekrarını kullanmıştır.

Görsel elemanların yönünü kompozisyonda ritim ve denge 

sağlayacak biçimde kullanmıştır.

Kompozisyonda görsel elemanlardan bir kısmı egemenlik 

sağlamıştır

Kompozisyonda nesneler arasındaki mesafe birliği ve bütünlüğü 

sağlamıştır.

Kompozisyonda birliğin, ritmin, hareketin sağlanmasında görsel 

elemanlar arasındaki zıtlığı kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezinin belirlenmesinde zıtlık ilkesini 

kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezinin belirlenmesinde yön ilkesini 

kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezinin belirlenmesinde koram ilkesini 

kullanmıştır.

Kompozisyonda ilgi merkezinin belirlenmesinde tekrar ilkesini 

kullanmıştır.

Simetrik ve asimetrik yapıya sahip nesnelerle dengeli 

kompozisyonlar oluşturmuştur.

Düzensiz formları görsel elemanları kullanılarak kâğıt yüzeyinde 

iki boyutlu belirtmiştir.

Düzenli ve düzensiz formları kompozisyonda birlik ve bütünlük 

içinde kullanmıştır.

Kompozisyonda nesne-mekân ilişkisini oluşturmuştur.

Kompozisyonda perspektif kurallarını uygulamıştır.
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SINIF İÇİ ETKİNLİK-6
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ÖNERİ
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........................................................................................................................................................................
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DESENDE FORM VE IŞIK GÖLGE

Ünite

DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE6. Ünite6.

1. Plastik Sanatlarda Form ve Işık- Gölgenin Önemi

2. Doğadaki Nesneleri Işıkla Birlikte İnceleme ve Çizme 

3. Işığın Zaman, Mekân ve Olaylar Üzerindeki Etkisi 

4. Işığın Yüzeye ve Hacme, Biçime ve Renge Katkısı

1.

Doğada ve iç mekânda ışığın nesneler üzerindeki etkisini inceleyiniz. Gözlemlerinizi 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Plastik Sanatlarda Form ve Işık-Gölgenin Önemi

1. 78. görseli inceleyiniz. Işığın yönü ve şiddeti nesnelerin görünümünü ve hacimsel etkilerini 

nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Üç Boyutlu Sanat Atölye Dersi'nde çalıştığınız rölyefleri farklı yöne ve şiddete sahip ışıkla 

inceleyiniz. Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

78

Musi (Mus), Akademi, Gravür, (1531), Rijks Müzesi
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Atölyenizde bulunan nesnelerle bir düzenleme oluşturunuz. Düzenlemede yuvarlak, köşeli, düz 

ve dokulu formlara sahip nesneler ve kumaş kullanınız. Atölyenizde yapay aydınlatma kullanıyorsanız 

bunun tek yönden gelmesini sağlayınız. Eğer pencereden gelen gün ışığı ile aydınlatma yeterli ise oturma 

konumunuzu ışığın düzenlemenize yandan gelmesini sağlayacak şekilde oluşturunuz. Düzenlemenizi, ışık 

ve gölge oluşumlarına göre inceleyiniz. Işığa göre dokularda ve yüzeyde oluşan görsel etkileri inceleyiniz. 

Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Resim kâğıdınıza açık, orta ve koyu değerleri kullanarak düzenlemenizin desenini çiziniz (Görsel 

79).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıdı, kurşun kalem, resim altlığı.

Çalışmalarınızda açık, orta ve koyu değerlerin kullanımında nesne mekân ilişkisinin kurulmasına dikkat ediniz. 

UYARI

79

Natürmort

Atölyenizde bulunan nesnelerden bir 

düzenleme oluşturunuz. Işığın düzenlemeniz 

üzerindeki görsel etkilerini inceleyiniz. 

Düzenlemenize bakış açınızı değiştirerek farklı 

yönlerden gelen ışığı (yandan, arkadan, önden) 

gözlemleyiniz. 

Lavi tekniğini kullanarak çizgisel ve lekesel 

desenler çalışınız. Çalışmalarınızı farklı ışık 

yönlerinde tekrarlayınız (Görsel 80).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, farklı 

kalınlıkta ağaç çubuklar, çini mürekkebi, fırça, su kabı, 

resim altlığı.

80

Farklı Işık Yönleriyle Lavi Çalışmaları

6.
Ünite

6.
Ünite DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGEDESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE
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 görme olayının gerçekleşmesini sağlayan fiziksel güçtür. Nesnelerin biçimlerini ve 

renklerini algılayabilmek ışıkla mümkündür. Işığın bir kütle tarafından kesilmesiyle gölgeler oluşur. Gölge 

ışıksızlığa (karanlığa) eş değer değildir. Işık; kaynağının şiddetine, yönüne ve uzaklığına göre değer kazanır. 

Plastik sanatlarda hacmi göstermek için ışık-gölge zıtlıkları kullanılır. Işık, gölgelerle anlam kazanır. 

Işık kaynağına bağlı olarak açık, orta ve koyu değerlerle oluşan dizin nesnelerin hacim etkisini güçlendirir. 

Açık–koyu zıtlıkları ve ara değerler, yüzey üzerinde üç boyutluluğu ve derinliği göstermeğe yarar (Görsel 

81).

Desende nesnelere ışık-gölge ile derinlik (üçüncü boyut) kazandırmak işlemine modle denir. 

Modle etme işlemiyle nesnelerin hem kendi arasında hem de mekânla ilişki kurması sağlanır. Aynı 

zamanda objeler arasındaki yapısal farklılığın ve uzaklığın da algılanmasını sağlar.

Işık-gölge zıtlıklarında geçişleri yumuşatmak için ara değerler kullanılır. Buna pasaj denir. Pasaj 

hacim etkisini güçlendirir. 

Işık

81

Şapkalı Natürmort

Nesneleri farklı ışık kaynaklarında ve yönlerinde inceleyiniz. Eskiz defterinize çizimlerinizi yapınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

2. Doğadaki Nesneleri Işıkla Birlikte İnceleme ve Çizme

Bir aydınlatma aracı ile farklı yapısal özelliğe sahip nesneleri aydınlatınız. Işığın yönünü ve 

şiddetini değiştirerek, nesnelerin görünümlerinde ve gölgelerinde oluşan değişimleri gözlemleyiniz. 

Deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atölyenizde bulunan farklı yapısal özelliklere sahip lerle (cam, metal, ahşap, plastik, 

organik, tüylü, düz, dokulu vb.) bir düzenleme oluşturunuz. Işığın düzenlemenize yandan gelmesini 

sağlayacak şekilde oturma konumunuzu ayarlayınız. Düzenlemeyi ışık ve gölge oluşumlarına göre 

inceleyiniz. Işığa göre farklı yapısal özelliklere sahip nesnelerin dokularında ve yüzeyinde oluşan görsel 

etkileri inceleyiniz. Işığın etkisiyle nesneler arasında ve nesnelerin birbirleri üzerinde oluşturdukları 

gölgeleri gözlemleyiniz. 

Yüzey üzerine açık, orta ve koyu değerleri kullanarak düzenlemenizin desenini çiziniz (Görsel 82).

nesne

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Natürmort

82

6.
Ünite

6.
Ünite DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGEDESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE
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Atölyenizde bulunan farklı yapısal özelliğe sahip nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. Işığın 

düzenlemeniz üzerindeki görsel etkilerini inceleyiniz. Düzenlemenize bakış açınızı değiştirerek faklı 

yönlerden gelen ışığı (yandan, arkadan, önden) gözlemleyeniz. Farklı açılardan gelen ışığın nesnelerin 

yapısal özelliğine göre nasıl görsel etkiler bıraktığını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Lavi tekniğini kullanarak desenler çalışınız (Görsel 83). Çalışmalarınızı farklı ışık yönlerinde 

yineleyiniz.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, farklı kalınlıkta ağaç çubuklar, çini mürekkebi, fırça, su kabı, resim altlığı.

Çalışmalarınızda ışık etkisiyle nesneler arasında ve nesnelerin birbirleri üzerinde oluşturdukları gölgelere dikkat ediniz.
UYARI

, yönü ve rengi nesnelerin görünüşünü etkilemektedir. Desen 

çalışmalarında ana faktörlerden biri ışıktır. Işık nesnelerin yapısal özelliklerini algılamayı ve bunu yüzey 

üzerinde tasvir etme olanağını sağlar. 

Işık nesnelerin her tarafını aynı ölçüde aydınlatmaz. Nesnelerin ışığın geldiği yönde olan kısımları 

açık ve parlak tonlarda algılanırken, diğer kısımları gölgeli ve mattır. Desen çalışmalarında düzenlemenin 

ışıklı ve gölgeli kısımlarını belirtmede açık, orta ve koyu değerler kullanılır. Işığın geldiği yönde açık 

değerler, gölgede kalan kısımlarda koyu değerler kullanılarak hacim etkisi oluşturulur. Açık ve koyu değer 

arasında çok fazla ara değer vardır. Çalışmalarda bu ara değerler etkin kullanılarak hacim etkisi 

güçlendirilir. Bunun için de çalışma sürecinde düzenlemeye hep aynı noktadan bakmak gerekir.  

