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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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KİTAPTA KULLANILAN SİMGELER VE ANLAMLARI

 Öğrencilerin derse ilgi ve dikkatlerini çekmek için kullanılan vurgulayıcı 
söz ve görsellerden oluşur.

Dikkat Çekme

Hazırlık Çalışması

 Öğrencilerin önceden edindiği bilgileri kullanmasını araştırma, inceleme, 
gözlem yapma, düşünme ve fi kir yürütmesini sağlayacak çalışmalar bu bölüm-
de yer alır.

 Öğrencilerin resim yapma, tartışma ve inceleme becerilerini geliştirmeye 
yönelik kazanımlarını destekleyen sınıf içinde yapılacak uygulama çalışmaları 
bu bölümde yer alır.

 Öğrencilerin etkinliklerde kullanabileceği malzemelere yönelik açıklama-
lar bu bölümde yer alır.

Kullanılacak Malzemeler

ğrencilerin resim yapma tartışma ve in

Etkinlik
Öğ

de yer al

Öğ

 Konuyu destekleyen bilgi, olay, anı, makale ve bilimsel çalışmaları kap-
sar.

 Öğrencilerin verilen konularla ilgili bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü, dönüt 
sağlayan çalışmalar bu bölümde yer alır.

 Bilimsel nitelik taşıyan, konuyu desteklemeye yönelik bilgiler bu bölümde 
yer alır.

Ölçme ve Değerlendirme

y

Okuma Parçası

Bilgi Notu
sar.

Ders Dışı Etkinlik

 Öğrencilerin sınıf dışında bireysel veya grup olarak yapacağı inceleme, 
araştırma, gözlem ve uygulama çalışmalarını kapsayan uzun veya kısa süreli 
çalışmalar bu bölümde yer alır.
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GÖRSEL SANATLAR
1. ÜNİTE: RESİM SANATININ PLASTİK SANATLARDAKİ 

YERİ VE ÖNEMİ
2. ÜNİTE: ATATÜRK VE SANAT

ÖĞRENME ALANI
GGGÖÖÖRRRSSSEEELLL SSSAAANNNAAATTTLLLAAARRRGGGÖÖÖRRRSSSEEELLL SSSAAANNNAAATTTLLLAAARRR

11. ÜÜÜNNİİTTEE:: RREESSİİMM SSAANNAATTIINNIINN PPLLAASSTTİİKK SSAANNAATTLLAARRDDAAAKKİİİ11. ÜÜÜNNİİİTTEE:: RREESSİİMM SSAANNAATTIINNIINN PPLLAASSTTİİKK SSAANNAATTLLAARRDDAAKKİİİ

YYEERRİİ VVEE ÖÖNNEEMMİİYYEERRİİ VVEE ÖÖNNEEMMİİ
2222....  ÜÜÜÜNNNNİİİİTTTTEEEE::::  AAAATTTTAAAATTTTÜÜÜÜRRRRKKKK  VVVVEEEE  SSSSAAAANNNNAAAATTTT222.... ÜÜÜÜNNNNİİİTTTEEEE::: AAAATTTTAAAATTTTÜÜÜÜRRRRKKK VVVVEEEE SSSSAAAANNNNAAAATTTT
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1. Plastik Sanatlar ve Dalları

• Resim, heykel, mimari gibi sanat dalları, niçin plastik sanatlar olarak adlandırılmış olabilir? 
Araştırınız.

• Verilen görsellerin hangi sanat 
dallarına ait olduklarını söyleyi-
niz.

• Malzeme kullanımı ve uygulanış 
süreçlerini göz önünde bulundu-
rarak karşılaştırınız. Benzerlik ve 
farklılıklarını söyleyiniz.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

I. ÜNİTE: RESİM SANATININ PLASTİK SANATLARDAKİ YERi VE ÖNEMİ

 1. Plastik Sanatlar ve Dalları
 2. Plastik Sanatlar ve Resim Sanatı
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 Plastik sanatlar: Kalıplanabilen veya şekil verilebilen maddeler (boya, kil, alçı vb.)le gör-
me duyumuzu etkileyen sanatların genel adıdır.

 Yukarıda verilen tabloyu inceledikten sonra aşağıda yarım olarak verilen plastik sanatlar 
şemasını tanımından yola çıkarak tamamlayınız.

Plastik Sanatlar

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

 Güzel sanatları biçimsel olarak özelliklerine, kullandıkları yöntemlere, araç gereç ve amaç-
larına göre sınıfl andırmak gerekir.

 1. Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları (bir eni ve bir boyu olan). 2. Kâğıt veya 
tuval üzerine uygulanan sanatlar. 3. Resim ve türleri (yağlı boya, sulu boya, bas-
kı sanatları, grafi k, duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik vb.).
 Resim: Gözlem, duygu ve düşüncelerimizi çizgi, açık-koyu ve renk gibi 
elemanlarla belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir yüzeyde biçimlen-
dirme sanatıdır. Resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri yanılsamaya da-
yalı  resimsel ögelerle elde edilir.

 Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Söz gelimi heykel, seramik vb.
 Heykel: Sanatsal bakış açısıyla oluşturulmuş üç boyutlu formlardır. 
Mekânda üç boyutlu estetik biçimler yaratmayı amaçlayan plastik sanatların bir 
dalıdır. Resimden farkı eni, boyu, yüksekliği yani hacmi olmasıdır. Değişik açılar-
dan bakıldığında farklı görünümler verir. Heykel kendisini izleyenle aynı ortam-
dadır. Bulunduğu çevrenin ışığını alır, aydınlık yerleri de gölgeleri de gerçektir. 

 İç ya da dış mekânı içine alan ve düzenleyen sanat dallarıdır. En başta 
mimari olmak üzere (bahçe mimarisi, peyzaj mimarisi) çevre düzenlenmesi gibi 
mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmalarını kapsamaktadır.
 Mimari: Mekân tasarlama işidir. Başka bir tanımla, mimâri yapıları ve fi -
ziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama, inşa etme sanat ve bilimidir. İnsanların 
yaşamını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemle-
rini sürdürebilmelerini sağlamak için gerekli mekânları, ekonomik ve teknik ola-
naklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır.

 Edebiyat va yazı türlerini kapsayan sanatlardır. Roman, hikaye, şiir, dene-
me, tiyatro metni, fi lm senaryosu vb.

 Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk müziği, klasik müzik 
gibi.

 İnsanın bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır. Bale, halk oyun-
ları, pandomim, dans türleri vb.

 İnsanın eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı, bir olguyu an-
lattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatları, sine-
ma, gölge oyunu vb. türler buna örnek gösterilebilir.

YÜZEY 
SANATLARI

MEKÂN 
SANATLARI

SES 
SANATLARI

DRAMATİK
 SANATLAR

HAREKET
SANATLARI

DİL 
SANATLARI

HACİM
 SANATLARI

Etkinlik

Bilgi Notu
G
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2. Plastik Sanatlar ve Resim Sanatı

• Heykel ve mimari gibi plastik sanat dallarının resim sanatından nasıl faydalandığını araştırı-
nız.

 “Resim, doğanın en soylu çocuğudur, ondan doğmuştur. Resim sanatını 
sevmeyen, onu küçümseyen, doğayı sevmemiş, küçümsemiş olur. Resim sanatını 
küçümseyen kişi, derim ki duygusuz, ruhsuz bir yaratıktır.”
                 Leonardo Da Vinci

( Hüseyin Kılıçkan, Resim Bilgisi, 1996)

 Grup Çalışması
• Plastik sanatların dallarını temsil edecek birer öğrenci seçilir.
• Seçilen her öğrenci temsil ettiği sanat dalına ait daha önce hazırladığı bilgi ve görselleri kul-

lanır; ayrıca her öğrenci temsil ettiği dalın sanatçısı rolünü de üstlenir. 
• Öğrenciler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra sınıf ortamında üstlendikleri role bürünerek o 

sanat dalının tanıtımını yapar. 
• Tanıtılan sanat dalları içinde resim sanatının belirleyici özellikleri soru-cevap yöntemiyle be-

lirlenir.

 Uygarlık tarihinin ilk yazı dili resimdir. Günümüzde de plastik sanat dallarında tasarım dili 
olarak kullanılır. 
 Resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri; çizim, renk ve ton farklılıkları, doku özel-
likleri vb. ile verilir. Bu özelliklerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu 
oluşturur. 
 Tarih öncesi dönemde insanlar iletişim kurmak, büyü yapmak, korku, merak ve isteklerini 
ifade etmek için resim yapmışlardır. İlk Çağ uygarlıklarında resim, toplumların değer yargıları ve 
inançları doğrultusunda şekillenmiştir. Sanatçılar, zanaatkâr olarak varlık göstermişlerdir. Yapılan 
resimlerde konu olarak genellikle mitoloji işlenmiştir. Bu çağın sonlarına doğru resim mimarinin 
bir ögesi olarak varlığını sürdürmüştür.
 Hristiyanlığın başlangıcıyla birlikte resim, dinî mimariye hizmet etmiştir. Başlangıçta res-
samlar, yaratıcı bir sanatçıdan çok becerikli bir zanaatçı gibi görülmüştür. Rönesans döneminde 
Avrupa'da bağımsız sanatçılar ortaya çıkmıştır. Bunlar yapıtlarının altına imzalarını atarak eser-
lerinde söz sahibi olmaya başlamışlardır.
 Resim sanatının etkileyici bir anlatım aracı olmasının yanı sıra dekoratif yönünün de bulun-
ması, tarihin en eski zamanlarında bile en yaygın sanat dallarından biri olmasını sağlamıştır. Çok 
eski çağlardan beri hem Doğu’da hem de Batı’da resim yapılmaktadır. Sanat tarihçileri de resmin 
zaman içindeki gelişmesini ülkelere, dönemlere ve akımlara göre ayırarak incelemiş, teknik ve 
sanatçılara ilişkin bilgiler vermiştir.  

Hazırlık Çalışması

Dikkat Çekme

Etkinlik

Bilgi Notu
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 El GRECO (1541-1614), Maniyeriz-
min en önemli temsilcisidir. Kompozisyonlarda 
kaynağı belli olmayan bir ışık hâkimdir. Vücut 
formlarında biçim bozmalar (deformasyon) gö-
rülür. Figürler kendinden geçmiş bir heyecan 
ve hayranlıkla bu dünyayı unutmuş gibidir. 
 MİCHELANGELO Buonarroti ve PAR-
MİGİANNİNO, Maniyerizm’in diğer önemli sa-
natçılarıdır. 

 Jackques Louis DAVİD (1748-1825) Yeni 
Klasik (Neo-klasiszm) akımının en önemli temsil-
cisidir. Pompei’de yapılan arkeolojik kazılar sonu-
cu elde edilen eserler, onun eski Yunan ve Roma 
sanatlarına ilgi duymasına neden olmuştur. Port-
relerindeki çarpıcı gerçekçilik dikkat çekicidir. 
Çağdaşı sanatçıları etkilemiştir. 
 Yeni Klasik akımının diğer önemli sanatçısı 
Dominique İNGRES’dır.

Pieta, El Greco, Özel Koleksiyon, Paris

Marat’ın Ölümü, David, Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, 
Brüksel

İnançsız Peter, Rembrandt, Rijks (Rijks) Müzesi, Amsterdam

 Leonardo DA VİNCİ (1452-1519), Yeni-
den Doğuş (Rönesans)un en önemli temsilcisi-
dir. Sanata; bütünlük, denge, uyum, ışık-gölge, 
perspektif gibi bilimsel ve çözümleyici bir göz-
lemle yaklaşmıştır. Geleneksel fresko tekniğini 
bırakarak duvar resimlerinde yağlı boya kullan-
mıştır.
 Yeniden Doğuş akımının diğer önem-
li sanatçıları Raffaello Sanzio, Michelangelo 
Buonarroti’dir. 

 Ağağıda Rönesans döneminden başlayarak sürrealizme kadar resim sanatının öncü sa-
natçıları ve eserleri verilmiştir. İnceleyiniz.

 Rembrandt VAN RİJN (1606-1669), 
Barok Dönemin önemli temsilcilerindendir. Res-
me ışık-gölgeyle büyüleyici bir atmosfer kazan-
dırmıştır. Kuvvetli ışık-gölgeler oluşturarak duy-
gu ve hareketli anlatımı güçlendirmiş, fi gürlerin 
konturları gölge içinde kaybolmuş, sınırlar eri-
yerek yok olmuştur.
 Barok akımının diğer önemli sanatçı-
ları; Pieter Paul RUBENS, CARAVAGGİO ve 
VELASQUEZ dir.

Meryeme Hayranlık, Leonardo Da Vinci Uffi zi Galerisi, Floransa
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 Caspar David FRİEDRİCH (1774-1840), 
romantizm akımının en önemli temsilcilerin-
dendir. FRİEDRİCH’e göre manzara resmi, 
doğanın tuval üzerine kayda geçirilmesi değil 
duyguların canlanmasıdır. Sanatçı, resimlerin-
de doğayı yüceltmiş çizgi yerine rengi ön plan-
da tutmuştur.
 Romantizm akımının diğer önemli sa-
natçıları Eugene DELACROİX, William TUR-
NER ve Francisco de GOYA’dır.

 Gustave COURBET (1819-1877), Gerçek-
çilik (Realizm) akımının en önemli temsilcidir. Re-
simlerinin zamanın alışkanlıklarına bir protesto 
olmasını ve kent soylularını sarsmasını istemiş, 
resimlerindeki fi gürleri kendi doğal ortamları ve 
çevreleriyle resmetmiştir. Figürlü kompozisyonla-
rıyla manzaraları form ve lokal renk bakımından 
sağlam bir gözleme dayanır.
 Gerçekçilik akımının diğer önemli sanatçıla-
rı Jean Francois MİLLET, Honore DAUMİER’dir.

Taş Kıranlar (ayrıntı), Courbet, Petit-Palais Müzesi, Paris

Geminin Batışı, Friedrich, Kunsthalle, Hamburg

 Claude MONET (1840-1926), İzlenimcilik 
(Empresyonizm) akımının en önemli temsilcisidir. 
Güneş ışınlarının titreşen pırıltısını, aydınlığını, 
ışıklı bulutlarını, öğle sıcağının yakıcı atmosferini 
yansıtmak için gün içinde değişen saatlerde aynı 
konuyu defalarca çalışmıştır. Sanatçı bilinen ku-
rallara aldırmaksızın nesneleri kişisel izlenimleri-
ne göre resmetmeyi amaçlamıştır.
 İzlenimcilik akımının diğer önemli sanatçıla-
rından bazıları, Pierre Auguste RENOİR, Edouard 
MANET, Edgar DEGAS, Alfred SİSLEY’dir. 

Odalık, Matisse, Modern Sanat Müzesi, Paris

 Henri MATİSSE (1869-1954), Fovizm akı-
mının en önemli temsilcilerindendir. Resimlerin-
de saf renkleri farklı bir dengeyle kullanan sa-
natçı, çarpıcı ve yoğunlaştırılmış renk tonlarıyla 
nesneleri deformasyona uğratmıştır. Işık-gölge 
ve hacmi resimden atmıştır.
 Fovizm akımının diğer önemli sanatçıla-
rından bazıları, Maurice de VLAMİNCK, Raoul 
DUFY, Andre DERAİN’dir.