Işığın şiddeti

Doğada nesneler üzerinde ışığın bıraktığı görsel etkileri inceleyiniz. Eskiz defterinize lavi 

tekniğini kullanarak desen çalışmaları yapınız.  

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

83

Tabakta Dürüm, Lavi Çalışması

3. Işığın Zaman, Mekân ve Olaylar Üzerindeki Etkisi

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sizce bu fotoğraflar günün hangi saatinde çekilmiştir?

2. Fotoğraflar arasındaki fark nedir?  Sizce bu farkın sebepleri nelerdir?

6.
Ünite

6.
Ünite DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGEDESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE

83

Gün Dönümünde Peyzajlar
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Atölyenizde bulunan farklı yapısal özelliğe sahip nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. Işığın 

düzenlemeniz üzerindeki görsel etkilerini inceleyiniz. Düzenlemenize bakış açınızı değiştirerek faklı 

yönlerden gelen ışığı (yandan, arkadan, önden) gözlemleyeniz. Farklı açılardan gelen ışığın nesnelerin 

yapısal özelliğine göre nasıl görsel etkiler bıraktığını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Lavi tekniğini kullanarak desenler çalışınız (Görsel 83). Çalışmalarınızı farklı ışık yönlerinde 

yineleyiniz.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, farklı kalınlıkta ağaç çubuklar, çini mürekkebi, fırça, su kabı, resim altlığı.

Çalışmalarınızda ışık etkisiyle nesneler arasında ve nesnelerin birbirleri üzerinde oluşturdukları gölgelere dikkat ediniz.
UYARI
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6.
Ünite

6.
Ünite DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGEDESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE

Atölyenizde bulunan nesnelerden bir düzenleme oluştunuz. Düzenlemenizi şiddeti 

ayarlanabilen bir lambayla tek yönden aydınlatınız. Aşağıdaki sıralamayı takip ederek çizimlerinizi yapınız. 

1. Işığın şiddetini arttırarak düzenlemenizi aydınlatınız. Düzenlemenizde ışık ve gölge etkileriyle 

oluşan açık, orta ve koyu değerleri gözlemleyiniz. Gözleminizi bitirdikten sonra desenini çiziniz 

(Görsel 85).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

2. Işığın şiddetini düşürünüz. Düzenlemede oluşan ışık ve gölge etkileriyle oluşan açık, orta ve koyu 

değerleri gözlemleyiniz. Gözleminizi bitirdikten sonra desenini çiziniz (Görsel 86).

86

Şiddeti Artırılmış Yerel Işık Etkili Portakal Dilimleri

85

Şiddeti Düşürülmüş Yerel Işık Etkili Portakal Dilimleri

3. Işığın konumunu değiştiriniz. Aydınlanmanın tepeden olmasını sağlayınız. Işığın şiddetini 

arttırarak ve düşürerek oluşan ışık-gölge etkilerini inceleyiniz. Işığın şiddetini değiştirerek kısa 

süreli desen çalışmaları yapınız (Görsel 87).

87

Üstten Işık Etkili Portakal Dilimleri

Çalışmalarınızın sonunda aynı düzenleme üzerinde farklı yönde ve şiddette gelen ışığın oluşturduğu 

görsel etkilerin desenlerdeki farkını inceleyiniz.  

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı

Çalışmalarınızda açık, orta ve koyu değerleri oluştururken nesne-mekân ilişkisini sağlamaya çalışınız. 
UYARI
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Üstten Işık Etkili Portakal Dilimleri
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6.
ÜniteDESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE

 şiddetine, yönüne ve rengine göre değişir. Örneğin; bir nesne öğle 

saatlerindeki güneş ışığı altında farklı, akşam saatlerindeki güneş ışığı altında farklı görünecektir. Yine aynı 

nesne gün ışığı altında farklı, kapalı bir mekânda farklı görünecektir. Farklı renkteki ışıklar da nesnelerin 

görünüşünü etkileyecektir. Bu farklılıklar dokusal yapılarında, açık-koyu zıtlıklarında ve ışık-gölge 

oluşumlarında gözlemlenebilir. 

Işık farklılıkları insanlarda değişik etkiler yaratmaktadır. Desende oluşturulmak istenen etkiye göre en 

uygun ışık kaynağı ya da konumu seçilir. Örneğin; açık-koyu zıtlıklarının olduğu bir desen çalışılacaksa, 

şiddeti fazla olan bir ışık kaynağı kullanılabilir. Bu ışık kaynağında gölgeler artacaktır. Bu durum insan 

üzerinde gerilimi artırır. 

 ve yönü, nesne üzerinde ışık-gölgeyi değiştirir. Nesnelerin ışığı alması 

doğrudan ya da dolaylı olabilir. Doğrudan aydınlanmada açık-koyu zıtlıkları güçlüdür. Örneğin; gün 

ışığında evlerin, ağaçların görünümü açık-koyu zıtlıkları ile algılanır. Dolaylı aydınlanmada açık-koyu 

zıtlıkları güçlü değildir. Ara değerler egemendir. Örneğin; bulutlu bir havada evlerin, ağaçların 

görünümünde sert açık-koyu değerler yoktur. Işığın tepeden, geniş açı ya da dar açıyla nesneye yansıması 

yine açık-koyu değerlerin konumunu değiştirecektir. 

Işığın niteliği

Işığın konumu

Sanatçılara ait desenleri inceleyiniz. Işığın konumuna göre farklı yapısal özellikteki (cam, metal, 

ahşap, plastik, organik, tüylü, düz, dokulu vb.) nesnelerin görsel etkilerinin nasıl belirtildiğini 

gözlemleyiniz. Derlediğiniz desenlerde ışığın mekâna ve zamana göre nasıl kullanıldığını ve konuyu nasıl 

etkilediğini inceleyiniz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Derlediğiniz örnek desenleri klasörünüzde 

toplayınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-3

4. Işığın Yüzeye ve Hacme, Biçime ve Renge Katkısı

Aynı renkte ve büyüklükte üç nesne seçiniz. Birinci nesneyi pencerenin içine, ikinci nesneyi 

atölyenizin ortasında bulunan bir masaya, üçüncü nesneyi de mekânda en az ışık alan bir yere koyunuz. 

Nesneleri inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Renklerinde nasıl bir farklılık olmuştur?

2. Nesnelerin açık, orta ve koyu değerleri arasındaki fark nedir?

3. Nesnelerin gölgeleri arasındaki fark nedir?
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Atölyenizde bulunan farklı yapısal özelliğe sahip nesnelerden bir düzenleme oluşturunuz. 

Aşağıdaki sıralamayı takip ederek çizimlerinizi yapınız.

1. Düzenlemenizin yaygın ışıkla aydınlanmasını sağlayınız. Düzenlemede ışık ve gölge etkileriyle 

oluşan açık, orta ve koyu değerleri gözlemleyiniz ve desenini çalışınız (Görsel 88).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-6

2. Düzenlemenizin bölgesel ışıkla aydınlanmasını sağlayınız. Düzenlemenizde ışık ve gölge etkileriyle 

oluşan açık, orta ve koyu değerleri gözlemleyiniz. Düzenlemenizin desenini çalışınız (Görsel 89).

88

Yaygın Işıkla Aydınlatılmış Kompozisyon

89

Lokal Işıkla Aydınlatılmış Kompozisyon  



3. Düzenlemenizin arkadan, üstten ve alttan aydınlanmasını sağlayınız. Aydınlanmanın değişimine 

göre düzenlemede ışık ve gölge etkileriyle oluşan açık, orta ve koyu değerleri gözlemleyiniz. 

Aydınlanmanın değişimiyle birlikte kısa süreli çizimler yapınız (Görsel 90, 91, 92).

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı

Çalışmalarınızda açık, orta ve koyu değerleri 

oluştururken birlik, bütünlük ve denge sağlamaya 

çalışınız.  

UYARI

90

Arkadan Aydınlatılmış Kompozisyon

91

Üstten Aydınlatılmış Kompozisyon

92

Önden Aydınlatılmış Kompozisyon

Çalışmalarınızın sonucunda, aynı düzenleme üzerinde farklı türde ve yönde gelen ışığın oluşturduğu 

görsel etkilerin desenlerdeki farkını inceleyiniz.  Oluşan açık, orta ve koyu değerlerin, açık-koyu zıtlıklarının 

ve ışık-gölge etkilerinin nesnelerin yapısal özelliklerinde nasıl görsel etkiler oluşturduğunu inceleyiniz.

Kaynağına göre iki tür ışık vardır. Bunlar doğal ışık (güneş, ay) ve yapay ışıktır (elektrikli 

aydınlatmalar, pilli aydınlatmalar, mum ışığı). Doğal ya da yapay kaynaklardan gelen ışık, nesneleri evrensel 

aydınlatma (yaygın ışık) ve bölgesel aydınlatma (lokal ışık) olmak üzere iki tür aydınlatır. Evrensel 

aydınlatmada ışık nesneleri daha çok aydınlatır. Bu ışık kaynağında büyük, geniş yüzeyler gösterilerek 

belirgin ve durgun etkiler oluşturulabilir. Rönesans dönemine ait desen ve resimlerde evrensel ışık 

kullanılmıştır (Görsel 93). Bölgesel aydınlatmada nesnelerin ışığa dönük yönleri aydınlanır. Bu tür 

aydınlatmada açık-koyu zıtlıkları ile güçlü ve çarpıcı etkiler oluşturulabilir. Barok döneme ait desen ve 

resimlerde bölgesel ışık kullanılmıştır  (Görsel 94).

Nesnelerin görünümünün ışığın şiddetine, yönüne ve rengine göre değişimler gösterdiği 

belirtilmişti. Doğrudan ve şiddetli bir ışık altında nesneler daha parlak ve açık-koyu zıtlıkları ise sert görünür. 

Ara değerler oldukça azdır. Şiddeti zayıf ya da dolaylı bir ışık altında nesneler daha mat ve ara değerlerin fazla 

olduğu görsel etkiler bırakır. Desen çalışmalarında nesnelerin biçimi, hacmi, dokusal özellikleri ışık-gölge 

etütleriyle belirtilir. Örneğin; aynı boyutta bir küre ve küp ışık altında farklı ton değerlerine sahip olacaktır. 

Yine aynı renk ve forma sahip olan iki nesnenin dokusal farklılığı varsa ışık ve gölge etkileri de farklı olacaktır. 

Desen çalışmalarında ışığın yönünün, konumunun ve şiddetinin nesne üzerindeki görsel etkileri iyi 

gözlenmelidir. 

93

Wagner (Vagner), Şarlatan, Gravür (1777), Hermitage Müzesi, 
St. Petersburg

94

Lear (Liır), Taverna, Mürekkepli Kalem ve Tebeşirle Desen, (1625),  
Staatliche (Sıtatlik) Müzesi, Berlin

Doğadan bir kesitin gün içinde farklı zamanlarda (sabah, öğle, akşam) çizimini yapınız. Işığın 

değişimiyle oluşan görsel etkilerdeki farklılığı arkadaşlarınızla paylaşınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-4

6.
Ünite

6.
Ünite DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGEDESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE
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Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı

Çalışmalarınızda açık, orta ve koyu değerleri 
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çalışınız.  

UYARI
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anlatmak istemiştir. Düşüncelerinizi belirten bir makale yazınız ve atölyenizin panosuna asarak 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atatürk, “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüyle ne 

DERS DIŞI ETKİNLİK-5

Aşağıdaki cümlede verilen boşluğu uygun sözcükle doldurunuz.

Işık-gölge zıtlıklarında geçişleri yumuşatmak için ara değerler kullanılır. Buna …………................... denir. 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.  Plastik sanatlarda ışık ve gölge neden önemlidir?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2.  “Desende nesnelere ışık-gölge ile derinlik (üçüncü boyut) kazandırmak işlemine denir. Desende oylum 

duygusunu uyandırır. Bu işlemiyle nesnelerin hem kendi arasında hem de mekânla ilişki kurması sağlanır. 

Aynı zamanda nesneler arasındaki yapısal farklılığın ve uzaklığın da algılanmasını sağlar.”.

Yukarıdaki paragrafta hangi forma hacim kazandırma işlemi anlatılmıştır?

A) Lavi B) Gölge C) Modle D) Nesne mekân ilişkisi E) Aydınlatma

3. Kaç tür ışık vardır? Bunlar nasıl aydınlanma sağlar? Açıklayınız.

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4. Işık, zaman ve mekâna göre nasıl değişiklikler gösterir? Desen çizimlerinde ne gibi etkiler oluşturur?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

5. Işığın şiddetinin değişimi nesne üzerinde nasıl sonuçlar doğurur?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

6.
Ünite

6.
Ünite DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGEDESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 5 puan 
alınmaktadır. Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

KONTROL LİSTESİ

“Desende Form ve Işık - Gölge Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki 
kontrol listesini öğretmeninizle doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna göre 
yapabildikleriniz için “gerçekleşti” yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

Farklı ışık şiddetine göre nesnelerin dokusal yapılarını kâğıt 
yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesnelere ışık-gölge ile hacim kazandırmıştır.

Kompozisyonda nesne gölgelerinin açıları ve yönleri belirtmiştir.

Kompozisyonda ışığın şiddetine göre açık-koyu zıtlıklarını 
kullanmıştır.

Kompozisyonda ışığın şiddetine göre pasajlar kullanmıştır.

Kompozisyonda yaygın ışığı kullanmıştır.

Farklı yönlerden gelen ışığa göre nesnelerin dokusal yapılarını 
kâğıt yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Gözlenecek DavranışlarSıra

Kompozisyonda yaygın ışığı kullanırken elemanlar arasında 
denge oluşturmuştur.
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Kompozisyonda yaygın ışığı kullanırken elemanlar arasında 
ritim oluşturmuştur.

Yaygın ışığı kullanırken kompozisyonda hareket oluşturmuştur.

Yaygın ışığı kullanırken kompozisyonda birlik sağlamıştır.

Kompozisyonda bölgesel ışığı kullanmıştır.

Kompozisyonda bölgesel ışığı kullanırken elemanlar arasında 
denge oluşturmuştur.

Kompozisyonda bölgesel ışığı kullanırken elemanlar arasında 
ritim oluşturmuştur.

Bölgesel ışığı kullanırken kompozisyonda hareket oluşturmuştur.

Yaygın ışığı kullanırken kompozisyonda ilgi merkezini 
belirlemiştir.

Bölgesel ışığı kullanırken kompozisyonda ilgi merkezini 
belirlemiştir.

Kompozisyonda nesne-mekân ilişkisini oluşturmuştur.

Kompozisyonda perspektif kurallarını uygulamıştır.

Bölgesel ışığı kullanırken kompozisyonda birlik sağlamıştır.
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DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ

Ünite

DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ7. Ünite7.

1. Doğadan Nesnelerin Araştırılması

2. Doğadaki Nesneleri Çizgi İle İfade Etme

3. Organik ve İnorganik Nesneler

4. Nesneleri Desen, Leke İle Etüt Etme

1.

Çevrenizde bulunan nesneleri inceleyiniz. Ayrıntılarına dikkat ediniz. İlginizi çeken nesneleri 

sınıfa getirerek yapısal özelliklerini arkadaşlarınızla inceleyiniz. Nesneler arasındaki farklılıklara yönelik 

fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Doğadan Nesnelerin Araştırılması

Bir kutunun ya da torbanın içine doğal (bitki, dal parçası, deniz kabuğu, meyve, sebze vb.) ve 

yapay (cam, metal, plastik vb.) nesneler koyunuz. Gözlerinizi kapatınız. İçlerinden herhangi bir nesneyi 

seçiniz. Seçtiğiniz nesnenin yapısal özelliklerini dokunarak tanımaya çalışınız ve seçtiğiniz nesneyi 

arkadaşlarınıza anlatınız. Gözlerinizi açınız.  Aynı nesneyi hem dokunarak hem de bakarak arkadaşlarınıza 

tekrar anlatınız. Gözleriniz açık ve kapalıyken yaptığınız değerlendirme arasındaki farkları tespit etmeye 

çalışınız. 

Fotoğraf makinesi ve bir büyüteç edininiz. Okulunuzun yakınında bulunan bahçe, park, orman vb. 

mekânlara gidiniz. Ağaçların dallarını ve kabuklarını, bitkileri, tohumları, meyveleri, sebzeleri inceleyiniz. 

Gerektiğinde büyüteç kullanarak ayrıntılarını inceleyiniz. İlginizi çeken nesnelerin fotoğrafını çekiniz. 

Çizimlerinizde kullanacağınız nesneleri toplayınız.

Topladığınız nesnelerle atölyenizde bulunan nesneleri karşılaştırınız. Aralarındaki farklılıkları 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

Doğadan topladığınız ve atölyenizde bulunan nesneleri bir arada kullanarak basit düzenlemeler 

oluşturunuz. Nesnelerin dokusal özelliklerini dikkatlice inceleyiniz ve çizimlerini yapınız. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

Kullanabileceğiniz Malzemeler

Fotoğraf makinesi, büyüteç, 35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Farklı dokusal yapıya sahip nesneleri derleyiniz ve eskiz defterine çizimlerini yapınız.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1
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 birbirinden farklıdır. Nesnelerin hacmi, dokusu, yumuşak, sert, 

hafif, ağır, küçük, büyük vb. yapısal özelliklerini desen tekniklerini kullanarak anlatabilmek dikkatli bir gözlem 

gerektirmektedir. 