Argenteuil, Manet, Güzel Sanatlar Müzesi, Belçika
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Saldıran Süvari (ayrıntı), Boccioni, Özel Koleksiyon

 Pablo PİCASSO (1881-1973), kübizm 
akımının en önemli temsilcisidir. Sanatçı, fi gür 
ve objeleri geometrik biçimde algılayıp nesne-
leri tek bakış noktasından değil eş zamanlı bir 
yaklaşım içinde çok açıdan görünüşüyle ve on-
ları parçalayarak resmetmiştir. Bedenleri ger-
çeğinden yabancılaştırarak geometrik formlar 
hâlinde ele almış ve mekân perspektifi ni orta-
dan kaldırmıştır.
 Kübizm akımının diğer önemli sanatçı-
larından bazıları, Georges BRAQUE ve Juan 
GRİS’tir.

 Umberto BOCCİONİ (1882-1916), gele-
cekçilik (fütürizm) akımının en önemli temsilci-
sidir. Çağdaş uygarlığın en önemli ögeleri olan 
teknoloji, hız, şehir yaşamı ve makinenin mo-
dern yaşama getirdiği hareketi yüceltmiş, “hı-
zın güzelliğini” övmüştür. Ona göre “Dört nala 
koşan bir atın dört değil yirmi ayağı vardır ve 
ayakların hareketi üçgenler içindedir.’’
 Fütürizm akımının diğer temsilcileri, Gia-
como BALLA, Carlo CARRA, Luici RUSSOLO 
ve Gino SEVERİNİ’dir.

 Edward MUNCH (1863-1944), dışa vu-
rumculuk (ekspresyonizm) akımının önemli 
temsilcilerindendir. Sanatçı; ruhsal yapısını, 
zihnin rahatsızlığını ve umutsuzluğunu resme 
yansıtarak duyguları renk düzeninde oluştur-
duğu keskin zıtlıklar ve fırça darbeleriyle ver-
miştir. Onun resimlerinin konuları yalnızlık, me-
lankoli ve ümitsiz aşklardır. Koyu gri, mor ve 
kirli sarı, resimlerinde tercih ettiği renklerdir.
 Ekspresyonizm akımının diğer temsil-
cileri, E. Ludwig KİRCHNER, Oscar KOKO-
SCHKA ve Max BECKMANN’dır.

Çiftçinin Karısı (Yarım Boy), Picasso, Hermitage Müzesi, Rusya

Çığlık, Munch, Munch Müzesi, Oslo
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Plajda Hayalet ,Yüz ve Meyve Tabağı, Dali

Kompozisyon, Kandinsky, Tretyakov Galerisi, Moskova 

 Vassily KANDİNSKY (1866-1944), 
soyut sanat akımının önemli temsilcisidir. 
Sanatçı, resmin doğadan kopması ve ta-
nınabilir olmaktan çıkmasını savunmuş-
tur. Doğa görüntüsüne bağlı olmayan, 
süsleme ögelerine ve bilinçaltından kay-
naklanan şekillere yarı geometrik ve yarı 
süslemeci bir anlayışla eser vermiştir.
 Soyut sanat akımının diğer tem-
silcileri, Piet MONDRİAN ve Kasimir 
MALEVİCH’tir.

 Salvador DALİ (1904-1989), gerçe-
küstücülük (sürrealizm)akımının en önemli 
temsilcilerindendir. Doğanın mantıksal gö-
rünüşünü değil insanın bilinçaltı ve rüyala-
rındaki dünyasını göstermeyi amaçlamış, 
sanatı bilinçaltından beslenen akıl dışı bir 
dünyanın anlatımı kabul etmiştir.
 Sürrealizm akımının diğer temsilcileri 
Joan MİRO, Frida KAHLO, Rene MAGRİT-
TE ve Marc CHACAL’dır.

Etkinlik

Müzisyenler, Caravaggio, Metropolitan Müzesi, New York  Kompozisyon, Braque, Modern Sanatlar Müzesi, 
Paris
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Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. “Rönesans ile barok arasındaki geçiş dö-
nemidir. Bu dönem eserlerinde fi gürler defor-
masyona uğramış havada uçuyormuş hissi 
uyandırmaktadır.”

 Yukarıda verilen bilgi, aşağıdaki dö-
nemlerden hangisinin özelliğidir?

A) Barok       B) Neo-klasizm      C) Gotik    
D) Rönesans        E) Maniyerizm

2. “David ve Goliath, Azize Theresa’nın Ken-
dinden Geçişi, St. Puatro Fantane” aşağıdaki 
dönemlerden hangisinin önemli eserlerinden-
dir?

A) Barok B) Maniyerizm     C) Gotik  
D) Rönesans  E) Neo-klasizm

3.  Aşağıdakilerden hangisi plastik sanat dal-
larından birine örnek değildir?

A) Mona Lisa tablosu   
B) Mısır piramitleri    
C) Isparta halısı
D) Ara Güler’den fotoğraf      
E) Alev Ebuzziya’nın seramikleri

4.  Aşağıdakilerden hangisi Maniyerizm Döne-
mi sanatçılarındandır?

A) Rembrandt    B) Rubens    C) Caravaggio
D) El Greco        E) Vermeer

5. Aşağıdakilerden hangisi Barok Döneminin 
temsilcilerindendir?

A) El Greco    B) Michelangelo   ) Buanorotti
D) Parmigiannino      E) Rembrandt

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri 
uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Kalıplanabilen veya şekil verilebilen mad-
delerle görme duyumuzu etkileyen sanatların 
genel adı ………..…………… lardır.   

2. Gözlem, duygu ve düşüncelerimizi çizgi, 
açık-koyu ve renk gibi elemanlarla belli estetik 
kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir yüzeyde 
biçimlendirme sanatına ……......……… denir.

Ölçme ve Değerlendirme

• 6, 7, 8 ve 9. sayfalarda sanat tarihinin Rönesanstan Sürrealizme kadar verilen dönemlerinin 
öncü ressamlarından bazılarının eserlerini tanıtılmıştır. Bu bilgilerden hareketle 9 ve 10. say-
falarda verilen görselleri inceleyiniz.

• Verilen görsellerin üslup özelliklerini göz önünde bulundurarak bu eserlerin sanat tarihinin 
hangi dönemine ait olabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.     

İdrak, Rene Magritte, Özel Koleksiyon Odysseus, İngres, Güzel Sanatlar Müzesi, Fransa
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1. Atatürk’ün Sanat ve Sanatçıya Verdiği Önem

 “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin 
gerektirdiği şeyleri yapmaz; ifade etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
                     M. Kemal Atatürk
                 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 2. cilt, s. 67) 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikası Atatürk devrimleri ışığında oluşmaya başlamıştır. 
Çağdaş bir toplum olabilmek için kültür ve sanatta gelişmenin gerekliliğinin farkında olan M. Ke-
mal Atatürk, ülkenin önemli merkezlerinde modern kitaplıklar, konservatuarlar, müzeler, güzel sa-
natlar sergileri ve basımevleri kurulmasındaki kararlılığını girişimleri ve sözleriyle dile getirmiştir. 
 Genç sanatçıları ve yetenekli öğrencileri eğitim için Avrupa’ya göndererek Cumhuriyetin 
en başarılı sanatçılarını desteklemiştir. “Sizi kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olarak dö-
nünüz.” diyerek Avrupa’ya gönderdiği Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin gibi 
müzisyenler; Muhittin Sebati, Refi k Epikman, Şeref Akdik gibi ressamlar; Cahit Sıtkı Tarancı, 
Sabahatin Ali, Sabahattin Eyuboğlu, Samet Ağaoğlu gibi edebiyatçılar; Ekrem Akurgal gibi ar-
keologlar ve Macit Gökberk gibi fi lozofl ar öğrendiklerini yerli sanatta başarı ile uygulamışlardır. 

Manzara (ayrıntı), Muhittin Sebati
Özel Koleksiyon

Hipodrom, Refi k Epikman, 
Özel Koleksiyon

Saray Burnuna Bakış, 
Şeref Akdik 

 Atatürk, Anadolu’ya “yurt gezileri” adı altında sanatçılar göndererek onların halkla bütün-
leşmesini sağlamıştır. Sanatçıların özgür iradeyle eser vermelerini desteklemek amacıyla  dö-
nemin zor koşullarına rağmen devlet daireleri için tablolar satın alınmasına ön ayak olmuştur. 
Geçmişten gelen ön yargıları yıkmak, sanatı yaşamla bütünleştirmek için meydanlara heykeller 
dikilmesini sağlamıştır.
 Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem Cumhuriyet Türkiyesi’nde sanatın gelişmesi-
ne olanak sağlamıştır.

• Atatürk’ün sanatı ve sanatçıyı desteklemek için yaptığı girişimleri araştırınız. Edindiğiniz bil-
gileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 II. ÜNİTE: ATATÜRK VE SANAT
 1. Atatürk’ün Sanat ve Sanatçıya Verdiği Önem
 2. Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri
 3. Cumhuriyet Döneminde Sanatın Gelişimi

Hazırlık Çalışması

Dikkat Çekme

Bilgi Notu
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2. Atatürk’ün Sanatla İlgili Sözleri

• Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi ifade eden özdeyişlerini araştırarak buldukla-
rınızı dosyalayınız.

35x 50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, sulu boya, 
çeşitli numaralarda sulu boya fırçaları, su kabı vb. 

 Yukarıda Nazım Hikmet’in 
İbrahim Balaban’ın ‘‘Mapusane 
Kapısı’’ adlı tablosundan etkile-
nerek yazdığı şiir verilmiştir.
 Resim sanatında tarih 
boyunca birçok ressam, yazı-
lı metinlerden (edebi eserler, 
dinî metinler vb.) etkilenmiş ve 
plastik ögeler kullanarak eserler 
üretmiştir.
 Aşağıda Atatürk’ün sanat-
la ilgili özdeyişlerinden  bir tanesi 
verilmiştir. Siz de bu özdeyişi ya 
da beğendiğiniz farklı bir tanesi-
ni seçerek sulu boya tekniğiyle 
uygulayınız.

 “Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihî bir özelliği de güzel sanatları sevmek 
ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, 
doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve millî birlik duygusunu de-
vamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek millî idealimizdir.”
                   (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II. cilt, 1952.)

Mapushane Kapısı, İbrahim Balaban

Altı kadın vardı demir kapının önünde,
Beşi toprağa oturmuş, ayakta biri;
Sekiz çocuk vardı demir kapının önünde,
Besbelli henüz öğrenmemişler gülmeyi;
Altı kadın vardı demir kapının önünde,
Ayakları sabırlı, ellerinde keder;
Sekiz çocuk vardı demir kapının önünde,
Cin gibi bakıyor kundaktakiler;
Altı kadın vardı demir kapının önünde,
Sımsıkı gizlemişler saçlarını;
Sekiz çocuk vardı demir kapının önünde,
Biri kavuşturmuş avuçlarını;
Bir jandarma vardı demir kapının önünde,
Ne dost ne düşman, nöbet uzun, hava sıcak;

Bir beygir vardı demir kapının önünde,
Nerdeyse ağlayacak;
Bir köpek vardı demir kapının önünde,
Burnu kara, tüyü sarı;
Kamış sepetlerde yeşil biber vardı,
Torbalarda kömür, heybelerde soğan sarımsak;
Altı kadın vardı demir kapının önünde
Ve demir kapının ardında beş yüz erkek
Vardı efendim;
Altı kadından biri sen değildin ama
Beş yüz erkekten biri bendim.
   
         Nâzım Hikmet

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler
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3. Cumhuriyet Döneminde Sanatın Gelişimi

• Cumhuriyetten günümüze Türk sanatının gelişimiyle ilgili bilgi ve görseller toplayarak 
dosyalayınız.

 Cumhuriyet Dönemi Türk sanatını daha iyi kavrayabilmek için Batı etkisindeki Osmanlı 
Dönemi Türk sanatına kısaca değinmek gerekir. 

 Yanılsaması güçlü Batı tarzı resim, İslam dünyasında 
ve Osmanlı’da benimsenmemiş, bunun yerine minyatürlü el 
yazmaları, süslemecilik vb. zanaat türleri önem kazanmıştır. 
1700’lü yıllardan itibaren Batıya yönelme başlamıştır. Saraya 
yerleşen yabancı sanatçılar, Batı tarzı resim sanatının ülke-
mize taşınmasına yardımcı olmuştur. Bunların en önemlile-
rinden biri Fatih Sultan Mehmet’in portresini yaptırmak üzere 
İtalya’dan davet ettiği Gentile Bellini’dir. 
 18. yüzyılda Batı yöntemleriyle eğitim veren 
Mühendishane-i Berr-i Hümayun (1794), Mühendishane-i 
Bahr-i Hümayun, Mekteb-i Harbiye-i Şahane ve Mekteb-i 
Tıbbiye adlarını taşıyan askerî okullar açılmış, bu okullarda 
askerî amaçlı resim dersleri verilmeye başlanmıştır. Burada 
eğitim gören ve resimle uğraşanlara da “asker ressamlar” 
denilmiştir (Hüseyin Zekai Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Süley-
man Seyit Bey, Hoca Ali Rıza, Halil Paşa vd.). 
 İstanbul’da gerçek anlamda seyirciye açık ilk karma 
resim sergisi, Şeker Ahmet Paşa’nın çabalarıyla 27 Nisan 
1873’te açılmıştır. 
 1883’te Sanayi-i Nefi se’nin açılması en önemli ge-
lişmedir. Böylece asker ressamların yanısıra siviller de res-
samlığa yönelmiştir. Sanayi-i Nefi se Mektebinden mezun 
olan sanatçılar, Osmanlı Ressamlar Cemiyetini kurmuştur. 
Bu cemiyet; 1921’de Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926’da Türk 
Sanayi-i Nefi se Birliği, daha sonra da Güzel Sanatlar Birliği 
adı altında faaliyet göstermiştir.
 1900’lü yıllarda Sanayi-i Nefi sede eğitim gören bir 
grup sanatçı, eğitim için Paris’e gitmiştir. Bu sanatçılar, 
1914’te I. Dünya Savaşı patlak verince yurda dönerek “Çallı” 
ya da “1914 Kuşağı” olarak adlandırılan grubu kurmuştur. 
Dönemin sanatçıları Hikmet Onat, Nazmi Ziya, Avni Lifi j, Fey-
haman Duran, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Ruhi Arel’dir. Daha 
çok fi gürlü kompozisyonlar ve portre alanında izlenimci tarzı 
benimseyen sanatçılar, toplumsallık ve Atatürk devrimlerine 
bağlılık konulu çalışmalar yapmışlardır. 
 1914’te kız öğrencilerin resim eğitimi görmeleri için 
“İnas Kız Sanayi-i Nefi se Mektebi” açılmış, bu mektep 
cumhuriyetin ilanından sonra Sanayi-i Nefi se Mektebiyle 
birleştirilmiştir.

Minyatür (ayrıntı), 
Abdullah Buhari

Fatih’in Portresi, 
Gentile Bellini

Boğaz, Hoca Ali Rıza, Özel Koleksiyon

Türbede Derviş, Osman Hamdi

Heybeliada, Nazmi Ziya, Özel Koleksiyon

Cumhuriyet Öncesi Türk Resmi

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu
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 1924’te resim konusunda yetiştirilmek üzere Gü-
zel Sanatlar Akademisinden Avrupa sınavını kazanan 
beş ressam Paris’e gönderilmiştir. Bunlar Cevat Dereli, 
Mahmut Cüda, Refi k Epikman, Muhittin Sebati ve Şeref 
Akdik’tir.
 1924’ten itibaren her yıl akademinin resim ve hey-
kel bölümü mezunlarından Avrupa sınavını kazananlar, 
Avrupa sanat merkezlerine gönderilmiştir. İlk grup sa-
natçılar, 1927-1928’de Türkiye’ye dönmüştür. 
 1928 Kuşağı sanatçılarının uyguladığı kübizm ve 
ekspresyonizm sanat akımlarıyla Türk resmi farklı bir 
gelişme göstermiştir.
 Zeki Kocamemi, Ali Çelebi, Cemal Tollu, Muhittin 
Sebati, Turgut Zaim, Cevat Dereli, Hale Asaf, heykeltı-
raş Ratip Aşir Acudoğlu tarafından “Müstakil Ressam 
ve Heykeltıraşlar Birliği” kurulmuştur (1928). Grubun 
sanatçılarının birleştikleri ortak nokta, kendilerinden 
önceki kuşağın (1914 - Çallı Kuşağı) renkçi tutumuna 
karşı tablonun çizgisel yapısına ve hacimsel kuruluşu-
na önem vermeleridir.
 Müstakiller, dönemin resmî kültür ideolojisi para-
lelinde Anadolu toprağını ve insanını kucaklayan daha 
geniş bir perspektiften yola çıkmışlardır. 
 1933 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli devrim-
lerinin gerçekleştiği ve bu devrimlerin ardından deği-
şimlerin belirginleştiği bir dönemdir.
 Cumhutiyetin çağdaş ve evrensel bir nitelik ka-
zanması amacıyla tüm sanat dallarında atılımcı, cesur 
ve çağdaş yenilikler desteklenmeye başlanmıştır. Bu 
yenilikler paralelinde 1933’te “D Grubu” kurulmuştur.
Grubun üyeleri Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Elif Naci, 
Cemal Tollu, Abidin Dino ve heykeltıraş Zühtü Müritoğlu 
Paris’te Andre Lhotê’un atölyesinde öğrenim görmüş ve 
yurda döndükten sonra kübizm etkisinde eser vermiş-
lerdir. Grubun sanatsal çıkış noktası, izlenimci eğilimleri 
reddetmek, kompozisyonu kübist ve inşaacı (konstrük-
tivist) akımdan esinlenen sağlam bir desen temeline 
oturtmaktır. 
 1940’ta kurulan bir diğer grup hareketi de “Yeni-
ler Grubu”dur. Kendilerinden önceki grupların insan 
sorunlarına yabancı kaldığını, içinde yaşadıkları top-
lumla ilişkilerinin kesildiğini öne süren toplumcu sanat 
görüşü çevresinde birleşmişlerdir. Dönemin sanatçıları 
Nuri İyem, Avni Arbaş, N. Melih Devrim, Turgut Atalay, 
Mümtaz Yener, Selim Turan, Ferruh Başağa ve Haş-
met Akal’dır. Toplumsal gerçekçiliği savunmuşlardır. 

 Sanat, bir toplumun kültür ürünüdür. Kültür, bir toplumun yaşam düzeyini oluşturan bilgi, 
duygu, düşünce, dil, sanat ve yaşayış biçimlerinin tümü demektir; buna tek sözcükle uygarlık da 
denebilir. Cumhuriyetle birlikte yeni bir kültür dönemi başlamıştır. Atatürk, Türk toplumunun Batı 
dünyasınca kabul edilmiş kültürel değerlere kavuşması için çalışmıştır. Kültürleşme süresince 
güzel sanatlara önem veren Atatürk, cumhuriyetin ilan edildiği 1923’ten, son nefesini verdiği 
1938’e dek on beş yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, siyasal ve kültürel yönlerden 
çağdaş bir devlet olması için çaba harcamıştır.

Atatürk’ün Cenaze Töreni (ayrıntı),  Zeki Kocamemi,
 Atatürk Müzesi, Şişli

Muradiye Cami, Ali Avni Çelebi, Sabancı Müzesi

Karıncalar, Mümtaz Yener, 
M. S.G.Ü Resim ve Hey-

kel Müzesi, İstanbul

Köylü Kadın Portresi, Nuri 
İyem, Özel Koleksiyon

Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi

Toprak Ana, Cemal Tollu, 
M.S.G.Ü Resim ve Heykel 

Müzesi, İstanbul 

Ütücü Kadın, Nurullah 
Berk, Özel Koleksiyon
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Frezyalar( ayrıntı), Adnan 
Varınca

Neş’e ErdokTuran Erol

Adnan Çoker

Öncelikle düşün ve yazın alanında kendini gösteren 
akım, 2. Dünya Savaşı’nın tedirginliği, ekonomik so-
runlar ve beraberinde getirdiği toplumsal çalkantılar 
sonucunda kültür ve sanat hayatını etkilemiş, ulusal 
bir sanat görüşü hâline gelmiştir. Yeniler Grubu, bu 
anlayışın resim sanatındaki yansımasıdır.
 On’lar Grubu, sanatta o güne kadar üretilmiş 
bütün değerlerin çağdaş sanat yapmak isteyen ki-
şiler için kaynak oluşturabileceğini öne sürmüştür. 
Bedri Rahmi atölyesinde eğitim gören On’lar Grubu 
sanatçıları Mustafa Esirkuş, Fikret Otyam, Mehmet 
Pesen, Turan Erol, Adnan Varınca, Orhan Peker, 
Nedim Günsur, Leyla Gamsız, Osman Zeki Oral 
vd.dir. Doğu-Batı bileşiminin özgün sanat yapma-
da yeni olanaklar getireceğini savunmuşlardır. Bu 
görüşe göre yöresel kültür değerleri, evrensel sa-
nat üretmede bir esin kaynağıdır ve Batı resminin 
ustalarını evrensel sanat kaynağına yöneltmek de 
sanatçıya yeni ufuklar açabilir. 

 On’lar Grubu ressamlarından bazıları, hocaları Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun leke, çizgi, renk 
ve benek biçiminde özetlediği resim anlayışından hareketle özgün bir üslup geliştirmelerine kar-
şın yenilik getirmek gibi bir iddiaları olmamıştır.
 1950’li yıllarda çok partili hayata geçilmesinin etkisiyle Türk resim sanatında yeni arayışla-
ra yönelinmiş; 60’lı , 70’li, 80’li yıllarda toplumsal gerçekçilik, dışa vurumculuk, gerçeküstücülük, 
soyut sanat, kavramsal sanat, pop art, fotogerçekçilik vb. akımlar benimsenerek günümüze dek 
sürmüştür.

• Batı etkisindeki Osmanlı Dönemi Türk sanatı ile cumhuriyet ve sonrası Türk sanatında yer 
alan akımları veya grupların sanat anlayışlarındaki değişimi karşılaştırarak tartışınız.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sanat eğitimi için Avrupa’ya gönderdiği ilk sanatçılardan 
biridir?
A) Neş’e Erdok     B) Nurullah Berk     C) Fikret Otyam      D) Adnan Çoker      E) Muhittin Sebati

2. Cumhuriyet öncesi dönemde seyirciye açık, gerçek anlamda ilk karma sergi aşağıdaki ressam-
lardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
A) Şeker Ahmet Paşa B) Süleyman Seyyid C) Hüseyin Zekai Paşa
D) Halife Abdülmecid E) Hoca Ali Rıza

3.  Aşağıdaki sanat akımlarından hangisi cumhuriyet sonrası sanat akımlarından biri değildir?
A) Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği  B) Osmanlı Ressamlar Cemiyeti
C) On’lar Grubu  D) Yeniler Grubu  E) D Grubu

4. “Çallı kuşağının renkçi tutumuna karşı tablonun çizgisel yapısı, konstrüksiyonu ve hacimsel 
yapısına önem vermişlerdir.”
Yukarıda anlatılan resim sanatının dönem özelliği aşağıdaki sanat akımlarından hangisine aittir?
A) Çallı veya 1914 Kuşağı  B) D Grubu C) On’lar Grubu 
D) Yeniler Grubu   E) Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği

Ölçme ve Değerlendirme

Etkinlik
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ÖĞRENME ALANIÖĞRENME ALANI
BİÇİMİ ALGILAMA VE OLUŞTURMABİÇİMİ ALGILAMA VE OLUŞTURMA

I. ÜNİTE: RENKLİ NESNE ETÜDÜI. ÜNİTE: RENKLİ NESNE ETÜDÜ
II. ÜNİTE: RENKTE MODLE-MODÜLASYONII. ÜNİTE: RENKTE MODLE-MODÜLASYON

III. ÜNİTE: MAS-ESPASIII. ÜNİTE: MAS-ESPAS
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• Farklı boyama teknikleriyle yapılmış doğal ve yapay dokunun ifade edildiği görseller toplaya-
rak dosyalayınız.

 Dünyadaki tüm varlıkların yüzeyini örten doku, eşya ve yüzeyleri karakterize eder. Doku, 
görme ve dokunma duyularıyla kavranabilen homojen bir yapıdır. Var olan tüm varlıkların doku-
sal özellikleri çeşitli boyama teknikleriyle ifade edilebilir.

Portre, Hans Holbein, 
Staatliche Müzesi, Berlin

Ayrıntı

1. Nesne ve Yüzeylerin Doku Özelliklerini Renkle İfade Etme

Hans HOLBEİN’in eserinde 
görülen kumaş dokusu, nere-
deyse dokunma hissi uyandı-
racak kadar gerçekçidir. Ku-
maşın dokusal yapısı, ışık ve 
gölgenin zıtlıklar oluşturarak 
anlatımı güçlendirmesi ve ren-
gin ustaca kullanımıyla ger-
çekleşmiştir. Resimdeki camın 
saydam ve parlak yüzeyindeki 
ışık yansımaları ile arkada ka-
lan kumaşın görüntüsü, sanat-
çının teknik olgunluğunu gös-
terir. 

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

 I. ÜNİTE: RENKLİ NESNE ETÜDÜ

 1. Nesne ve Yüzeylerin Doku Özelliklerini Renkle İfade Etme 
 2. Işık Gölgenin Renge Etkisi 
 3. Farklı Boyama Tekniklerinin Renkteki Fiziki Etkisi
 4. Rengin Hacme Etkisi
 5. Renk Gruplarının Kompozisyona Etkisi
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İki Satyr, Rubens, 
Alte Pinakothek Müzesi, 

Münih

REMBRANDT’ın “Altın 
Miğferli Adam” portresinde 
ise ışık ve gölgenin çarpı-
cı kullanımıyla yaratılmış 
zıtlıkların metal objedeki 
gerçekçiliği yansıtmadaki 
başarısı görülür.

Ayrıntı

Altın Miğferli Adam, Rembrandt, 
Gemaldegalerie, Berlin

Ayrıntı

 Peter Paul RUBENS’in 
resminde sıcak renklerin yanı 
sıra gölgelerde kullandığı gri 
tonları, ten dokusunun verilme-
sinde etkili olmuştur. Kullandığı 
kırmızı renk tonlarını çoğunluk-
la kahverengiyle dengelemiştir. 
Resimlerinde boyayı kalın ta-
bakalar hâlinde kullandığı gö-
rülür. “İki Satyr’’ adlı eserinde 
ışık yansımaları ten dokusun-
da hissedilir.

Sanatçının, boyayı tabakalar hâlinde üst üste kullanarak elde ettiği dokusal etki, renk ve açık- 
koyu karşıtlığıyla da birleşince ifadenin çok daha güçlendiği görülür. 
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sulu boya için; 35x50 cm boyutlarında 
sulu boya kâğıdı, sulu boya, çeşitli nu-
maralarda sulu boya fırçaları, su kabı
pastel için; 35x50 cm boyutlarında fon 
kartonu, pastel boyalar, sabitleştirici (fi k-
satif)

• Farklı doku özelliklerine sahip obje-
lerden oluşan bir ölü doğa (natür-
mort) hazırlayınız. 

• Hazırladığınız kompozisyonun de-
senini çiziniz.

• Pastel veya sulu boya tekniklerin-
den birini seçerek kompozisyonu 
renklendiriniz.

Küçük Sokak, Vermeer, 
Louvre Müzesi, Paris

Ayrıntı

Ölü Doğa, Willem Kalf, Özel Koleksiyon, New York

         VERMEER, “Küçük So-
kak” adlı eserinde binadaki 
tuğla, metal ve ahşap mal-
zemelerin dokularını ince bir 
titizlikle resmetmiştir. 
    Sanatçı, boyayı tuval 
üzerine gevşek ve tanecikli 
katmanlar hâlinde yayarak 
kullanmıştır. 

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik
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 Sulu Boya Tekniği

 İlk olarak MÖ 2 binde Mısır’ın “ölülere ait kitapları”nda sulu boya resimler görülmüştür. Orta 
Çağdaki  din kitaplarının minyatürlerinde sulu boya kullanılmıştır. İlk sulu boya manzara resmi, 
15. yüzyılda Albrecht DÜRER tarafından yapılmıştır. 18. yüzyılda İngiltere’de TURNER (Törnır), 
sulu boya resimler yapmıştır. 19. yüzyıldan bu yana sulu boya resim sanatında önemli bir yere 
sahiptir.                                (Sanat Terimleri Sözlüğü, Adnan TURANİ, 1998.)

 Sulu boya; tutkal, su ve toz boyanın karışımından oluşan saydam renkli bir resim boyasıdır. 
Karışımındaki tutkal, boyayı resim kâğıdına yapıştırmaya yarar. Boyada yağ olmadığından bo-
zulmadan, canlı ve kalıcı özelliğini sürdürür. Suyla karıştırarak fırçayla kâğıt üzerine çalışılır.
 Etkinlik sürecinde gerekli araç ve gereçler amaca uygun kullanılmalıdır. Sulu boya, su 
kabı, fırça, bez ya da sünger mutlaka bulundurulmalıdır. Ayrıca kirlenen suyun değiştirilmesi için 
bir lavabo veya kovaya ihtiyaç vardır.
 Uygulama sırasında tekniğe uygun bir sıranın izlenmesi gerekir. Önce geniş, açık plan-
lardan boyamaya başlanmalıdır. Arka plandan ön plana doğru öncelikle açık renkler kullanarak 
işleme devam edilmelidir.          (Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Kazım ARTUT, Ankara, 2001.)

 Sulu boya tekniğinde kâğıt, ıslak ya da kuru kullanılabilir. Sulu boya tekniği, diğer boyama 
teknikleriyle birlikte kullanılarak zenginleştirilebilir.

2. Işık-Gölgenin Renge Etkisi

• Günün değişik saatlerinde, evinizin penceresinden görünen manzaranın renklerini gözlem-
leyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Erminli Kadın (ayrıntı),  Leonardo Da Vinci

 Öz Portre (ayrıntı), Camille Pissaro

 “Gölgeler, ışıklarına uygun olan renkte boyandığı sürece ışığın ne renk olduğunun bir öne-
mi yoktur.”
  Rembrandt Van RİJN

 Işık-Gölgenin Renge Etkisi

 Resimde ışık ve gölge; kompozisyon, objeler, kullanılan 
teknik ve malzemeler kadar önemlidir. Resimle ilgilenmeyen 
bir kişiye gölgeli bir resim gösterildiğinde bu kişi, gölgeler koyu 
olduğu için gölge renginin siyahla karıştırılmış olduğunu zanneder. 
“Kırmızı bir elmanın gölgesi” deyince bu kişinin aklına koyu kahve 
ya da siyahla boyanmış bir kırmızı gelebilir. Ancak bu yanlıştır. 
Yüz elli yıl öncesine kadar bunun doğru olduğu zannediliyordu. 
1850’li yıllarda sanatçılar, resimlerindeki gölgeli kısımlarda ve 
koyu planlarda siyaha yakın kahverengi bir renk kullanmıştır. Işığın 
objeler üzerindeki etkisini fark ederek resim yapmaya başlayan 
izlenimciler, gölgede ışığın varlığını ve onda siyaha yakın koyu 
kahverengi dışında başka renklerin de olduğunu bulmuşlardır.