 Çevremizde her zaman karşılaştığımız nesneleri incelemek, araştırmak onları yeniden tanımaya ve 

keşfetmeye olanak sağlar. Bugüne kadar yapılan desen çalışmaları, bakmakla görmek arasındaki farkı 

keşfetmenize olanak sağlamıştır. Desen çalışmalarında bir nesneye bakışınız onu biçimsel, dokusal, renksel 

olarak yeniden tanımanıza ve keşfetmenize yardımcı olmuştur. Günlük yaşantıda önemsenmeyen, farkına 

bile varılmayan bir nesnenin desende bir anlatım konusu olabileceğini keşfettiniz. Desen çalışmalarında 

nesneler daima anlatım konusu olarak karşımızda olacaktır. Bundan dolayı doğadaki nesnelerin desenin 

eleman ve ilkeleri yoluyla incelenmesi, araştırılması ve keşfedilmesi ilerideki desen ve resim çalışmalarınızda 

büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu ünitede çevredeki nesnelere bir kez daha dikkatle bakmak ve incelemek 

amacına yönelik etkinler yapılacaktır.

Doğadaki her nesne

2. Doğadaki Nesneleri Çizgi İle İfade Etme

Atölyenizde bulunan nesnelerden birer tane cam, metal ve ahşap nesne seçiniz. Üç nesneyi yan 

yana koyunuz ve inceleyiniz. Aralarındaki farkları söyleyiniz. Desen çalışmalarında nesneler arasındaki bu tür 

farkların nasıl belirtilmesi gerektiğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Doğadan canlı ve kurumuş bitkileri, ağaç kabuklarını, ıslak ve kuru dal parçalarını vb. leri 

toplayınız. Dokusal özelliklerini ve aralarındaki farkları inceleyiniz. İncelemelerinizi yaparken gerekirse 

büyüteç kullanınız.

Nesneleri tek tek ele alarak desenlerini çiziniz. (Görsel 95, 96, 97)

nesne

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

96

Bitki Etüdü

95

Yaprak Etüdü

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Çizimlerinizde kullanacağınız nesnelerin formlarına dikkat ediniz. Seçilen nesnenin dokusal yapısının niteliği ve 

formundaki boşluklar desenlerin daha etkili olmasını sağlayacaktır.
UYARI

97

Kurumuş Dal Etüdü
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Etüt, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Etüt etmek, inceleme ve araştırmaya dayanan çizimler 

yapmaktır. Etüt çalışmaları nesnenin tüm ayrıntılarını çizgi elemanını kullanarak incelemektir. Bir nesneyi 

doğru çizebilmek için onun yapısını iyi anlamak gerekir. Bunun için farklı yapısal özelliğe sahip nesneler 

seçilerek etüt çalışmalarının niteliği arttırılmalıdır.

3. Organik ve İnorganik Nesneler

Atölyenizde bulunan organik ve inorganik nesneleri bir arada kullanarak bir düzenleme 

oluşturunuz. Düzenlemenizde organik ve inorganik nesneleri karışık kullanınız. Bir bakaç hazırlayınız. 

Aşağıdaki sıralamayı takip ederek çizimlerinizi yapınız.

1. Düzenlemenizde, organik nesnelerin çok olduğu bir yerden bakaç yardımıyla kesit alınız. Nesnelerin 

dokusal yapısını dikkatlice inceleyiniz. Organik nesnelerin çizimini yapınız (Görsel 98).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3
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İnorganik Nesne Etüdü

7.
Ünite

7.
ÜniteDESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ

3. Düzenlemenizde, organik ve inorganik nesnelerin yan yana olduğu bir yerden bakaç yardımıyla kesit 

alınız. Nesnelerin dokusal yapısındaki farklılıkları dikkatlice inceleyiniz. Nesnelerin çizimini yapınız.

Kullanabileceğiniz Malzemeler

Bakaç, 35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Düzenlemelerinizde doğadan topladığınız objelerin yanında cam, metal, plastik, porselen, kumaş gibi farklı yapısal 

özelliğe sahip nesneleri kullanmaya çalışınız. Çalışmalarınızda ışığın yönüne dikkat ediniz.UYARI

Atölyenizdeki nesneleri inceleyiniz. Hangilerinin organik, hangilerinin inorganik olduğunu ve 

bu sınıflandırmayı neye göre yaptığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Organik nesneler, canlılarla veya canlıların ürettiği maddelerle ilgili olan nesnelerdir. Kökeni 

bitkisel ve hayvansal olan nesneler (yaprak, meyve, sebze vb.) organik nesneler olarak adlandırılır (Görsel 

100). İnorganik nesneler, organik olmayan, yapısında karbon içermeyen, cansız nesnelerdir (plastik ve metal 

nesneler vb.)( Görsel 101). 

Organik ve inorganik nesnelerin yapısal özellikleri farklılık göstermektedir. Her iki nesne türü de 

resim sanatında kullanılmaktadır. Bundan dolayı organik ve inorganik nesneler desen çalışmalarında önemli 

yere sahiptir. 

100

Organik Nesneler

DERS DIŞI ETKİNLİK-2

Eskiz defterinize organik ve inorganik nesnelerin çizimlerini yapınız. 

4. Nesneleri Leke İle Etüt Etme Desen, 

Aşağıdaki sıralamayı takip ederek etüt çalışmaları yapınız.

1. Doğadan topladığınız, deniz kabukları, kozalak, ceviz, farklı dokusal özelliklere sahip dal parçaları, 

sebze, meyve vb. nesneler seçiniz. Sebze ve meyveleri gerekirse keserek farklı dokusal etkiler elde 

edebilirsiniz. Çizgi, leke elemanlarını kullanarak nesneleri etüt ediniz (Görsel 102).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-4

102

Organik Nesne Etüdü

101

İnorganik Nesneler

Atölyenizde bulunan cam kaplardan birini alıp yarısına kadar su doldurunuz. İçerisine organik 

ve inorganik nesneler koyunuz. Suyu, suyun içindeki nesneleri, oluşan kırılmaları, yansımaları ve 

deformasyonları inceleyiniz. Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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2. Bir kumaş üzerinde ayakkabı, çanta, deri eldiven vb. lerden basit bir düzenleme oluşturunuz. 

Çizgi, leke elemanlarını kullanarak nesneleri etüt ediniz (Görsel 103).

nesne

Natürmort

103

7.
Ünite

7.
ÜniteDESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ

105

Cam Nesnelerden Hazırlanmış Etüt Çalışması

3. Birkaç ampul, şişe, bardak vb. cam lerden basit bir düzenleme oluşturunuz. Işığın etkisiyle 

oluşan dokusal yapıyı dikkatle inceleyiniz. Çizgi ve leke elemanlarını kullanarak nesneleri etüt ediniz 

(Görsel 104, 105).

nesne

104

Ampul Etüdü
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nesne

104

Ampul Etüdü
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4. Metalden yapılmış lerden (musluk, çaydanlık vb.) bir ya da bir kaçını çizgi ve leke elemanlarını 

kullanarak etüt çalışması yapınız (Görsel 106, 107).

nesne

107

Metal Nesnelerden Hazırlanmış Etüt Çalışması

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

5. Bir cam kavanozun içine su doldurunuz. İçine bir adet meyve ya da sebze ve bir adet kaşık, çatal ya da 

fırça gibi kavanozdan daha uzun bir nesne atınız. Yansımaları, suda oluşan kırılmaları dikkatlice 

inceleyiniz. Çizgi ve leke elemanlarını kullanarak nesneleri etüt ediniz. 

106

Çizgi Değerleri ile Natürmort 

7.
ÜniteDESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ
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Atölyenizde bulunan organik ve 

inorganik nesnelerden bir düzenleme yapınız. 

Işığın etkisiyle oluşan dokusal farklılıkları 

dikkatlice inceleyiniz. Modelin konumuna ve 

nesnelerin yapısına göre yaygın ya da lokal ışık 

kullanımına karar veriniz. Nesnelerin mekânla 

olan ilişkilerini ve boşlulukları da değerlendirerek 

etüt desen çalışınız (Görsel 108, 109). 

Çalışmalarınızda açık-koyu leke dağılımında birlik, 

ritim ve dengenin oluşmasına dikkat ediniz. 

“Desende Kompozisyon” ünitesinde ve İki Boyutlu 

Sanat Atölye Dersi’nin “Kompozisyon ve Çeşitleri” 

ünitesinde öğrendiğiniz ilkeleri çalışmalarınıza 

yansıtınız.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.
108

109

Natürmort

Natürmort

7.
Ünite DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ
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Aşağıdaki cümlede verilen boşluğu uygun sözcükle doldurunuz.

1. İnceleme ve araştırmaya dayanan çizimlere …………….. denir.

2. Organik olmayan, cansız nesnelere …………….nesneler denir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Desen çalışmalarında nesne etütleri neden önemlidir.

.......................................................................................................................................................................

4. Organik nesne nedir?

.......................................................................................................................................................................