ş g

Gü ü d ği ik tl i d i i i

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

Bilgi Notu

Dikkat Çekme
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 Objelerin Rengi

 Objelerin rengini etkenler belirleyen etkenler; 1. Lokal renk ( Öz renk), 2. Tonal renk ( Işığa 
göre değişiklik gösteren renk), 3. Atmosferik renk (Yansıyan renk)’tir. Bunları etkileyen faktörler 
ise ışığın rengi, ışığın yoğunluğu, lokal atmosferdir. 
 Aşağıdaki çokgen objenin rengi kırmızıdır. Ancak bu onun lokal (öz, gerçek) rengidir. Bu-
nun dışında diğer tonal ve atmosferik renkler de fi gürün renginin oluşumunu belirler.
Lokal renk: Nesnenin öz rengidir. Işık gölge ya da yansıyan renklerin etkisiyle değişmeyen 
planları kapsar. 1. görseldeki çokgen objenin A ile işaretlenmiş yüzeyi lokal renkli bölümdür. Bu 
bölüm, ışığın az veya çokluğundan etkilenmeyen ve değişmeyen gerçek rengi içerir.
Atmosferik (Yansıyan) renk: Işığın kendi rengi ve nesnelerin yansıttığı renkle oluşur. B ile 
işaretli alan, atmosferik rengi gösterir. Bu da mavi tonlarda ya da az turuncu tonlarda olabilir. 
3. görseldeki gibi obje izleyiciden uzaklaştıkça nesnelerin tonları zayıfl ar, grileşerek atmosferik 
rengi etkiler.
Tonal renk: Görseldeki çokgenin ışık ve gölge etkisiyle değişime uğrayan C ile işaretli bölümlerini 
kapsar.  Bu yüzeyler A yüzeyinden daha fazla ışık alır; bundan dolayı yüzey rengi daha açık kırmızı 
veya daha koyu renktedir. 1. görseldeki obje ve yansıtıcı sarı levha daha az ışık almaktadır. 
Bundan dolayı kırmızı ve sarı, mavimsi bir ton almıştır. 

Işığın geliş yönü

• Atölyede farklı biçim ve renklere sahip objelerden oluşan bir kompozisyon kurunuz. 
• Işığın nesnelerin rengine olan etkisini dikkate alarak sulu boya tekniğinde çalışma yapınız.

35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, deği-
şik numaralarda fırçalar, su kabı, sünger vb.

 Edouard Manet ve arkadaşları, kendilerinden önceki resim anlayışına karşı çıkmışlardır. 
Çünkü geleneksel sanatın doğayı göründüğü gibi betimleme yönteminin yanlış bir anlayışa da-
yandığını fark etmişlerdir. Kabul ettikleri tek şey, geleneksel sanatın insanları veya nesneleri çok 
yapay koşullarda betimlemesidir. 
 Ressamlar, modellerine ışığın pencereden girdiği atölyelerinde poz verdirmiş, hacim ver-
mek için de ışıktan gölgeye ağır geçişi kullanmışlardır. Akademi öğrencileri, tablolarını bu ışık-
gölge oyununa oturtacak biçimde eğitilmiştir. Önceleri antik heykellerin alçıdan kopyalarından 
esinlenerek çizim yapmışlar, taslaklarını değişik yoğunluklarda gölgelendirmişlerdir. Bu yolu öğ-
renince tüm nesnelere uygulamışlardır. Sanat izleyicisi de bu yolla betimlenmiş resimleri görme-
ye alışmıştır. 
 Güneş ışığında zıtlıklar çok kesindir. Atölyenin yapay havasından dışarı çıkan nesneler, 
antik yapıların alçı kopyaları gibi üç boyutlu ve hacimli görünmez. Aydınlanan yerler, atölyede-
kinden daha çok parlar; ışık, çevredeki nesnelerden yansıyarak gölgedeki bölümlerin rengini 
etkilediğinden, gölgeler bile artık tekdüze bir gri veya siyah değildir. 
 İzlenimciler, akademi kurallarının dışına çıkarak nesneleri, bu kurallar doğrultusunda değil 
kendi gözlerine bırakarak heyecanlandırıcı bulgularla  yapmışlardır. 

                                   (E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, s. 404, 405, 406, 1980.)

Etkinlik

Okuma Parçası

Işığın nesnelerin rengine olan etkisini dik

Kullanılacak Malzemeler

Işığın geliş yönü

A

C

C

B

1. Görsel 2. Görsel 3. Görsel

A

C

C

B

Işığın geliş yönü                                 

A

C

C

B
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Rönesansta ressamlar, gerçeklik duygusu-
nu güçlendirmek için gölgeli alanlardaki renkleri 
koyulaştıran bir yöntem uygulamış ve bu, 19. 
yüzyıl başlarında geleneksel hâle geliştir.

19. yüzyılın ortalarında izlenimcilik akımının 
ortaya çıkması bir devrim yaratmıştır. MONET, 
PİSSARO, RENOİR (), CEZANNE (Sezan) gibi 
sanatçılar, doğaya çıkarak gölgelerin aydınlık 
ve renklerle dolu olduğunu, doğadaki her cis-
min renginin diğer cisimlerden yansıyan renk-
lerle birleşerek çok değişik tonlar ortaya çıktığı-
nı keşfetmişlerdir.

16. yüzyılda CARAVAGGİO’nun eserlerinde 
ışık-gölge karşıtlığıyla sanki obje ve fi gürler, önce 
tamamen karanlık bir odaya kapatılmış, sonra 
birden bire mumlarla yandan aydınlatılmış gibi 
güçlüdür. “Tenebrizm” adı verilen koyu gölge tek-
niğine ‘’Caravaggio tekniği’’ de denmektedir.

16. yüzyıl sonlarında başlayan “chiroscuro” (ışık-gölge) tekni-
ğiyle ışık ve gölgenin resim yüzeyinin geniş alanlarında kullanımı 
bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Bu teknik, barok sanatın bütün usta 
sanatçıları tarafından benimsenmiştir. Bu tekniğin en özgün sa-
natçısı Hollandalı ressam Rembrandt VAN RİJN’dir. Onun eser-
lerinde ışıktan gölgeye geçiş yani ışığın konumuna göre formları 
renkli, anlatım yumuşaktır. Rembrandt’ın eserlerinde ışık yoğun 
ve altın renklidir.

Işık, nesnelerin her tarafını aynı ölçüde aydınlatmadığı için 
açık-koyu farklılıkları meydana gelir. Tek renkli bir nesneye ba-
kıldığında ışığın geldiği yöndeki kısımların açık ve parlak olduğu, 
gölgede kalan kısımların ise koyu ve sönük olduğu görülür.  Sa-
natçılar bu durumu, tarih boyunca çeşitli yöntemler geliştirerek 
anlatmaya çalışmışlardır.

Leonardo Da VİNCİ, Rönesans Döneminde ışığın etkilerini 
araştıran çalışmalar yapmış, ışığı daha iyi anlatabilmek için bir 
yöntem geliştirmiştir. Çizdiği fi gürlerin dış hatlarını fon ile kay-
naştırarak ışıklı kısımları net, kesin ve doğru biçimde; gölgeli 
kısımları ise bulanık, belirsiz ve deformasyona uğramış olarak 
çizmiştir. Bu yönteme “sfumato” denmektedir. 

Kayalıklar Meryem’i, Leonardo Da Vinci, 
Louvre Müzesi, Paris

İsa’ya Dikenli Taç Giydirilmesi, Caravaggio, 
Tarih Sanat Müzesi, Viyana

Matthew ve Melek, Rembrandt,
Louvre Müzesi, Paris

Madam Georges, Renoir

Bilgi Notu
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• Pastel, kuru, guaj ve sulu boya tekniklerine örnek görseller toplayarak dosyalayınız.

3. Farklı Boyama Tekniklerinin Renkteki Fiziki Etkisi

Siyah Kuş Tüyü Kürklü Kadın, Lautrec, pastel boya Kuşlu Ölü Doğa, kuru boya, Will Topley

Pastel kuru guaj ve sulu boya tekniklerine

Hazırlık Çalışması
•

Bilgi Notu

 Renkli çalışmalarda kullanılan boya malzemelerinin kimyasal ve fi ziksel yapıları gereği 
sürüş, etki ve renk farklılıkları vardır. Sanatçılar, bu farklılıkları kullanarak boyama teknikleri-
ni geliştirmiş, bu tekniklerin verdiği olanakları sınırsızca kullanmışlardır. Her teknik tek başına 
kullanılabileceği gibi birkaç teknik bir arada da uyumlu şekilde kullanılabilir. En çok kullanılan 
boyama teknikleri; pastel, kuru, yağlı, guaj, akrilik ve sulu boyadır.
 Kuru boyanın yapısı, kurşun kaleme benzer. Kuru boya ile renkli çizgiler ve izler bırakıla-
bilir. Çalışma tekniği kara kalem tekniği gibidir. Kuru boya ile geniş yüzeyleri boyamak zordur. 
Renkli çizgiler, resim yüzeyinde çizgisel bir doku etkisi bırakır.  
 Pastel boya tekniğile yapılan resimlerin renkleri canlı görünür ve kadife gibi yumuşak bir 
etki bırakır. Ancak boyaları üst üste sürmemek gerekir.

Etkinlik
• Pastel boyanın bir rengini kullanarak resim 

kâğıdının bir bölümünü serbestce boyayı-
nız.

• Aynı renk kuru boya kullanarak pastelle 
boyadığınız yerin altını boyayınız.

• Aynı rengi kullanarak sulu ve guaj boya ile 
işlemi tekrarlayınız. 

• Pastel, kuru, guaj  ve sulu boya ile kâğıda 
sürdüğünüz renkte ne gibi fi ziksel farklılık-
lar gözlediniz? Bu farklılıkların sebebi siz-
ce ne olabilir?

Kullanılacak Malzemeler resim kâğıdı, pastel, guaj, kuru, sulu boya, su 
kabı, fırçalar
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35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, fon kartonu, resim kâğıdı, pastel boya, guaj boya, kuru 
boya, sulu boya, su kabı, fırçalar

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Atölyenizde farklı renk ve 

biçimlerdeki objelerden olu-
şan bir kompozisyon hazır-
layınız. 

• Pastel, kuru, guaj ve sulu 
boya tekniğinde çalışmak 
üzere dört grup oluşturunuz. 

• Boyama teknikleriyle ilgili 
bilgilerinizi dikkate alarak 
uygulama yapınız.

• Bitirdiğiniz çalışmaları kar-
şılaştırarak farklı boyama 
tekniklerinin renk üzerindeki 
etkilerini tartışınız. 

Botlar, kuru boya 

Ziyafet (ayrıntı), Fikret Mualla, guaj boya Eileen Soper, sulu boya

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

 Sulu boya tekniğinde renkler saydamdır. Yan yana sürülen renkler, suyun yardımıyla kay-
naşır. Böylece renkler arasında pasajlar elde edilir. Tekniğe uygun olarak kullanılan sulu boya 
renkleri, canlılığını korur.
 Guaj boya; ıslakken parlak, kuruduğunda matlaşan ve örtücü niteliğe sahip bir boyadır. 
Bu nedenle kâğıda sürülen renk tonları az çok değişir ve matlaşır. Resim yaparken boyanın bu 
özelliği dikkate alınmalıdır. 
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 Sanatçılar, resim sanatında nesneleri hacimlendirirken iki yöntem kullanmıştır. “Klasik yön-
tem ve Modern yöntem.” Klasik yöntemde (modle); ışığın geliş yönüne göre nesne renginin açık, 
orta, ve koyu tonları kullanılarak hacim etkisi verilir. Anton Van Dyck (Dayk)’ın yaptığı “Cornelis 
Van Der Geest” adlı portre, bu yönteme örnek olarak verilebilir. 
 Modern yöntemde (modülasyon) ise nesneler hacimlendirilirken ışıklı alanlardan gölgeli 
alanlara renk kontrastlıklarıyla geçilir. Örneğin; Andre Derain, “Matisse’in Portresi” adlı eserinde 
ışıklı alanları sarı, kırmızı ve turuncularla boyamıştır. Gölgeli alanlarda ise mavi ve mor ve yeşil 
gibi soğuk renkler kullanarak hem zıtlık sağlamış hem de hacim etkisi yaratmıştır. Van Gogh’un 
öz portresinde de aynı özellikleri görebiliriz.

Asniere Plajındakiler, Georges SeuratAyrıntı

4. Rengin Hacme Etkisi

• Caravaggio, Rubens ve Monet’nin eserlerinden birer örnek seçerek bu ressamların rengi 
kullanışlarındaki farklılıkları inceleyiniz.

• Resimde açık ve koyu 
alanlarda kullanılan renkle-
ri söyleyiniz.

• Resmin hangi yöntemle ya-
pıldığını ve hacim etkisinin 
nasıl sağlandığını açıklayı-
nız.

C i R b M ’ i l

Hazırlık Çalışması

Matisse’ in Portresi, Andre Derain Cornelis van der Geest, Anton Van 
Dyck

Öz Portre, Vincent Van Gogh

p y g

Etkinlik

Bilgi Notu
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35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, sulu 
boya, su kabı, fırçalar

 Aşağıda verilen görsellerden yararlanarak etkinliği yapınız.
• Doğal bir obje seçiniz.
• Objenin taslağını sulu boya kâğıdına çiziniz. 
• Hazırladığınız taslağı sulu boya tekniğiyle renklendiriniz.
• “Asniere Plajındakiler” adlı görselde gölgeli alanların soğuk renklerle boyandığına dikkat 

ediniz. Siz de çalışmanızda aynı renk anlayışını uygulayınız.
• Çalışmanızda ışık alan bölgeleri açık ve sıcak, koyu ve gölgeli bölgeleri soğuk renklerle 

hacimlendirmeye dikkat ediniz.

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

5. Renk Gruplarının Kompozisyona Etkisi 

• Renk gruplarının neler olduğunu araştırınz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Yukarıda verilen görselleri inceleyiniz.
• Görsellerde hangi renk grupları kullanılmıştır?
• Kullanılan renk gruplarının kompozisyonun bütününe etkisini söyleyiniz.
• Görsellerin açık ve koyu alanlarında kullanılan renklerin hacme ve kompozisyona katkısını 

söyleyiniz.

Görünü (Peyzaj), Çobanlar ve Keşiş, 
A. Magnasco

Harman Yeri, Namık İsmail Madam Cezanne’ın Kırmızı El-
biseli Portresi, Paul Cezannerrr

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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 Renk kullanımında;
• Renk karşıtlıkları kompozisyona hareket, uyum, ritim ve denge kazandırır.
• Soğuk renkler uzak, sıcak renkler yakın etkisi yaratır.
• Işığı daha çok yansıttıklarından ışıklı alanlarda sıcak renkler kullanılır. Gölgeli alanlarda ışık 

azaldığından soğuk renklerin etkisi artar (Bütün ışıksız, karanlık alanlarda mavi egemen 
renktir.).

Ölçme ve Değerlendirme

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. Aşağıdaki ressamlardan hangisi “sfumato” tekniğini kullanmıştır?

A) Raffaello  B) Donatello  C) Michelangelo
D) Leonardo  E) Tintoretto 

2. Sanatçılar doğaya çıkarak gölgenin aydınlık ve renkli olduğunu, doğadaki cisimlerin 
renklerinin diğer cisimlerin üzerine yansıyarak farklı tonlar oluşturduğunu keşfetmiştir.” 

Yukarıda sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kübizm B) Realizm C) Barok D) İzlenimcilik  E) Rönesans

3. Aşağıdaki görselde harf ile adlandırılan renk alanları, aşağıdaki seçeneklerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1- Lokal renk, 2- Yansıyan renk, 3- Tonal renk
B) 1- Tonal renk, 2- Lokal renk, 3- Yansıyan renk
C) 1- Yansıyan renk 2- Lokal renk, 3- Tonal renk
D) 1-Yansıyan renk 2-Tonal renk, 3- Lokal renk
E) 1- Lokal renk, 2- Tonal renk, 3- Yansıyan renk

4. Aşağıdakilerden hangisi sulu boya tekniğinin bir özelliğidir?

A) Örtücü bir boyadır.
B) Renkler canlıdır ve kadife gibi yumuşak bir etki bırakır.
C) Çalışma tekniği kara kaleme çok benzer.
D) Renkler şeffaftır.
E) Yağla karıştırılır.

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Değişik etkilerdeki yaprak, çiçek, kabuk, taş vb. nesnelerin dış yüzeyine …....……… 
…………… denir.” 

1

1

2

3

Işığın geliş yönü

Bilgi Notu
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• İki boyutlu yüzey üzerine doğadaki üç boyutlu nesnelerin resmini yaparken nesnelerin üç bo-
yutlu algılanmasını sağlamak için ışık-gölge, açık-orta-koyu değerlerinden yararlanılır. Nes-
neler üzerine yansıyan ışığın yüzeyler üzerindeki dağılımı açık, koyu ve ara değerleriyle ne 
kadar doğru ifade edilirse nesnenin üç boyutlu yapısı ve derinlik etkisinin de o kadar gerçekçi 
algılanması sağlanır.

• Heykel ve mimari gibi üç boyutlu sanat eserlerinin tasarımında resim gibi iki boyutlu sanat 
eserlerine göre ışık-gölgenin etkisi daha farklıdır.

• Resmin algılanması ve izleyen üzerindeki etkisi belli bakış noktalarına göre gerçekleşir. An-
cak heykel ve mimaride bir bakış noktasından sadece bir taraf algılanır. Çevresinde dönerek 
180°lik farklı bakış açılarıyla bütünün ayrıntıları kavranabilir.

• Heykel sanatında üç boyutlu yapı üzerindeki girinti, çıkıntı ve boşluklar, doğal ya da yapay 
ışığın etkisi, aydınlık (ışıklı), karanlık (gölgeli) ve ara değerlerle etkili bir görüntü sağlanır.

• Işık; mimari yapıda dış cephe üzerindeki mimari formlar, kapı, pencere, çatı, girinti, çıkıntı ve 
süsleme ögeleri üzerinde meydana getirdiği açık, koyu ve ara değerleri ile anlam kazanır.

1. Işık-Gölgenin Biçim Üzerinde Etkisi

• Işık-gölgenin iki boyutlu bir yüzey üzerindeki nesnelere etkisi nelerdir? Araştırınız.

Verilen görselleri inceleyiniz.
• I ve II. görseli karşılaştırınız ve aralarındaki farklılığı nedenleriyle söyleyiniz.

Bilgi Notu

Etkinlik

Hazırlık Çalışması

  II. ÜNİTE: RENKTE MODLE-MODÜLASYON

 1. Işık-Gölgenin Biçim Üzerinde Etkisi
 2. Doğal ve Yapay Işığın Renge Etkisi
 3. Modleyi Tanıma
 4. Modülasyonu Tanıma
 5. Leke Değerlerinin Formda Hacim Kazandırma Etkisi  
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 Yandaki görselde Lacoon Heykel Grubundan 
bir tors çalışma örneği verilmiştir İnceleyiniz.
•  Atölyenizde, bir kaide üzerine bir yönden ışık 

alacak şekilde yerleştirdiğiniz torsun geometrik 
kurgusunu (taslağını) fon kartonu üzerine pastel 
tekniğiyle çiziniz. 

• Belirlediğiniz bir rengi beyazla karıştırıp tonunu 
açarak ışıklı alanlarda kullanınız. Gölgeli alanlar-
da rengi siyahla karıştırarak koyulaştırınız.

• Çizdiğiniz tors üzerinde açıktan koyuya geçişler-
de yumuşak değerler elde etmeye dikkat ediniz.

• Çizdiğiniz torsun fonunu, belirlediğiniz rengin ton 
karşıtlıklarını (kontrastını) kullanarak boyayabi-
lirsiniz.

35x50 cm boyutlarında fon kartonu, yağlı ya da 
kuru pastel boya, fi ksatif

• Renkli bir nesnenin doğal (gün ışığı, ay ışığı) ve yapay ışık (mum, ateş, lamba, fener ışığı 
vb.) altındaki görüntülerini gözlemleyerek bulgularınızı sınıf ortamında paylaşınız.

P.Mc Devitt, Kağıt Üzerine Kuru Pastel Tekniği

2. Doğal ve Yapay Işığın Renge Etkisi 

 Verilen görselleri inceleyiniz. 
• Görsellerdeki ışık kaynağının türünü söyleyiniz.
• Bu ışık kaynaklarının nesnelerin rengine etkisini söyleyiniz.

Kullanılacak Malzemeler

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Etkinlik
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 Tüm cisimlerin (formların) rengini algılamak için ışığa ihtiyaç vardır. Işığın türüne ve geliş 
açısına göre yapıların yüzeyindeki renklerde farklılıklar oluşur.
 Işık alan cisimleri üç renk faktörü belirler.
A) Tonal renk: Işık ve gölgenin etkisi sonucunda görülen değişmiş renktir.
B) Lokal renk: Yapının asıl rengidir.
C) Atmosferik renk: Çevredeki diğer objelerden yansıyan renktir.
 Işığın renk faktörlerini ise şığın rengi, yoğunluğu ve aradaki atmosfer etkiler.
 Işığın türünü ışık kaynakları belirler, buna göre iki tür ışık vardır:
A) Doğal ışık: güneş ışığı, ay ışığı.
B) Yapay ışık: mum, fener, lamba vb.
 Doğal ışık, azaldıkça mavileşir. Örneğin; gurup vakti ya da ay ışığı gibi. Bu ışık, etkilediği 
tüm renkleri mavileştirir. Gölge rengi de ışık yoğunluğu azaldığı için mavidir. 
 Günün farklı saatlerinde güneş ışığının geliş açısındaki farklılıklar, ışık yoğunluğunun de-
ğişmesine neden olduğundan gün boyunca dünya üzerindeki bütün renkler de değişim gösterir. 
Şafak vakti ışık, saydam ve mavimsi beyaz renktedir. Gün ortasında, tam güneşli bir günde ışığın 
rengi, sarıya dönük beyazlıktadır. Bulutlu bir günde ışık, gri; alaca karanlıkta turuncu görünür. 
 Yapay ışık genellikle sarıdır fakat ışık kaynağının rengi de önemlidir. Mum ışığı sarı, fl ore-
san ışığı pembe ya da mavi olabilir. Ayrıca yapay ışığı teknolojik ışık kaynaklarıyla istenen her 
renge büründürmek mümkündür. 

 Verilen görseli inceleyi-
niz.
• Farklı biçim ve renkte-

ki objelerden oluşan bir 
kompozisyon hazırlayınız.

• Kompozisyonu doğal ışık-
la aydınlatınız.

• Doğal ışığın nesneler üze-
rindeki yoğunluğunu ve 
renklere etkisini dikkate 
alarak pastel boya tekni-
ğiyle çalışınız.

• Aynı kompozisyonu yapay 
ışık kullanarak pastel boya 
tekniğiyle tekrar çalışınız.

• Bitirdiğiniz çalışmaları do-
ğal ve yapay ışığın renk 
üzerindeki etkisini dikkate 
alarak karşılaştırınız.

Üç Yumurta ile Bakır Kazan, Chardin, Louvre Müzesi, Paris 

35x50 cm boyutunda resim kâğıdı, pastel boya

Etkinlik

Bilgi Notu

Kullanılacak Malzemeler
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• Modle ile ilgili bilgilerinizi hatırlayınız. Türk ressamların modleye örnek oluşturabilecek 
natürmort çalışmalarından görseller seçerek dosyalayınız.

• Modle; üç boyutlu nesneleri iki boyutlu yüzey üzerinde göstermek amacıyla nesnelerin üze-
rindeki girinti ve çıkıntıları üç boyut yanılsaması verecek biçimde ışık-gölge etkisiyle resmet-
me tekniğidir. Modle her tür malzeme ve resim tekniğiyle yapılabilir.

• Verilen görsellerde ışığın etkisiyle açık, orta, koyu renk değerlerinin oluştuğu, bu değerlerle 
resim yüzeyinde ve nesnelerde derinlik duygusunun hissedildiği görülmektedir.

Kaktüs, Mahmut Cüda

Tabakta Elmalar ve Portakal Çiçeği, Zurbaran, Özel Koleksiyon

3. Modleyi Tanıma

Bilgi Notu

Hazırlık Çalışması
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• Verilen görseli inceleyerek atölyenizde tek yönden ışık alacak şekilde farklı renk ve 
biçimlerdeki objelerden oluşan bir ölü doğa kompozisyonu hazırlayınız. 

• Kompozisyonun çizimini yapınız.
• Çiziminizi pastel boya tekniğiyle renklendiriniz.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde modleyi nasıl uyguladığınızı arkadaşlarınıza anlatınız.

Klasik Baş, Diego Rivera, Casa Diego Rivera Müzesi, Meksika

50x70 cm boyutlarında renkli fon kartonu, 
pastel boyalar, fi ksatif

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler
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Meyve Tabaklı Ölü Doğa, Cezanne, Modern Sanatlar Müzesi, New York

Öz Portre, Paul Cezanne, 
Özel Koleksiyon

4. Modülasyonu Tanıma

• Modülasyona örnek olması açısından Cezanne, Van Gogh ve Gauguin (Gogen)’e ait görsel-
ler toplayarak dosyalayınız.

• “Tabloda renk zenginliği, formun dolgunluğunu oluşturur.”
          
  (Kazım Artud, Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri,  )

 Modülasyon, ilk olarak müzikte kullanılan sonradan resim diline geçen bir terimdir. Modü-
lasyonun ünlü ressamlar arasındaki en önemli temsilcisi CEZANNE kabul edilir. Modülasyonda 
değişik renkler, ışıkta turuncudan pembe ve sarıya, yarım valör tonlarında yeşil ve leylak rengine, 
gölgelerde ise açık mavilere gider. Bütün bu renk tonlarının değerleri hemen hemen aynıdır yani 
beyazdan siyaha giden ton çubuğunda aynı açı içinde olan renklerdir. 

 Modülasyon yoluyla açık-koyunun etkisini, açık-koyu kullanmadan renk karşıtlıkları da 
sağlayabilir. Gölgenin ışıkla bir araya getirilerek açık tonların doyurulması valörlerin bir araya 
getirilmesi modülasyonun görevidir. Tablonun ışık-gölgeyle ağırlaşması yerine hafi f ve saf renkler 
kullanmak ancak modülasyonla mümkündür (Ayrıntıda görülen elmalar üzerinde ışıklı alanlardan 
gölgeli alanlara geçişte kullanılan renk farklılıkları gibi.). Formda sıcak-soğuk yani karşıt renkler 
kullanmak, ifadeyi güçlendirir. 
 Modülasyon, kısaca renkle üç boyut (hacim) etkisi yaratmak demektir.

Dikkat Çekme

Bilgi Notu

Hazırlık Çalışması
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• Atölyenizde farklı renk ve biçimlerdeki objelerden oluşan bir ölü doğa kompozisyonu hazır-
layınız.

• Kompozisyonu pastel boya tekniğiyle modülasyon yöntemine uygun olarak renklendiriniz.

• Yukarıda modle ve modülasyona örnek olarak iki görsel verilmiştir. İnceleyiniz.
• Hacimlendirme kaygısını göz önünde bulundurarak iki görseli karşılaştırınız.
• Modle ve modülasyonun hacimlendirmeye etkisindeki farklılıkları söyleyiniz

Tabakta Elmalar ve Portakal Çiçeği (ayrıntı) Zurbaran, Özel Koleksiyon

Meyve Tabaklı Ölü Doğa (ayrıntı), Cezanne, Modern Sanatlar Müzesi, New York

Etkinlik

Etkinlik

50x70 cm boyutlarında renkli fon kartonu, pastel 
boyalar, fi ksatif

Kompozisyonu pastel boya tekniğiyle mo
5
b

Kullanılacak Malzemeler
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5. Leke Değerlerinin Formda Hacim Kazandırmaya Etkisi

• Çevrenizde gördüğünüz üç boyutlu cisimleri ışığın etkisiyle üzerlerinde oluşan açık, orta, 
koyu değerlerini dikkate alarak gözlemleyiniz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Leke, yüzeyleri herhangi bir malzemeyle kapatarak elde edilen (doku, ışık, gölge, renk, 
ölçü ve derinlik gibi elemanlarla) bir algı elemanıdır. Leke, iki boyutlu yüzey üzerinde tek bir koyu-
luk derecesine bağlı olarak kullanıldığı zaman kabarma ve çökme etkisi yaratmayan silüet niteli-
ğindedir. Leke açık, orta ve koyu ton değerleri kullanılarak kabarma ve çökme yanılsaması oluş-
turacak biçimde kullanıldığında üç boyut, hacim ve derinlik etkisi artar.

 İzlenimciliğe kadar olan dönemde genel olarak fi gür ve nesnelere hacim kazandırmak için 
açık ve koyu ton değerleri kullanılmıştır. Bunlar, nesnenin öz renginde ışık-gölge etkisiyle olu-
şan açık, orta, koyu değerlerdir. Bu değerlerin yan yana gelerek oluşturduğu derinlik etkisini ver-
me yöntemini sanat tanımlayıcıları “modle” olarak adlandırmıştır. Örneğin; Barok Dönem ressa-
mı Chardin’in görseli incelediğinde bakır rengine etki eden ışığın açık, orta, koyu ton değerlerini 
oluşturduğu, sanatçının bu değerlerle yumuşak bir geçiş sağlayarak forma hacim kazandırdığı-
görülmektedir. 
 Art izlenimci (post empresyonist) sanatçı Cezanne’ın görselinde ise farklı renk lekelerinin 
yan yana kullanılarak hacim etkisi yaratıldığı görülmektedir.

Bakır Çeşme, Chardin, 
Louvre Müzesi, Paris

Ayrıntı

Ayrıntı

Açık Pencereli Ölü Doğa, Cezanne

ğ

• Çevrenizde gördüğünüz üç boyutlu cisim

Hazırlık Çalışması
••

Bilgi Notu
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• Atölyenizde bir yönden ışık alacak şekilde farklı biçimlerdeki objelerle bir kompozisyon dü-
zenleyiniz.