5. Etüt çalışmalarındaki temel ilkeler nelerdir?

.......................................................................................................................................................................

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Nesne etütlerinde, ölçü, oran, perspektif ve ışık-gölge gibi temel ögelerin doğru kullanılması temel 

ilkedir. Bu çalışmalar uzun süreli gözlem, inceleme ve araştırmayı gerektirmektedir. Etüt çalışmalarında ışık 

önemlidir. Işık ve gölge kullanılarak, nesnelerin hacmi çizgi ve leke ile ifade edilir  (Görsel 110, 111).  

7.
Ünite

7.
ÜniteDESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ

Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 5 puan 
alınmaktadır. Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

KONTROL LİSTESİ

“Desende Nesne (Obje) Etütleri Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla  
aşağıdaki kontrol listesini öğretmeninizle doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna 
göre yapabildikleriniz için “gerçekleşti”  yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti 
koyunuz.

Gözlenecek DavranışlarSıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kompozisyonda nesnelerin oranlarını doğru belirlemiştir.

Kompozisyonda nesnelere ışık-gölge ile hacim kazandırmıştır.

Işığın şiddetine ve yönüne göre organik nesnelerin dokusal 
yapılarını kâğıt yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Işığın şiddetine ve yönüne göre inorganik nesnelerin dokusal 

yapılarını kâğıt yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Nesne etütlerinde açık-koyu zıtlıklarını kullanmıştır.

Nesne etütlerinde pasajları kullanmıştır.

Camdan yapılmış nesnelerin saydamlığını kâğıt yüzeyinde iki 
boyutlu belirtmiştir.
Metalden yapılmış nesnelerin parlaklığını kâğıt yüzeyinde iki 
boyutlu belirtmiştir.

Nesneler üzerindeki yansımaları kompozisyonda belirtmiştir.

Kompozisyonda yumuşak ve sert dokuları ayırt etmiştir.

Kompozisyonda saydam nesnelerin etkisiyle oluşan görsel 
kırılmaları belirtmiştir.
Kompozisyonda saydam nesnelerin etkisiyle oluşan 
deformasyonları belirtmiştir.

Nesne etütlerinde kompozisyonda birlik oluşturmuştur.

Nesne etütlerinde kompozisyonda ritim oluşturmuştur.

Nesne etütlerinde kompozisyonda hareket oluşturmuştur.

Nesne etütlerinde kompozisyonda denge oluşturmuştur.

Nesne etütlerinde kompozisyonda ilgi merkezini oluşturmuştur.

Nesne etütlerinde kompozisyonda nesne-mekân ilişkisini 

oluşturmuştur.

Farklı desen türlerini (çizgi desen, leke desen, ton değerleriyle 

desen) kullanarak nesne etütleri çalışmıştır.

Nesne etütlerinde kompozisyonda perspektif kurallarını 

uygulamıştır.
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ANTİK MODELDEN (TORS) DESEN

Ünite

ANTİK MODELDEN (TORS) DESEN8. Ünite8.

1. Üç Boyutlu Nesneleri İki Boyutlu İfade Etme
2. Temel Sanat Kavramlarını ve Estetik Elemanları 

İki Boyutta İnceleme
3. Yüzeyi ve Hacmi, En Boy Derinlik Kavramlarını 

Çizimle Araştırma
4.Zaman, Mekan, Varlık ve Olayları İki Boyutta 

Gösterme

Üç Boyutlu Sanat Atölye Dersi'nde öğrendiklerinizi ve çalışmalarınızı hatırlayınız. Heykel ve 

rölyef çalışmaları ile desen çalışmaları arasında nasıl bir bağ bulunmaktadır? Deneyimlerinizi ve 

düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Üç Boyutlu Nesneleri İki Boyutlu İfade Etme

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. 

Dikey ve Yatay Çizgilerle Modeli Yüzeye Yerleştirme

Yaşadığınız çevrede Yunan ve Roma uygarlıklarına ait heykellerin sergilendiği bir müze varsa 

ziyaret ediniz. Buradaki heykelleri yakından inceleyiniz. Eskizlerini çalışınız.

Yaşadığınız bölgede böyle bir müzeye sahip değilseniz, internet ortamında sanal müzeleri ziyaret ederek 

Yunan ve Roma uygarlıklarına ait heykelleri inceleyiniz.

Hazırlık Çalışması
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Yaşadığınız çevrede Yunan ve Roma uygarlıklarına ait heykellerin sergilendiği bir müze varsa 
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Yaşadığınız bölgede böyle bir müzeye sahip değilseniz, internet ortamında sanal müzeleri ziyaret ederek 

Yunan ve Roma uygarlıklarına ait heykelleri inceleyiniz.
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Aşağıdaki görseli inceleyiniz. 
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Atölyenizde bulunan torslardan birini model alınız. Torsun çevresinde daire şeklinde oturunuz. 

Torstaki hareketi dikkatle inceleyiniz. 

Yatay, dikey ve diyagonal çizgileri kullanarak kompozisyonu kâğıdınıza yerleştiriniz. Araştırma 

çizgilerini kullanarak torstaki hareketi resim yüzeyinizde belirtiniz. Oranların ve hareketin doğru 

belirtildiğinden emin olunuz. Bu aşamada etüt çalışması yapmadan sadece torstaki hareketi doğru 

belirtmeye çalışınız (Görsel 116).

Bu çalışmayı torsun dört yönünden de çizerek tekrarlayınız.

SINIF İÇİ ETKİNLİK-1

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Çalışmanız esnasında sık sık çalışma yüzeyinizden uzaklaşarak model ve çiziminizi karşılaştınız. Bunu 

yaparken modele bakış açınızı değiştirmemelisiniz. Hatalarınızı tespit edip düzeltmeye çalışınız. Sadece çizime 

yoğunlaşmanız hata yapma oranınızı arttıracaktır. 

UYARI

Bu çalışmayı atölyenizde bulunan diğer antik modelleri de kullanarak tekrarlayınız.

116

Tors Çizimleri

ÖNERİ
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Atölyenizde bulunan torslardan birini model alınız. Torstaki hareketi dikkatle inceleyiniz. Yatay, 

dikey ve diyagonal çizgileri kullanarak kompozisyonu kâğıdınıza yerleştiriniz. Araştırma çizgilerini 

kullanarak torstaki hareketi resim yüzeyinizde belirtiniz. 

Işığın geliş yönüne dikkat ediniz. Açık, orta ve koyu çizgi değerleri ile torsun desenini çiziniz 

(Görsel 117).

SINIF İÇİ ETKİNLİK-2

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

117

Tors Çizimleri

118

Milano Venüsü, Lauvre Müzesi, Paris

, yaklaşık olarak M.Ö. VI. yy ve M.S. III. yy arasında kalan dönemdir. Bu 

dönemde varlığını sürdürmüş tüm uygarlıklar için değil, sadece Yunan ve Roma uygarlıkları için antik dönem 

ifadesi kullanılmaktadır. Bu döneme ait sanat eserlerine de antik eserler denmektedir (Görsel 93).  Bu 

döneme ait heykel, büst, rölyef, mimari, mezar (lahit) ve vazo gibi eserler ülkemizde de bulunmaktadır. 

Antik dönem
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; baş, kol ve bacakların olmadığı gövde heykelidir. Torsların çoğunluğu antik dönemin ideal 

insan tipi ve ölçülerinde yapılmıştır. Sanat atölyelerinde kullanılan en bilindik torslar, Venüs (Antik Yunan 

Tanrıçası) ve Apollo (Antik Yunan Tanrısı) torslarıdır (Görsel 119). Sanat eğitiminde tors en önemli ders 

araçlarından biridir. İnsan vücudunu tanımada, gövdenin anatomik yapısını, kendi içindeki hareketini  ve 

oranlarını kavrama da torslar ideal modellerdir. Cansız olması nedeniyle de nesnenin kütlesel etkisini, 

gövdenin iç hareketlerini ve formunu somut olarak gözlemleme ve algılama olanağı sağlar. Bunun 

yanında,  sanat eğitimde antik döneme ait heykel ve rölyeflerden de sıkça yararlanılır.

Tors

119

Venüs ve Apollo Torsları

Antik modellerde çizime başlamadan önce mekândaki ışığın etkisini de göz önüne 

alarak modele en iyi bakış açısını belirlemek gerekir. Modelin kendi içindeki hareketini gözlemleyerek 

kompozisyonun kâğıt yüzeyinde kurgulanmasına geçilir. Kâğıdın altında ve üstünde yeteri kadar boşluk 

bırakılarak modelin eninin ve boyunun oranları göz ile hesaplanır. Modelin dış sınırlarını belirleyen dikey 

ve yatay çizgilerle çizim yüzeyi tasarlanır. Modelin kendi içindeki oranları, hareketi ve eğimi yine dikey, 

yatay, diyagonal çizgiler kullanılarak kurgulanır. Bu çalışmalar yapılırken model dikkatle incelenmelidir. Üç 

boyutlu forma sahip modelin ön planı ve yan planı geometrik formlar kullanılarak kâğıt yüzeyinde 

belirtilmelidir. Bunun için ilk ünitede gördüğümüz temel formlar kullanılır. Yine kılavuz çizgileri 

kullanılarak modelin kendi içindeki hareket araştırılmalıdır. Dikey ve yatay bölünmelerle iç kontur çizgileri 

tespit edilir. Bunun için torsun oranlarının doğru hesaplanmasına dikkat edilmelidir. Işığın geliş yönüne 

göre açık, orta ve koyu tonda çizgiler kullanılarak desen çalışması tamamlanır. Modelin etüt edilme 

aşamaları ilerideki konularda anlatılacaktır.