• Kompozisyonu çiziniz.
• Çiziminizi bir rengin içine beyaz, siyah ve griler katarak boyayınız, boyamanızı yaparken 

açık, orta ve koyu değerleri kullanmaya özen gösteriniz.
• Aynı kompozisyonu, objelerin gerçek renklerini kullanarak yeniden boyayınız. Boyamanızı 

yaparken renk alanlarının birbirleriyle etkileşimini göz önünde bulundurunuz.
• Bitirdiğiniz çalışmalar üzerinde açık-koyu değerleriyle biçimlere nasıl hacim kazandırdığınızı 

arkadaşlarınıza anlatınız.     

• Ayrıntıda görülen ayvada öz renk olan sarı; ışığın yoğun olduğu yerlerde açık sarı, orta de-
ğerlerde sarı ve koyu alanlarda turuncu kahve ve zeminden yansıyan yeşil tonları kullanıla-
rak leke değerleri ile üç boyut yanılsaması (hacimlendirme) oluşturulmuştur. 

• Kumaşın yeşil rengi, ayvanın sarı rengiyle etkileşim içindedir. Kıvrımlardaki ışıklı alanlarda 
sarının etkisi (yansıyan renk) açıkça görülmektedir.

• Buna göre kırmızı elma ile yeşil ku-
maş arasındaki renk alanlarının 
hacimlendirmedeki etkisini resmin 
genelini göz önünde bulundurarak 
çözümleyiniz.

• Kompozisyonun geneline baktığınız-
da resim yüzeyinin leke dengesini 
oluşturan alanların hacimlendirmeye 
yaptığı etkiyi söyleyiniz.

Ölü Doğa, Mahmut Cüda

AyrıntıAyrıntı

35x 50 cm boyutlarında fon kartonu, pastel boya, 
fi ksatif

Etkinlik

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler
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Ölçme ve Değerlendirme

 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun sözcükle doldurunuz.

• İki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutlu nesnelerin üzerlerindeki girinti ve çıkıntıları ışık 
gölge-etkisiyle resmetme tekniğine ............................… denir.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi resimlerinde kullandığı hacimlendirme işini “modülasyon” olarak 
adlandıran ilk ressamdır?

A) Van Gogh   B) Picasso C) Cezanne        D) Monet          E) Manet

 “Figürün bütününü, genel hareketini, oranlarını kavramaya ve algılamaya yönelik etkin-
liklerdir. Kısa sürenin getirdiği sınırlar içinde çizenin tüm duyumlarının model üzerine yönelm-
esini, ilginin odaklanmasını ve nesnenin belleğe yerleşmesini sağlar.”

2. Yukarıda verilen tanımın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modle     B) Modülasyon     C) Leke     D) Hacim    E) Renk 

3. Aşağıdaki görsellerden hangisi modülasyona bir örnektir?

A)             B)                          C)    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
            
      
            
      D)              E)
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1. Resim Alanının Düzenlenmesinde Geometrik Kurgu Oluşturma

• Resimde geometrik kurgulamayı araştırınız.
• Geometrik kurgusu yapılmış örnek bir görsel bularak inceleyiniz.
• Rönesans sanatçılarından Leonardo da Vinci’nin eserlerinden örnekler inceleyerek bir tane-

sinin geometrik kurgusunu çiziniz.

• “Sanat düzendir.”           
                             Seurat

• “Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir.”
                  Edgar Degas

 Sanatçı, tabiatta var olan geometriyi sezgisiyle bulup eserini bu gerçek üzerinde düzenler. 
Her varlık özünde bir geometriye sahiptir. Varlıkların geometrik algıları sanatçının sezgisiyle 
resim yüzeyinde sistemli bir biçimde düzenlenir. Resim yüzeyinin amaca göre düzenlemek ve 
neyi, nereye yerleştireceğini iyi tasarlamak gerekir. 
 Aşağıda Paul Cezanne’ın “Elma Sepeti” adlı ölü doğa çalışması ve bu çalışmanın şematik 
çizimi yer almaktadır. Şematik çizimde resim yüzeyinin nasıl bölündüğü ve nesnelerin geometrik 
formlarının nasıl ifade edildiği görülmektedir.

Elma Sepetli Ölü Doğa, şematik çizimiElma Sepetli Ölü Doğa, Cezanne

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

S

 III. ÜNİTE: MAS-ESPAS

 1. Resim Alanının Düzenlenmesinde Geometrik Kurgu Oluşturma
 2. Resim Alanının Düzenlenmesinde Farklı Lekelerle Boşluk-Doluluk 
 Dengesi
 3. Plastik Sanatlarda Ması Tanıma
 4. Plastik Sanatlarda Espası Tanıma

Dikkat Çekme
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 “Evrende olduğu gibi resimde de boşluk olmasaydı, esinler devinim içinde olamazdı. Şu 
hâlde, resim yüzeyi üzerinde yer alan görsel elemanlarla çizgi arasında boşluk kavramını oluş-
turmak gerekmektedir.” 
                      François Cheng

Bilgi Notu

2. Resim Alanının Düzenlenmesinde Farklı Lekelerle Boşluk Doluluk Dengesi

• Gökyüzünü rahatça görebildiğiniz ve alçak binaların olduğu bir cadde ile yüksek binalarla 
çevrili, gökyüzünü bile göremediğiniz bir caddeyi düşünün. Hangisinde kendinizi daha iyi 
hissedersiniz? Nedenlerini söyleyiniz.

35x50 cm boyutunda resim kâğıdı, kurşun kalem, 
silgi

 Doğada var olan bütün biçimler, birbiriyle 
sistemli bir oran ilişkisi içindedir. Sanatçılar, do-
ğadan gözlemledikleriyle kendi gerçek sezgileri 
doğrultusunda resim alanında yeni bir düzen 
oluşturur. Bu düzenlemede dikkat edilmesi ge-
reken kurallardan biri de boşluk-doluluk denge-
sidir.Sanatçı, boşluk ve doluluk dengesini açık, 
orta ve koyu leke değerlerinin birbiriyle olan 
oran ilişkisiyle sağlar. Seçilen biçimler dolulu-
ğu, biçimlerin dışında kalan alanlar ise boşluğu 
ifade eder. Örneğin William Van AELST’in “Av 
Malzemeleri ile Ölü Kuşlar” adlı eserinde dolu 
alanlar açık değerlerle, boş alanlar ise koyu de-
ğerlerle ifade edilmiştir.

 Atölyenizde bir kompozisyon oluşturunuz. Aşağıda verilen önerileri dikkate alarak kompo-
zisyonu çiziniz.
• En ve boy ilişkisini göz önünde bulundurarak kompozisyonun kâğıt yüzeyinde kaplayacağı 

alanı belirleyiniz.
• Kompozisyonun yer aldığı mekânla ilişkisini belirleyiniz.
• Objeler arasındaki mesafe, boşluk ve ön-arka ilişkisini dikkate alarak geometrik kurgulamayı 

yapınız.
• Oluşturduğunuz kompozisyonu sulu boya tekniğinde renklendiriniz.   

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

y y

Dikkat Çekme

Hazırlık Çalışması

Av Malzemeleri ile Ölü Kuşlar, William Van Aelst, 
Staatliche Müzesi, Kassel
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• Verilen görsellerdeki dolu ve boş alanları üzerinde gösteriniz.
• Doluluk ve boşluğun hangi leke değerleriyle oluşturulduğunu ve bu leke değerlerinin birbiriyle 

oran ilişkisini söyleyiniz.

• Atölye ortamında farklı, biçim, renk ve boyutta çeşitli objelerle bir kompozisyon hazırlayınız. 
Doluluk-boşluk ve açık-koyu ton değerlerinin oranını dikkate alınız.

• Hazırladığınız kompozisyonda dolu ve boş alanları farklı leke değerleriyle çalışınız.

 Aşağıda açık, orta ve koyu değerlerle boşluk-doluluk dengesini ifade eden görseller 
verilmiştir. İnceleyiniz.

Elmalı Ölü Doğa, Cezanne, Hermitage Müzesi, St. Petersburg

Ölü Doğa, Giorgio Morandi, Özel Koleksiyon Kedi ve Balıklı Ölü Doğa, Chardin, Thyssen Müzesi, 
Bornemisza, Madrid

resim kâğıdı, kuru ve yağlı pastel boya, fi ksatif

 Hazırladığınız kompozisyonda dolu ve bo

rKullanılacak Malzemeler

Etkinlik

Etkinlik
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3. Plastik Sanatlarda Ması Tanıma

• Doğada mas (doluluk) olarak gösterebileceğiniz örnekler söyleyiniz.

Uzanmış Figür, Henry Moore

• Heykel sanatına örnek olarak verilen görseldeki dolu alanları gösteriniz.

 Mas (Doluluk)
 Resim, heykel ve mimaride doluluk; dolu alanları, boş alanın zıddını ifade eder. Kompo-
zisyonu oluşturan ögelerden biridir. Plastik sanatlarda mas (doluluk), espas (boşluk - mesafe) ile 
birlikte kullanılır. Mas-espas birbirini tamamlayan, birbirinin değerini ortaya çıkaran ve anlaşılma-
sını sağlayan iki ögedir. Dolayısıyla tek başlarına bir anlam ifade etmez. 
 Resim yüzeyinde kompozisyonun dengesi oluşturulurken dolu ve boş alanların yüzeyde 
kaplayacağı miktarın dağılımı önemlidir. Boşluk içinde yer alan ve dolu alanları oluşturan biçim-
lerin birbiriyle ilişkileri, boşluk içinde değerlendirilirken biçimler arasındaki ön ve arka plan uygu-
lamasına dikkat edilmelidir.  
 Plastik sanatlarda dolu alanlar, kompozisyonun bir tarafına yığılmamalı formlar aynı yönde 
aynı tekrarlar içinde ve simetri olacak biçimde yerleştirilmemeli, monotonluktan kaçınılmalıdır. 

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

Etkinlik
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• Mimariye örnek olarak verilen görseldeki dolu alanları gösteriniz.

• Resim sanatına örnek olarak verilen görseldeki dolu alanları gösteriniz.
• Resim, heykel ve mimaride dolu alanların uygulanmasındaki farklılıkları görseller üzerinde 

açıklayınız. 

Şapkalı Ölü Doğa, Van Gogh, Rijks Müzesi, Amsterdam

Sultan Ahmet Cami, İstanbul
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olanağı bulması daha önemlidir. Zengin Antik Çağ heykelleri koleksiyonuyla British Museum (Bi-
ritiş Müzyum) bunların başında gelmektedir. Victoria (Viktorya) ve Albert (Alber) Müzesi’nde de 
Auguste (Ogust) Rodin’in yapıtlarından oluşan bir koleksiyon yer almaktadır. Ama Moore, Avru-
pa heykel geleneğine karşı çıkmış, ilkel ve arkaik heykele ilgi duymuştur. Özellikle Eski Mısır, Et-
rüsk daha sonra da Kolomb öncesi Amerika ve Afrika yerli heykellerinin alışılmamış güzellikleri-
ni keşfetmeye başlamıştır. 
 İngiliz kamuoyuna çağdaş sanat ve mimarlıktaki uluslararası modern hareketi tanıtmak 
amacıyla 1933’te “Ünite 1” adlı bir grup kuran sanatçılar arasında ressam Paul Nash (Pol Neş), 
şair ve eleştirmen Herbert Read (Hörbırt Rid) ve heykeltıraş Barbara Hepworth (Hepvört) ile res-
sam eşi Ben Nicholson (Nikılsın) vardı. Bu sanatçılar, 1930’ların başında İngiltere’deki en ilerici 
sanat çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Hepsi de bu tür çalışmaların aşırılık sayıldığı bir dönemde 
soyut sanata ilgi duymuştur. Moore da yavaş yavaş insan fi gürlerinde soyutlamaya yönelmiş, fi -
gürü çağrıştıran soyut biçimler üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. 1931’de Londra’daki Leices-
ter (Lester) Galeri’de bir sergi açmıştır. Yapıtları, heykeltıraş Jacop Epstein (Ceykıp Epsteyn) ta-
rafından büyük bir coşkuyla sunulsa da basından ağır eleştiriler almıştır. 
 1930’larda Moore, yapıtlarını kamuoyuna beğendirmeyi düşünmeden çalışmalarını sür-
dürmüştür. Picasso’nun 1920’lerin sonunda yaptığı çalışmalarla da ilgilenmiştir. Heykelle büyük 
yakınlığı bulunan bu çalışmalar, onun fi güratif sanattan daha çok ayrılmasına neden olmuş, ner-
deyse insan fi gürünü tamamen bir kenara bırakmıştır.
 Moore’un 1950’de tunçtan yaptığı ayakta duran fi gürleri; katı, köşeli çizgileri ve parçalan-
mış izlenimi uyandıran biçimleriyle sanki onlara gözdağı verir gibidir. Moore, 1953’te hastalanın-
ca sanatında daha içe dönük ve araştırıcı olmaya başlamıştır. 1957-1958’de Paris’teki UNESCO 
(Unesko) Merkez Binası için mermerden yaptığı uzanan kadın heykeli, bir zincirin son halkasıdır. 
Ama Rotterdam’daki Bouwcentrum (Bovsentrum) için tuğlalarla yaptığı heykel, onun yeniden do-
ğal biçimlere döndüğünü göstermektedir. Bu yapıt Moore’u, 1955-1956 arasında totemi andıran 
bir dizi dikey fi gür üzerinde çalışmaya yöneltmiştir. 

Heykel, Henry Moore, 

Massachusetts (Masaçuset) Teknoloji Enstitüsü

 Henry Spencer Moore (1898-1986)

  30 Temmuz 1898’de Yorkshire (Yorkşayr)’da doğmuştur. Taş, tunç gibi 
malzemeler kullanarak yaptığı, soyut fakat organik biçimli yapıtlarıyla 20. yüzyılın 
önde gelen heykeltıraşlarındandır. 1919’da Leeds (Lids) Sanat Okuluna girmiştir. 
 Moore için okulda gördüğü derslerden çok Londra’daki müzelerde çalışma Henry Moore

Okuma Parçası

 1950’lerde Moore’un konuları çeşitlenmeye başlamış-
tır. “Kral ve Kraliçe’’ (1952-1953, Tate Galerisi, Londra), “Kal-
kanlı Savaşçı’’ (1953-1954, Ontario Sanat Galerisi, Toron-
to) ve “Vurulan Savaşçı’’ (1956-1957, Clare College, Camb-
ridge) gibi yapıtları onun erkek fi gürünü kullandığı az sayı-
daki eserleri arasındadır. Moore bu heykellerinde 1951’de 
Yunanistan’a yaptığı ve Atina, Mikenai, Delphi (Delfi )’yi gör-
düğü yolculuktan esinlenmiştir. 
 Taş ve ahşap yontmayı bırakmamasına karşın 2. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra ürettiği heykellerinin çoğunu tunçtan 
dökmüştür. Bunların modellerini kilden değil tel ve ahşaptan 
bir iskelet üstüne alçı dökerek yapmıştır. Yüzeyleri çekiç ve 
kalemle düzeltmeyi sevdiği için hep bir yontucu gibi çalış-
mıştır.
 