2. Temel Sanat Kavramlarını ve Estetik Elemanları İki Boyutta İnceleme

“Desende Form ve Düzen” ünitesindeki bilgileriniz ile doğal ve yapay nesnelerle yapmış 

olduğunuz düzenlemelerin desenini çalışırken sanat kavramlarını ve estetik elemanları nasıl kullandığınızı 

hatırlayınız. Deneyimlerinizi ve bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atölyenizde bulunan torslardan birini model alınız. Torstaki hareketi dikkatle inceleyiniz. Tors 

üzerinde ışığın yönüne göre ışık gölge ile oluşan açık, orta ve koyu lekeleri dikkatle inceleyiniz. Işığın geliş 

yönüne göre üst planın, yan planın ve ön planın ton farklılığını gözlemleyiniz. Bu planların ton farklılığının 

modelin kendi içindeki bölümlerinde (bacak ve gövdenin diğer uzuvları vb.) de olduğunu unutmayınız. 

Aşağıdaki sıralamayı takip ederek lavi desen çalışınız. 

1. Suluboya kâğıdına hafif çizgilerle torsu çiziniz.  Lavi tekniğini kullanarak açık, orta ve koyu değerlerle 

leke desen çalışınız (Görsel 120). 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

120

Lavi Tekniği ile Tors Çalışması
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2. Suluboya kâğıdına hafif çizgilerle torsu çiziniz. Farklı kalınlıktaki uçlar ve fırçalar kullanarak çizgi ve 

lekeleri aynı anda kullanarak lavi desen çalışınız (Görsel 121).

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm suluboya kâğıtları, kurşun kalem, çini mürekkebi, fırça, su kabı, resim altlığı.

Bu çalışmayı atölyenizde bulunan diğer antik modelleri de kullanarak tekrarlayınız.

121

Lavi Tekniği ile Tors Çalışması

ÖNERİ

Temel sanat kavramlarının ve estetik elemanların desende nasıl kullanıldığı 5. ünitede anlatılmıştı. 

Önceki çalışmalarda çizgi, biçim, ışık-gölge ve mekân kavramlarının incelenmesi nesnelerle oluşturulan 

kompozisyonlar üzerinde defalarca tekrarlanmıştı. Antik modelden desen çalışırken de yine aynı estetik 

elemanlar kullanılarak modelin kâğıt üstünde derinliğinin ve oylumun oluşturulması hedeflenir (Görsel 

122).

Desende hacim etkisinin ışık-gölge ile verildiğini biliyorsunuz. Bunun için deseni etüt etmeden önce 

model üzerinde farklı yönlerden gelen ışığın hacme etkisi gözlenmelidir. Bunun yanında modelin üst, yan ve 

ön planındaki ışık etkisi ve ton farklılıkları da incelenerek bu etki ve farklılıklar desenlerde belirtilmelidir. Bu 

plan farklılıklarını oluşturma sürecinde lavi desen tekniğini kullanmak öğrenme sürecini hızlandıracaktır. 

122

Antik Heykel Etüdü
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3. Yüzeyi ve Hacmi, En, Boy, Derinlik Kavramlarını Çizimle Araştırma

Okulunuzda bulunan ve sizin ya da başkasının çizmiş olduğu antik modelden desen örneklerini 

inceleyiniz. Aralarındaki üslup farklılığını tespit etmeye çalışınız. Bu farklılığın modeldeki hacimsel etkinin 

yansıtılmasındaki sonuçlarını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Atölyenizde bulunan antik heykellerden birini model alınız. Modelin hareketini dikkatle 

inceleyiniz. Resim kâğıdınıza yatay, dikey ve diyagonal çizgileri kullanarak kompozisyonu kâğıdınıza 

yerleştiriniz. Araştırma çizgilerini kullanarak modelin hareketini resim yüzeyinizde belirtiniz. Formun kendi 

içindeki hareketini incelerken iç kontur çizgilerini kullanınız.

Işığın geliş yönüne dikkat ediniz. Açık, orta ve koyu leke değerlerini kullanarak etüt desen çalışınız 

(Görsel 123).  

SINIF İÇİ ETKİNLİK-3

Kullanabileceğiniz Malzemeler

123

Torslu Natürmort

50x70 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.
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Antik modelden desen çalışmaları, insan figüründen desen çalışmalarının da ön hazırlığını 

oluşturmaktadır. Gövdede ve uzuvların gövde bağlantısında oluşan planların (yan, ön ve üst) farklılığının 

çizgi, ışık-gölge ve derinlikle ifade edilmesi biçimin doğru belirtilmesini ve kâğıt yüzeyinde oylum etkisinin 

oluşmasını sağlayacaktır (Görsel 124).  Modelde üç boyutluluğu gösteren hacim etkisi farklı planların bir 

araya gelmesi ve bu planlar arasındaki ton farklılığının oluşması ile sağlanabilir. Işığın etkisiyle oluşan orta, 
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Atölyenizde bulunan antik heykel ve nesnelerle bir kompozisyon oluşturunuz. 

Kompozisyonunuzda büyük küçük ilişkisine dikkat ediniz. 

Yatay, dikey ve diyagonal çizgileri kullanarak kompozisyonu kâğıdınıza yerleştiriniz. Işığın geliş 

yönüne dikkat ediniz. Açık, orta ve koyu leke değerlerini kullanarak lavi desen çalışınız. Çalışmanızda nesne-

mekân ilişkisini kurunuz. Ton değerlerinin parçalanmamasını dikkat ederek açık, orta ve koyu değerlerin 

dağılımında denge oluşturunuz. 

SINIF İÇİ ETKİNLİK-6

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm suluboya kâğıtları, kurşun kalem, çini mürekkebi, fırça, farklı kalınlıkta uçlar, su kabı, resim altlığı.

Nesnelerle oluşturulan kompozisyonlarda nesne mekân ilişkisini kurmaya yönelik çalışmalar 

yapılmıştı. Antik model çalışmalarında da nesne mekân ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Model, salt 

kendi başına değil çevresindeki diğer nesnelerle de birlikte değerlendirilmelidir. Bu hem nesnenin diğer 

nesnelerle ilişkilendirilerek büyük-küçük ilişkisinin kurulmasını, hem de kompozisyonda birlik ve 

bütünlüğün oluşmasını sağlayacaktır. Kullanılan ışığın yönü ve şiddetiyle oluşan koyu, orta ve açık tonların 

birbirleriyle bütün içinde kompozisyonda yer alması ve zıtlıklar oluşturması ritim ve hareketi de 

oluşturacaktır.

4. Zaman, Mekân, Varlık ve Olayları İki Boyutta Gösterme 

Çalıştığınız desenlerde nesne-mekân ilişkisini nasıl kurduğunuzu, hangi kompozisyon ilkelerine 

uyduğunuzu hatırlayınız. Bilgilerinizi ve deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Atölyenizde bulunan antik heykellerden birini model alınız. Modelin hareketini dikkatle 

inceleyiniz. Antik model ve nesnelerle bir kompozisyon oluşturunuz. Kompozisyonunuzda büyük küçük 

ilişkisine dikkat ediniz. 

Yatay, dikey ve diyagonal çizgileri kullanarak kompozisyonu kâğıdınıza yerleştiriniz. Araştırma 

çizgilerini kullanarak modelin hareketini resim yüzeyinizde belirtiniz. 

Işığın geliş yönüne dikkat ediniz. Açık, orta ve koyu leke değerlerini kullanarak etüt desen çalışınız. 

Çalışmanızda nesne-mekân ilişkisini kurunuz (Görsel 125).   Ton değerlerinin parçalanmamasına dikkat 

ederek açık, orta ve koyu değerlerin dağılımında denge oluşturunuz.  

SINIF İÇİ ETKİNLİK-5

Kullanabileceğiniz Malzemeler

35x50 cm resim kâğıtları, kurşun kalem, resim altlığı.

Bu çalışmayı atölyenizde bulunan diğer antik heykellerle farklı kompozisyonlar oluşturarak 

tekrarlayınız.

125

Mekânda Natürmort

ÖNERİ

DERS DIŞI ETKİNLİK-1

Atatürk, “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin 

gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” sözüyle ne anlatmak 

istemiştir? Düşüncelerinizi belirten bir makale yazınız ve atölyenizin panosuna asarak arkadaşlarınızla 

paylaşınız.
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Gözlenecek davranışlarda ifade edilen her bir davranışın gerçekleşmesi durumunda 6,66 puan 
alınmaktadır. Tamamının gerçekleşmesi durumunda ise 100 puan alınır.

KONTROL LİSTESİ

“Antik Modelden (Tors) Desen Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki 
kontrol listesini öğretmeninizle doldurunuz. Davranışların gözlenip gözlenmeme durumuna göre 
yapabildikleriniz için “gerçekleşti” yapamadıklarınız için “gerçekleşmedi” sütununa (X) işareti koyunuz.

Ölçütler Gerçekleşti Gerçekleşmedi

Antik modelden desen çalışmalarında oranları doğru 

belirlemiştir.

Antik modelden desen çalışmalarında torsun hareketini kâğıt 

yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Antik modelden desen çalışmalarında torsun ağırlık merkezini 

belirlemiştir.

Antik modelden desen çalışmalarında iç kontur çizgilerini 

kullanmıştır.

Antik modelden desen çalışmalarında iç kontur çizgilerini 

formun geometrik yapısına göre oluşturmuştur.

Antik modelden desen çalışmalarında ışığın yönüne göre 

hacimsel etkisini kâğıt yüzeyinde iki boyutlu belirtmiştir.

Gözlenecek DavranışlarSıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Antik modelin üst, yan ve ön planlarını belirtmiştir.

Kompozisyonda antik modelin mekânla ilişkisini kurmuştur.

Kompozisyonda perspektif kurallarını uygulamıştır.

Kompozisyonda antik modelin mekân ve diğer nesnelerle 

ilişkisini kurmuştur.

Antik modelden desen çalışmalarında kompozisyonda denge 

oluşturmuştur.

Antik modelden desen çalışmalarında kompozisyonda ritim 

oluşturmuştur.

Antik modelden desen çalışmalarında kompozisyonda hareket 

oluşturmuştur.

Antik modelden desen çalışmalarında kompozisyonda birlik 

sağlamıştır.

Kompozisyonda birliğin, ritmin, hareketin sağlanmasında görsel 

elemanların arasındaki zıtlığı kullanmıştır.

Aşağıdaki cümlede verilen boşluğu uygun sözcükle doldurunuz.

1. Baş, kol ve bacakların olmadığı gövde heykellerine …………… denir. 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

2. Antik dönem hangi yüzyılları kapsamaktadır?

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. Antik döneme ait uygarlıklar hangileridir?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4. Antik modeller kâğıt yüzeyine çizilirken hangi sıralama takip edilir?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Ölçme Değerlendirme Çalışmaları
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dinamik : Canlı, etkin, hareketli olan.

düzlem : Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı.

empresyonist : Empresyonizm (İzlenimcilik) sanat akımından olan sanatçı. Empresyonizm ilk 

olarak 19. yy’da Fransa' da başlamıştır. Avrupa resminde ilk olarak geleneksel 

resimden ayrılmayı başaran ve Rönesans'tan beri izlenen atölye resminin siyah-

beyaz, ışık-gölge ve bilimsel perspektif kurallarının çözülmesine başlangıç olan 

sanat eğilimidir. Empresyonizm, doğadan alınan izlenimleri, güneşin yedi 

rengiyle boyama anlayışına dayanır.

eskiz : Bir resmin, heykelin ya da mimari eserin kafadaki tasarımının taslak halinde 

çizimi.

etkin : Hareketli, işleyen, çalışan olan.

figür : Resim ve heykel sanatlarında betimlenmiş, doğada rastlanan ya da düşsel her 

türlü varlığın genel adı.

gravür : 1. Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye 

basılması tekniği. 2. Bu teknikle yapılmış resim.

gren : Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derecesi.

imgelem : Nesnelerin biçimlerini zihinde tasarımlayabilme yetisi.

inorganik : Organik olmayan, yapısında karbon içermeyen, cansız maddeler.
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122 123

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

A

B

D

ağaç baskı : Bir deseni bir tahta üzerine çizerek oyup, basılacak kısımları tahtanın en üst 

yüzeyi olarak bıraktıktan sonra, bu yüzeyi mürekkepleyerek basma sanatı.

anatomi : 1. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini 

inceleyen bilim. 2. Beden yapısı, gövde yapısı. 3. Bir şeyin oluşumunda göze 

çarpan özel yapı.

asimetri : 1. Herhangi bir simetri türüne sahip olmama durumu. 2. Simetrinin bozulması. 3. 

Bir simetri ekseni doğrultusunda gelişmemişliği ya da biçimlendirilmemişliği 

niteler.

bakaç : Kamera, fotoğraf makinesi ve dürbünde bulunan, görüntüyü tam sınırlarıyla 

kesmeden veya taşırmadan alabilmeyi sağlayan düzenek, vizör.

Barok : 1. MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik dönemi izleyen resim ve mimarlık 

üslubu. 2. Oylumlu sanatlarda arkaik dönemi izleyen klâsikten sonra son üslûp 

basamağı. Genel bir üslûp adı olduğu halde, daha çok Avrupa'daki 1600-1750 

yılları arasındaki resim, heykel ve mimarlık üslûbu için kullanılmıştır. Barok 

sözcüğü, Portekizce "düzenli olmayan inci" anlamına gelen "barocco"dan gelir. 

Barok üslûbu, dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini 

gösterir. 17. yy.'da Avrupa'da kuvvetlenen krallık gösteriş severliğinin 

gereksindiği bir büyüklük, görkemlilik ve renklilik bu üslûbun özellikleridir. 

betimlemek :Bir nesnenin kendine özgü niteliklerini tam ve açık bir biçimde tasvir etmek.

deformasyon : 1. Biçimi bozulma, biçimsizleşme. 2. Resimde ve heykelde model olarak alınan 

nesnenin görüntü biçimini, yapılan yoruma uygun hale getirme, biçimini bozma.
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basamağı. Genel bir üslûp adı olduğu halde, daha çok Avrupa'daki 1600-1750 

yılları arasındaki resim, heykel ve mimarlık üslûbu için kullanılmıştır. Barok 

sözcüğü, Portekizce "düzenli olmayan inci" anlamına gelen "barocco"dan gelir. 

Barok üslûbu, dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini 

gösterir. 17. yy.'da Avrupa'da kuvvetlenen krallık gösteriş severliğinin 
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betimlemek :Bir nesnenin kendine özgü niteliklerini tam ve açık bir biçimde tasvir etmek.

deformasyon : 1. Biçimi bozulma, biçimsizleşme. 2. Resimde ve heykelde model olarak alınan 

nesnenin görüntü biçimini, yapılan yoruma uygun hale getirme, biçimini bozma.
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 renk düzeni açısından daha sadeleşmiş ve neredeyse yalnızca beyazı kullanan 

bir tasarım geliştirmiştir.

Romantik : XVIII. yüzyıl sonunda İngiltere'de başlayan, duygu, coşku ve sembole aşırı yer 

veren Romantizm sanat akımından olan sanatçıdır. Romantizm, genel olarak 

akılla yönlendirildiği varsayılan tüm sanat anlayışlarının ve matematiksel biçim 

düzenlerinin karşıtıdır. 

simetri : İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü 

uygunluğu.

soyutlama : Yüzey ya da hacim sanatlarında gerçek varlıklara gönderme yapan betilerin 

tanınmayacak derecede yalınlaştırılması.

taslak : Bir şeyi, bir sanat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma.

tekdüze :1. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek 

olan. 2.  Tek değer olan.

Üslup : Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da 

biçimlendirme yöntemi.

yaratıcılık : 1. Yaratıcı olma durumu. 2. Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi 

yaratmaya iten varsayılan yatkınlık.
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kronoloji : Zaman dizini.

kurgu : Bir bütün oluşturmak için parçaları bir araya getirmek.

model : Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya 

kimse.

nitelik : Bir nesnenin yapısını belirleyen, bir şeyi şöyle ya da böyle yapan özellik.

organik : Canlılarla veya canlıların ürettiği maddelerle ilgili olan.

oylum : Resimde derinlik ya da üç boyutluluk etkisi, hacim.

özgün : 1. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, asıl olan. 2. Bir buluş sonucu olan, 

nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan.

plastik sanatlar : Resim, heykel ve mimari sanatlarının genel adı.

piramidal :1. Piramit biçiminde olan. 2.Tabanı kare, yüzeyleri üçgen olan yapı.