           (wikipedia.org’ tan alınarak komisyon tarafından düzenlenmiştir.)
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Akdeniz, İlhan Koman, İstanbul

 İlhan Koman (1921- 1986)

 İlhan Koman, 1921’de Edirne’de doğdu. Edirne Lisesini bitir-
dikten sonra, 1941’de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bö-
lümüne girdi. Bir yıl sonra heykel bölümüne geçti, Belling’in öğrenci-
si olarak 1945’te bu okulu bitirdi.
 1947-1950 arasında Fransa’da Academie Julian (Jülyen) ve 
l’Ecole du Louvre’da (Ekol dü Luvr) çalışmalar yaptı ve ilk sergisini 
Paris’te açtı. 1958’e kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde öğ-
retim üyeliği yaptı, daha sonra İsveç’e yerleşti ve ölümüne kadar ora-
da yaşadı.
 1967’de Stokholm (Sıtokholm) Uygulamalı Sanatlar Yüksek 
Okuluna öğretim üyesi olarak kabul edildi. Bu dönemde yeni geo-
metrik türevler ve yel değirmenleri gibi bilimsel buluşları tescillendi.
 Anıtkabir’in büyük rölyefl erinden doğu kanadını yaptı. 1954 
Ankara Devlet Sergisinde ikincilik, 1955 Ankara Devlet Sergisinde 
birincilik ödüllerini aldı.
 1969’da İsveç’te Sundsvall’de bir alan düzenlemesi için açılan ve1970’te Oerebro Belediye 
Sarayı önüne konulmak üzere yaptırılan heykel yarışmalarında birincilik ödülleri aldı.
 İlhan Koman 1986’da 65 yaşındayken İsveç’in başkenti Stockholm’de hayatını kaybetti.
 Yapı Kredi Sigorta Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan “Akdeniz Heykeli”, sanat-
çının Türkiye’deki en bilinen çalışmalarından biridir.
 İlhan Koman; 
• Maddenin iç yapısını araştırıp bulgularını dışsallaştırmıştır.
• Yerçekimi yasası ile kıyasıya çekişmiştir.
• Yontularında basınç ve baskıya daima karşı çıkmıştır.
• Doğa-insan, insan-insan ilişkisinde yeni bir yaklaşımın peşinde olmuştur.
• Dikey biçimlerin dirilik gücüne dayanarak ölümün yataylık eğilimine sürekli meydan okumuştur.
                  (Abidin Dino, Milliyet Sanat, 1981.)

Okuma Parçası
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4. Plastik Sanatlarda Espası Tanıma

• Çevrenizde espas (boşluk, uzaklık, mesafe) olarak gösterebileceğiniz alanları gözleyiniz, 
bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Espas (Boşluk, uzaklık, mesafe)
 Espas; plastik sanatlarda boşluk, uzaklık etkisini belirtmek için kullanılan bir sözcüktür. 
Seçilen sınırlı bir alanda plastik ögelerle derinlik etkisi ve boşluk yaratır. Yazım kurallarında dizili 
harf ve sözcükler arasında bırakılan anlamlı boşluk demektir. Resim dilinde ise objeler veya fi gür-
ler arasındaki renk, ton, valör, çizgi ve hacim değerleriyle bilinçli oluşturulan boşluklar anlamında 
kullanılır. Nesne, kütle ve biçimlerin birbirine göre ön-arka plan ilişkisidir. 
 Sanatta tek bir formül yoktur. Sanatçı, her şeyde olduğu gibi resimde de heyecanını 
sezgisini ve aklının sesini dinleyerek eser üretir. Plastik kaygılar taşırken resmin ögelerini ve 
kurallarını göz ardı etmez.

Saint Victoire Dağı, Cezanne, Lincoln (Linkoln) Üniversitesi, Philadelphia  

• Resim sanatına örnek olarak verilen görselde espas oluşturan alanları gösteriniz. 
• Görselde kullanılan armoni ile espas sorunu nasıl çözümlenmiştir? Görsel üzerinde göste-

rerek açıklayınız.

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

Etkinlik
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Pantheon (Panteon) Tapınağı, Roma

• Mimariye örnek olarak verilen görselde espas (boşluk) oluşturan alanları gösteriniz.

Atatürk Heykeli, Samsun

• Heykel sanatına örnek olarak verilen görselde espas oluşturan alanları gösteriniz.
• Resim, heykel ve mimaride espas oluşturmak için kullanılan yöntemlerdeki benzerlik ve fark-

lılıkları söyleyiniz.
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 Verilen görseli inceleyiniz. 
• Atölyenizde vazo, şişe, kumaş vb. objelerle bir kompozisyon hazırlayınız. Düzenleme yapar-

ken dikey-yatay, büyük-küçük, açık-koyu zıtlığı ve renk uyumu oluşturmaya özen gösteriniz.
• Kompozisyonun desenini çiziniz.
• Pastel boya tekniğini kullanarak renklendiriniz.
• Çalışmanızı tamamladıktan sonra espas sorununu nasıl çözümlediğinizi çalışmanız üzerin-

de göstererek arkadaşlarınıza anlatınız.

Şişeli Ölü Doğa, Cezanne, Philadelphia Müzesi

35x50 cm boyutlarında fon kartonu, yağlı ya da 
kuru pastel boya, fi ksatif

de göstererek arkadaşlarınıza anlatınız.de

Kullanılacak Malzemeler

Ölçme ve Değerlendirme

 Aşağıdaki cümlelerin sonuna ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

1. Resimde fi gürlü kompozisyonlarda geometrik kurgulama yapılmaz.              (   )
2. Resimde geometrik kurgulamada büyük-orta-küçük ilişkisi önemlidir.              (   )
3. Her resimde bir geometrik kurgu vardır.                 (   )
4. Geometrik kurgunun önemsenmesi eserin niteliği açısından önemlidir.             (   )

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu yanıtlayınız.

1.  Aşağıdakilerden hangisi doluluk-boşluk ilkesiyle ilgili doğru bir bilgidir?
A) Resim yüzeyinde boş alanlar, dolu alanlardan daha fazla olmalıdır.
B) Resim yüzeyindeki boş alanlara fi gür ve nesneler yerleştirilir.
C) Boş alanlar koyu, dolu alanlar ise açık tonlarla oluşturulur. 
D) Resim yüzeyinin nefes alamayacak kadar doldurulması konunun etkisini yitirir.
E) Doluluk-boşluk dengesi sadece resim sanatı için geçerli bir kavramdır.

Etkinlik
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SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU
I. ÜNİTE: KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

II. ÜNİTE: KOMPOZİSYON VE ÇEŞİTLERİ

ÖĞRENME ALANI
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1. Resimde Valörü Tanıma

• “Valör”ün plastik sanatlardaki anlamını araştırınız.
• Yakın çevrenizden valör oluşumlarına örnekler gösteriniz. 

 Valör, renklerin açıklık-koyuluk farklarını belirtir. Aynı zamanda bir rengin yansıttığı ışık 
miktarını da ayırt eder. Bir boyanın tonunu, değerini değiştirmek için onu kendinden daha açık 
veya koyu bir boyayla karıştırmak gerekir.

• Atölyenizde farklı renk ve biçimlerden oluşan objelerle bir kompozisyon oluşturunuz.
• Kompozisyonun desenini çiziniz. 
• Çiziminizi pastel boya tekniğiyle renklendiriniz. 
• Boyamanızı yaparken renk karışımlarında renk kimliklerinin kaybolmamasına ve dengeli bir 

valör oluşturmaya dikkat ediniz.
• Boyamanızı tamamladıktan sonra yaptığınız resimde açık, orta ve koyu alanları oluşturan 

renklerin birbirini nasıl etkilediğini arkadaşlarınıza anlatınız. 

• Görselde hâkim olan renk hangisidir?
• Farklı renklerin birbirini nasıl etkilediğini 

görsel üzerinde göstererek anlatınız. 
• Kompozisyondaki açık, orta, koyu alanları 

gösteriniz.
• Açık, orta, koyu alanlardaki renk farklılıkla-

rını görsel üzerinde gösteriniz.

35x50 cm boyutlarında fon kartonu, yağlı ya da 
kuru pastel boya, fi ksatif

Ölü Doğa, Mahmut Cüda

 I. ÜNİTE: KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ
 
 1. Resimde Valörü Tanıma
 2. Resimde Yön ve Hareketi Tanıma 
 3. Resimde Zıtlık ve Birlik İfadesi
 4. Işık-Gölgenin Renge Etkisi 
 5. Doku ve Çeşitleri 
 6. Marjı ve Pasajı Kullanma 
 7. Resimde Renk-Biçim Egemenliğini Tanıma

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Etkinlik

Bilgi Notu

Kullanılacak Malzemeler



50

Elmalı Ölü Doğa, Cezanne, Modern Sanat Müzesi, New York

Fotoğraf, Ara Güler

2. Resimde Yön ve Hareket

• Yakın çevrenizde bulunan bir ağacın gövdesinde ve dallarındaki yön ve hareketin konumlarını 
gözleyiniz. Gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Yukarıda verilen görselleri inceleyerek, yön ve hareketi nasıl algıladığınızı söyleyiniz.

 Doğa gözlenirse her 
şeyin bir yöne doğru hareket 
hâlinde olduğu görülür. Ağaçla-
rın gövdesi ve dalları, caddeler, 
insanlar doğal olarak yön ve 
hareketi gösteren unsurlardır.
 Sanatsal düzenleme-
lerde ise kompozisyondaki bi-
çimlerin yapıları göz önünde 
bulundurularak belli bir düzen 
içinde dağılmasıyla oluşan 
merkezî, yatay, dikey ve diya-
gonal konumları yön ile açıkla-
nır. 
 Kompozisyonda çizgi, 
renk, leke, doku, açık, koyu bi-
çim ve ışık konumları birtakım 
yönler gösterir. Bu yönlerin paralel veya zıt olması farklı etkiler oluşturur. Yönlerin yatay ve dikey 
konumları arasındaki farklılıklar hareketi belirler. Genel olarak yatay ve dikey çizgiler durgunluk; 
eğik ve kavisli çizgiler hareket etkisi yaratır. Simetri ve hareketsizlik ise monotonluk etkisi verir.
 Yukarıda verilen görselde sanatçı; perde, masanın üstündeki kumaş ve objelerle kompo-
zisyonda yönü; bunları yatay, dikey, diyagonal biçimde yerleştirerek hareketi oluşturmuştur. Ayrı-
ca fon rengi koyu ve sıcak; perde, masa üstündeki kumaş ve sürahi açık ve soğuk renkle boya-
narak kompozisyonun yön ve hareketi belirlenmiştir.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Bilgi Notu
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3. Resimde Zıtlık ve Birlik İfadesi

 Değişik cisim, mekân ya da yapıların bir araya gelerek dengeli bir bütün oluşturmalarıyla 
birlik doğar. Birbirine zıt parçalar dahi birlik meydana getirirken bir uyum ve düzen içinde olmalı-
dır.

• Atölyenizde yön ve hareketi göz önünde bulundurarak farklı biçim ve renklerdeki objelerle bir 
kompozisyon düzenleyiniz.

• Kompozisyonu çizerek sulu boya tekniği ile boyayınız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde yön ve hareketi nasıl oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza anlatı-

nız. 

Karpuzlu Ölü Doğa, Süleyman Seyyid, Özel Koleksiyon

35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, duralit, kâğıt bant, sulu boya, sulu boya fırçaları, su 
kabı, sünger, pamuk, fi ksatif, yapay ışık kaynağı (mum, fener vb.)

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselden hareketle yön ve hareketin kompozisyonun hangi ögeleriyle nasıl oluşturulduğunu 

söyleyiniz.

• Mimari bir yapıda farklı öge ve malzemeler bir arada kullanılarak nasıl uyumlu bir bütün 
oluşturulduğuna dair düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Etkinlik

Bilgi Notu

Kullanılacak Malzemeler
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 Plastik sanatlarda bir-
lik, bir sanat eserinin tamam-
lanmış olduğu hissini uyandırır. 
Birlik, çalışma düzlemi üzerin-
de tasarım ögeleri (çizgi, doku, 
renk, leke, açık-koyu, biçim, de-
ğer, boşluk, doluluk)nin tasa-
rım ilkeleri (hareket, denge, ri-
tim, vurgu, zıtlık, oran, örüntü) 
doğrultusunda estetik bir bütün 
oluşturmasıdır. Birliğe genel ola-
rak uyum, baskınlık, değişken-
lik ve zıtlık yollarından ulaşılabi-
lir. Konunun özelliği, hangi yol-
dan gidilmesi gerektiğini ortaya 
koyar. Kütle etkisi yaratan ob-
jelerin sayısına, ölçülerine ve 
mekânlardan beklenen uygun-
luk, zıtlık ya da egemenlik etki-
lerine göre birliğe gidilir. Bazen 
de baskınlık ve değişkenlik yolu 
izlenir.Şeref Akdik’e ait verilen 
görselde perde ve çiçeklerde-
ki sıcak renklerle masa, vazo 
ve yapraklardaki soğuk ren-
klerin kullanılmasıyla armonide 
zıtlığın, zıtlıkların uyumu ile 
birliğin oluştuğu görülmektedir.  

   Cisimler arasında herhangi bir bakımdan ortak ya da yakın nitelikler olmadığı za-
man, bunlar arasında ilgi kurmak güçleşir. Her biri diğerine yabancı ve ilgisiz kalır. Böylece ci-
simler arasında bir birlik kurulamayınca uyuşmazlık ve kargaşa oluşur. Düzensizlik doğuran bu 
durum zıtlığın ta kendisidir. Biçim, renk, doku, değer, ölçü, yön, aralık ve benzeri bakımlardan 
birinin ya da birkaçının söz konusu olabileceği zıtlıklar, insana aynı zamanda beklemediği etkil-
erle karşılaştırdığı için uyarıcı etki yapar. Böylece canlılık başlar, ilgi toplanır. Bir tasarımda zıtlık, 
bir taraftan uyuşmazlık doğururken diğer taraftan canlılık verici bir görev üstlenir. Bir tasarımda 
kullanılan başlıca zıtlık çeşitleri; yön, biçim, ölçü, aralık, değer (ton) zıtlıklarıdır.

Vazoda Çiçekler, Şeref Akdik

yön zıtlıkları

ölçü ve aralık zıtlığı

biçim zıtlıkları ölçü zıtlıkları

ölçü, birim, yön ve aralık zıtlıkları

 Plastik sanatlarda, bir eserin değerlendirilmesinde zıtlıklar daima ön plandadır. Zıtlıkla-
rı oluştururken mutlaka dengeye dikkat edilmelidir. Denge olmadan zıtlıklarla birliği oluşturmak 
mümkün değildir.

değer (ton) zıtlıkları
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 Mahmut Cüda, yukarıda verilen görselde sıcak, soğuk renklerle renk; farklı büyüklükte ob-
jeler, kumaş kıvrımları ile ölçü; objelerin dizilişi, kumaş kıvrımlarının çizgisi ile yön; kumaş, elma 
ve testi ile doku; objeler ve kumaş kıvrımları arasındaki mesafe farklılıkları ile aralık zıtlıklarını 
kullanmıştır. Renk tonları birbirine yakın olduğu için değer; resim genelinde yuvarlak ve kavisli 
biçimler hâkim olduğu için biçim uygunluğu sağlamış; böylece kompozisyonda birlik oluşmuştur. 

Pembeli Ölü Doğa, Mahmut Cüda, İstanbul Deniz Müzesi 

Çaydanlık ve Meyveli Ölü Doğa, Paul Gauguin, Özel Koleksiyon

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Zıtlık ve birliğin nasıl oluşturulduğunu görsel üzerinde göstererek açıklayınız. 