Rokoko : Fransa'da 18. yy.ın ortalarına doğru Barok 'tan sonra gelişen üslûptur. Genel 

olarak, Barok'un eğrisel ve bitkisel örgelerini yeğleyen anlayışını sürdürürse de,
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GÖRSEL 13. Jean Auguste Dominique INGRES

(http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworki)
GÖRSEL 14. Henri MATISSE

(http://www.henri-matisse.net/drawings/dap.html)
GÖRSEL 15. Edgar DEGAS

(http://www.artrenewal.org/pages/artwork.phpartworkid=18519&size=larg)
GÖRSEL 16. H.V.J.  REMBRANDT

(http://www.artrenewal.org/)
GÖRSEL 17. Käthe KOLLWITZ

GÖRSEL KAYNAKÇA
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Albrecht DURER
(http://www..org)

(http://www.wga.hu/frames-e.html)
GÖRSEL 79. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 80. Banu ATİK
GÖRSEL 81. Banu ATİK
GÖRSEL 82. Banu ATİK
GÖRSEL 83. Banu ATİK
GÖRSEL 85. Banu ATİK
GÖRSEL 86. Banu ATİK
GÖRSEL 87. Banu ATİK
GÖRSEL 88. Banu ATİK
GÖRSEL 89. Banu ATİK
GÖRSEL 90. Banu ATİK
GÖRSEL 91. Banu ATİK
GÖRSEL 92. Banu ATİK
GÖRSEL 93. Joseph WAGNER

(http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/o/olivier/viewsalz.html)
GÖRSEL 94. Pieter Van LAER

(http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/o/olivier/viewsalz.html)

7. ÜNİTE: DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ
KAPAK M.C. ESCHER

(http://www.mcescher.com)
GÖRSEL 95. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 96. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 97. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 98. Banu ATİK
GÖRSEL 99. Banu ATİK
GÖRSEL 102. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 103. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 

(Cansın ÖZTÜRK)
GÖRSEL 104. Samsun Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 
GÖRSEL 105. Banu ATİK
GÖRSEL 106. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 

(Emel DEMİR)
GÖRSEL 107. Banu ATİK
GÖRSEL 108. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 109. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 110. Samsun Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 
GÖRSEL 111. Banu ATİK

8. ÜNİTE: ANTİK MODELDEN (TORS) DESEN
KAPAK Namık Kemal SARIKAVAK
GÖRSEL 112. Banu ATİK
GÖRSEL 113. Banu ATİK
GÖRSEL 114. Banu ATİK
GÖRSEL 115. Banu ATİK
GÖRSEL 116. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 117. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 118. Antik Figür

(http://www.poetryresourcepage.com/images/anon1.html)
GÖRSEL 120. Banu ATİK

GÖRSEL 50. Peter Paul RUBENS
(http://www.artrenewal.org/)

GÖRSEL 51. Van GOGH
(http://mcockayne.files.wordpress.com/)

GÖRSEL 52. WHISTLER
(http://www.masterworksfineart.com/inventory/2825)

GÖRSEL 53. Pieter BRUEGEL
(http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=21952&size)

GÖRSEL 54. Michel DORIGNY
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 55. Albrecht DURER
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 56. CANALETTO
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 57. CANALETTO
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 58. Simon François RAVENET
(http://www.wga.hu/indeks1.html)

GÖRSEL 59. Leonardo DA VINCI
(http://www.wga.hu/indeks1.html)

GÖRSEL 60. WHISTLER
(http/www.vam.ac.uk/images/image/48318-popup.htmll)

GÖRSEL 61. CANALETTO
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 62. Philip GALLE
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

5. ÜNİTE: DESENDE FORM VE DÜZEN
KAPAK Bedri Rahmi EYÜPOĞLU

(http://3.bp.blogspot.com)
GÖRSEL 63. Pablo PICASSO

GOMBRICH E. H. Sanatın Öyküsü. Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992, s. 8.
GÖRSEL 64. Etienne FESSARD

(http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/o/olivier/viewsalz.html)
GÖRSEL 65. Banu ATİK
GÖRSEL 66. H.V.J. REMBRANDT

(http://www.codart.nl/exhibitions/details/1192/)
GÖRSEL 67. Banu ATİK
GÖRSEL 68. Banu ATİK
GÖRSEL 69. Banu ATİK 
GÖRSEL 70. Banu ATİK
GÖRSEL 71. Banu ATİK
GÖRSEL 72. Van GOGH

(http://www.artnet.com/)
GÖRSEL 73. Edgar DEGAS

(http://www.artchive.com/)
GÖRSEL 74. Domenico GHIRLANDAIO

(http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid)
GÖRSEL 75. Peter Paul RUBENS

(http://www.artcyclopedia.com)
GÖRSEL 76. Edgar DEGAS

(http://www.britishmuseum.org/)
GÖRSEL 77. Banu ATİK
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6. ÜNİTE: DESENDE FORM VE IŞIK-GÖLGE
KAPAK Albrecht DURER

(http://www..org)
GÖRSEL 78. Agostino Dei MUSI

(http://www.wga.hu/frames-e.html)
GÖRSEL 79. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 80. Banu ATİK
GÖRSEL 81. Banu ATİK
GÖRSEL 82. Banu ATİK
GÖRSEL 83. Banu ATİK
GÖRSEL 85. Banu ATİK
GÖRSEL 86. Banu ATİK
GÖRSEL 87. Banu ATİK
GÖRSEL 88. Banu ATİK
GÖRSEL 89. Banu ATİK
GÖRSEL 90. Banu ATİK
GÖRSEL 91. Banu ATİK
GÖRSEL 92. Banu ATİK
GÖRSEL 93. Joseph WAGNER

(http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/o/olivier/viewsalz.html)
GÖRSEL 94. Pieter Van LAER

(http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/o/olivier/viewsalz.html)

7. ÜNİTE: DESENDE NESNE (OBJE) ETÜTLERİ
KAPAK M.C. ESCHER

(http://www.mcescher.com)
GÖRSEL 95. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 96. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 97. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 98. Banu ATİK
GÖRSEL 99. Banu ATİK
GÖRSEL 102. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 103. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 

(Cansın ÖZTÜRK)
GÖRSEL 104. Samsun Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 
GÖRSEL 105. Banu ATİK
GÖRSEL 106. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 

(Emel DEMİR)
GÖRSEL 107. Banu ATİK
GÖRSEL 108. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 109. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 110. Samsun Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 
GÖRSEL 111. Banu ATİK

8. ÜNİTE: ANTİK MODELDEN (TORS) DESEN
KAPAK Namık Kemal SARIKAVAK
GÖRSEL 112. Banu ATİK
GÖRSEL 113. Banu ATİK
GÖRSEL 114. Banu ATİK
GÖRSEL 115. Banu ATİK
GÖRSEL 116. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 117. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması
GÖRSEL 118. Antik Figür

(http://www.poetryresourcepage.com/images/anon1.html)
GÖRSEL 120. Banu ATİK

GÖRSEL 50. Peter Paul RUBENS
(http://www.artrenewal.org/)

GÖRSEL 51. Van GOGH
(http://mcockayne.files.wordpress.com/)

GÖRSEL 52. WHISTLER
(http://www.masterworksfineart.com/inventory/2825)

GÖRSEL 53. Pieter BRUEGEL
(http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=21952&size)

GÖRSEL 54. Michel DORIGNY
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 55. Albrecht DURER
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 56. CANALETTO
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 57. CANALETTO
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 58. Simon François RAVENET
(http://www.wga.hu/indeks1.html)

GÖRSEL 59. Leonardo DA VINCI
(http://www.wga.hu/indeks1.html)

GÖRSEL 60. WHISTLER
(http/www.vam.ac.uk/images/image/48318-popup.htmll)

GÖRSEL 61. CANALETTO
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

GÖRSEL 62. Philip GALLE
(http://www.wga.hu/frames-e.html)

5. ÜNİTE: DESENDE FORM VE DÜZEN
KAPAK Bedri Rahmi EYÜPOĞLU

(http://3.bp.blogspot.com)
GÖRSEL 63. Pablo PICASSO

GOMBRICH E. H. Sanatın Öyküsü. Remzi Kitapevi, İstanbul, 1992, s. 8.
GÖRSEL 64. Etienne FESSARD

(http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/o/olivier/viewsalz.html)
GÖRSEL 65. Banu ATİK
GÖRSEL 66. H.V.J. REMBRANDT

(http://www.codart.nl/exhibitions/details/1192/)
GÖRSEL 67. Banu ATİK
GÖRSEL 68. Banu ATİK
GÖRSEL 69. Banu ATİK 
GÖRSEL 70. Banu ATİK
GÖRSEL 71. Banu ATİK
GÖRSEL 72. Van GOGH

(http://www.artnet.com/)
GÖRSEL 73. Edgar DEGAS

(http://www.artchive.com/)
GÖRSEL 74. Domenico GHIRLANDAIO

(http://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid)
GÖRSEL 75. Peter Paul RUBENS

(http://www.artcyclopedia.com)
GÖRSEL 76. Edgar DEGAS

(http://www.britishmuseum.org/)
GÖRSEL 77. Banu ATİK
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GÖRSEL 121. Banu ATİK
GÖRSEL 122. Banu ATİK
GÖRSEL 123. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması 

(Cansın ÖZTÜRK)
GÖRSEL 124. Ankara Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması

(Cansın ÖZTÜRK)
GÖRSEL 125. Banu ATİK
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