Etkinlik
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• Farklı biçim (köşeli, yuvarlak) ve renklerdeki nesneleri bir yönden gelen doğal ışık altında 
gözleyiniz.

• Işık, nesne renklerine nasıl etki etmektedir? Bu etkiyle ilgili gözlemlerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız

• Atölyenizde farklı biçim ve renklerdeki objelerle bir kompozisyon düzenleyiniz. Düzenlemeyi 
yaparken zıtlıklarla birlik oluşturmaya özen gösteriniz.

• Kompozisyonu çiziniz.
• Çiziminizi sulu boya tekniği ile boyayınız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde zıtlıklarla birliği nasıl oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza anlatınız.

4. Işık-Gölgenin Renge Etkisi

 “Ressam, en parlak tonları oluşturan ışıklı alanlar ile en koyu tonları oluşturan gölgeli 
alanların birbiriyle ne şekilde ve ne kadar karıştığını saptamalı ve bunları karşılaştırmalıdır.”
                       Leonardo Da Vinci

35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, duralit, kâğıt bant, sulu boya, sulu boya fırçaları, su 
kabı, sünger, pamuk, fi ksatif.

Çinili Meyve Sepeti (ayrıntı), Fede Galizia, Özel Koleksiyon

 Işık kaynakları, nesne veya 
fi gürlerin her tarafını aynı derece-
de aydınlatmaz. Obje ve nesnele-
rin ışığa yakın yüzeyleri aydınlık, 
ışığı görmeyen ve ışığa uzak yer-
leri karanlık görünür. Işık ve gölge 
arasında görünen kısımlar eşyanın 
doğal rengini verir.Işığın aydınlat-
ma derecelerine ton denir. Ton, bir 
rengin en açığından en koyusuna 
kadar olan çeşitleridir ve bu çeşitli-
lik resme hacim etkisi verir.
 Renkli çalışmalarda sıcak 
renkler ve tonları ışıklı alanlarda; 
soğuk renkler ve tonları gölgeli 
alanlarda kullanılır. Sıcak renkler 
yakınlık, soğuk renkler uzaklık et-
kisi verir. Sanatçılar, renklerin bu 
özelliğinden faydalanarak resim yüzeyinde plan etkisi yaratır. Yakın plandaki renkler daha belirgin 
ve ışıklıdır; arka plana doğru soluklaşır, griye çalan tonlar elde edilir.
 Yukarıda verilen görselde objelerin ışığı doğrudan alan bölgesinde sanatçı, sıcak renkle-
rin açık ve parlak değerlerini, ışıklı ve gölgeli alanların arasında nesnelerin doğal rengini, gölgeli 
alanlarda ise soğuk renkleri kullanmıştır.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Bilgi Notu

Kullanılacak Malzemeler

Dikkat Çekme
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• Atölyenizde farklı biçim ve renklerden oluşan kumaşlı bir natürmort düzenleyiniz.
• Düzenlemeyi yaparken ışığın tek yönlü olmasına dikkat ediniz.
• Işıklı, gölgeli ve geçiş alanlarında ışığın objelerin rengini nasıl değiştirdiğini gözleyiniz.
• Kompozisyonun çizimini yapınız.
• Çiziminizi pastel boya tekniğini kullanarak renklendiriniz.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde ışık ve gölgenin renklere etkisini nasıl uyguladığınızı arkadaş-

larınıza anlatınız.

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Gelen ışığın objelerin renklerine etkisini görsel üzerinde göstererek açıklayınız.

meyveler, İbrahim Çallı

35x50 cm boyutlarında fon kartonu, yağlı ya da 
kuru pastel boya, fi ksatif

Cam Şişe ve Meyveli Ölü Doğa, Chardin, Louvre Müzesi, Paris

Etkinlik

Etkinlik

3
k

Kullanılacak Malzemeler
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• Monet, Van Gogh, Seurat (Söra) gibi ressamlara ait görseller toplayarak renk-doku ilişkisi 
açısından inceleyiniz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. Doku ve Çeşitleri

 Boya ve renk kullanarak doğadaki tüm varlıkların dokusal özelliklerinin anlatılabileceğini ve 
boya ile sınırsız doku elde edilebileceğini biliyor musunuz?

 Yukarıda verilen farklı dönemlere ait görselleri inceleyiniz.
• Yüzeylerdeki dokuların nasıl oluşturulduğu ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Boyanın doku yaratmadaki sınırsız olanaklarıyla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Görsellerin dokusal özelliklerinin izleyici üzerinde bıraktığı etkilerle ilgili neler söyleyebilirsi-

niz?
• Görsellerde kullanılan dokusal özelliklerin anlatıma katkılarını söyleyiniz.

 Rochelle Limanı, Signac, Orsay Müzesi, Paris

Kayın Ormanı, Gustav Klimt 

Lictor’un Oğullarının Cenazelerinin Brutus’e Dönüşü 
(ayrıntı), David, Louvre Müzesi, Paris

Gri Keçe Şapkalı Öz Portre, Van Gogh

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Dikkat Çekme
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 Doku, sanat ögelerinin içinde hem göze hem dokunma duyusuna hitap 
eder. Figür ve nesnelerin dış görünüşü hakkında olduğu gibi iç görünüşü hak-
kında da bilgi verir. Doğada dokusu olmayan hiçbir yüzey yoktur. Var olan bu 
doku zenginliği, sanatçının sezgisiyle yenilenerek sanat eserinde anlamlı bir de-
ğişimle yeniden şekillenir. 
 İdeal güzelliği en iyi şekilde yansıtan ressamlardan biri olan İNGRES, 
yandaki görselde mekândaki duvarın sert ve soğuk dokusunu, kumaşın parlak 
dokusunu, ten ve saçın canlı, yumuşak dokusunu klasik üslupla anlatmıştır. Prenses Albert 

Broglie, İngres

Argentuil, Manet, Güzel Sanatlar Müzesi, 
Tournai 

Ayrıntı

Ayrıntı

Ayrıntı

 İzlenimcilik akımının önemli sanatçılarından MANET, gerçekçi ve izlenimci yönleriyle mo-
dernist olan aşağıdaki görselde, açık hava sahnesinin ışık düzenini izlenimci üslupla ifade etmiş-
tir. Rahat fırça darbeleri ve titrek bir ışık kullanımıyla yüzey üzerinde hareketli ve coşkulu bir boya 
dokusu oluşturmuştur.

Bilgi Notu
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Ayrıntı Eiffel (Eyfel) Kulesi, Seurat

Tohum Eken, Van Gogh, Kröller Müller Müzesi, Hollanda

 Van Gogh’un aşağıda verilen açık hava resmi, kalın boya katmanlarıyla boyanmıştır. Eği-
len, bükülen, yuvarlanan çizgiler; mavi ve turuncu renklerin yan yana, iç içe kullanılmasıyla olu-
şan ritmik doku, çıplak gözle izlenemeyen ama kökende var olan devinimin başarılı ifadesidir. 

 Renk noktacıklarını bir araya getirerek noktacılık (pointilizm) ya da bölmecilik (divisionizm) 
diye adlandırılan bir teknik geliştiren SEURAT; bu tekniğini, Paris’in simgesi Eiffel Kulesini res-
mederken de başarıyla kullanmıştır. Noktalar hâlinde yan yana kullanılan renkler, palette ya da 
tuvalde değil gözde karışmaktadır (Rengin bu şekilde kullanılması, ileride bilimsel bir yaklaşım 
kabul edilecektir.). Renklerin noktalar hâlinde, fırça vuruşlarıyla uygulanışı yüzey üzerinde ışıltılı, 
hareketli bir doku ve atmosfer oluşturmaktadır.

• Pastel, guaj, sulu ve kuru boya teknikleriyle çalışmak üzere dört grup oluşturunuz. 
• Doku özellikleri, renk ve biçimleri farklı objelerle atölyenizde bir kompozisyon hazırlayınız.
• Tamamlanan çalışmaları tekniklerine göre ayırarak boyalarla oluşan dokular açısından ince-

leyiniz.
• Tekniklerin doku oluşturmadaki olanaklarını değerlendiriniz.

35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, pastel, guaj, 
sulu ve kuru boyalar

Ayrıntı

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler
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6. Marj ve Pasajı Kullanma

• Bir renkten farklı bir renge ya da tona geçişte oluşan ara değerlerin gözlenebildiği ölü doğa 
görselleri toplayarak dosyalayınız.

 Sözcük anlamı geçit olan pasaj, sanat dilinde renk ve tonlar arasındaki her türlü geçiş 
anlamına gelir. Bir renkten farklı bir renge ya da tona geçişte oluşan ara değerlerin örüntüsüdür. 
Pasajların büyüklüğü, küçüklüğü ve aralarındaki boşluklar da marj olarak adlandırılır.

• Atölyenizde farklı renk ve biçimlerde objelerden oluşan bir kompozisyon hazırlayınız. 
• Çalışmanızı yaparken marj ve pasajla ilgili bilgilerinizi kullanınız.
• Pastel boya tekniğinde çalışmanızı tamamlayınız.

 CEZANNE’ın “Masa Köşesi” adlı eserinin ayrıntısında tonal farklılıklara göre numaralan-
dırılmış alanlar görülmektedir. Numaralandırılan alanların her birine marj, bunların yana yana 
gelerek oluşturdukları bütüne pasaj denir. Ayrıca marjlar içindeki tonal farklılıkların her birine yine 
marj, oluşan bütüne de pasaj denir. Örneğin; 3 numaralı marj alanı içinde oluşan tonal farklar da 
birer marj olmakla beraber alanın bütünü de pasaj olarak adlandırılır. 

 Yandaki görselde de aynı 
ölü doğadan alınan bir başka ay-
rıntı verilmiştir. 

• Görsel üzerinden marj ve 
pasajları gösteriniz.

Masa Köşesi, Cezanne, 
Lincoln Üniversitesi

Ayrıntı

Ayrıntı

3

1 2
4

5

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Etkinlik

Bilgi Notu

Kullanılacak Malzemeler
35x50 cm boyutlarında fon kartonu, yağlı ya da 
kuru pastel boya, fi ksatif
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7. Resimde Renk-Biçim Egemenliğini Tanıma

• Sıcak ve soğuk renk egemenliğinin kolayca algılanabildiğini düşündüğünüz ölü doğa örnekleri 
toplayarak dosyalayınız.

 Resimde kararlı bir dengenin oluşturulması için yüzeydeki kısımların görsel algılamada 
oluşturduğu kuvvetli ve zayıf enerji bölgeleri arasında geçen mücadele, birinin üstünlüğüyle so-
nuçlanmalıdır. Egemenliğin en çabuk anlaşılan ve en çok kullanılan şekli, ölçü egemenliğidir. 
Yanda verilen görselde küçük çemberler, yüzeyde kapladığı alan itibarıyla büyük çembere ölçü 
bakımından egemendir. 
 Aynı zamanda değer, 
doku, renk, zıtlık vb. bakımlar-
dan da egemenlik kurulabilir. 
Biçimler arasındaki bağlantıla-
rın diğerleri üzerinde oluşturdu-
ğu üstünlü de egemenlik kura-
bilir.  
 Renkli çalışmalarda da 
durum aynıdır. Sıcak ve soğuk 
renk gruplarından herhangi biri 
esas alınarak egemenlik sağ-
lanabilir. Eğer sıcak renkler 
egemen kabul edilirse soğuk 
renkler görüş alanı içinde sıcak 
renklerden daha az bir yüzey 
kaplamalıdır.
 
 
 
 Yandaki şekilde açık 
mavi biçimler, kapladığı alanın 
büyüklüğüne bağlı olarak koyu 
mavi biçime üstündür, bu da 
değer egemenliğine örnektir.
 Egemenlik genel olarak 
zıtlıklarla sağlanır. İster ölçü, 
ister doku, isterse değer ya da 
renk bakımından olsun her tür-
lü egemenlikte bir zıtlık bulunur. 
Böylece bir biçim ya da biçimler 
grubu diğerine hâkim olabilir. 

Ölçü farkı ile sağlanmış egemenlik

Değer farkı ile sağlanmış egemenlik

• Her sanat eserinde biçim veya renkten birinin egemen olması gerektiğini biliyor musunuz?

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

Dikkat Çekme
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 Verilen görselleri inceleyiniz.
• Görsellerde egemen olan renkleri söyleyiniz.
• Görsellerde egemen olan biçimleri söyleyiniz.
• Kompozisyon kurgusuna, renk ya da biçim egemenliğinin katkısını söyleyiniz.

Sanatın Nitelikleri, Chardin, Hermitage Müzesi, St. Petersburg

Ölü  Doğa, Chardin

Etkinlik
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 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aynı rengin en koyusundan en açığına kadar dereceleri için kullanılan terim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyum B) Valör  C) Zıtlık  D) Tamamlayıcı renk E) Renk çemberi

2. Aşağıdakilerden hangisi resimde yön ve hareketi sağlayan ögelerden biri değildir?

A) Renk B) Çizgi  C) Doluluk-boşluk D) Konu E) Açık-koyu

3. Resimde birlik (bütünlük) ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kompozisyon ögelerinin kullanılması gerekir.
B) Kompozisyon ilkeleri uygulanır.
C) Uygulamada sanatçı serbesttir.
D) Kompozisyonda birlik şart değildir.
E) Zıtlıklarla birlik sağlanabilir.

 Aşağıdaki cümlelerin sonuna ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

1. Bir nesnenin hacimlendirilmesinde ışık önemlidir.            (   )
2. Işığın rengi, nesnenin rengini etkilemez.             (   ) 
3. Bütün nesnelerin dokusal özellikleri renk ile ifade edilebilir.           (   )
4. Sanat eserinde egemenlik renk ya da  biçim ile sağlanır.           (   )

 
 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun sözcükle doldurunuz. 

 Bir renkten farklı bir renge ya da tona geçişte oluşan ara değerlerin örüntüsüne 
………............….. denir.

• Farklı renk ve biçimde objelerle bir ölü doğa hazırlayınız. 
• Çalışmanızı pastel boya tekniğini kullanarak renklendiriniz.
• Tamamladığınız çalışmaları renk ya da biçim egemenliği açısından değerlendirerek 

bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu veya resim kâğıdı, kuru veya yağlı pastel boya, fi ksatif

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

Ölçme ve Değerlendirme
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• Kompozisyonda altın oran nedir? Araştırarak bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• “Kompozisyon; şekil, valör ve renklerle yaratılan bir örgüdür.”       Abidin Elderoğlu

• “Kompozisyon, ressamın duygularını anlatmak için elinde bulundurduğu çeşitli elemanları 
dekoratif bir tarzda düzenleme sanatıdır.”                Henri Matisse

• “Ölçü, bütün sanatların ve hayatımızın temelidir.”          Efl atun

• Yukarıda verilen görselde resim yüzeyindeki biçim ve renklerin rastgele yerleştirildiğini söy-
leyebilir misiniz? 

• Bu düzenlemeyi yaparken ressamın nelere dikkat etmiş olabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi 
söyleyiniz.

• Kompozisyonun basit bir geometrik kurgusunu oluşturmaya çalışınız.

1. Plastik Sanatlarda Kompozisyonu Tanıma 

Dökülmüş Yemekler ile Mutfak Malzemeleri, Chardin, Louvre Müzesi, Paris

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Dikkat Çekme

 II. ÜNİTE: KOMPOZİSYON VE ÇEŞİTLERİ
 
 1. Plastik Sanatlarda Kompozisyonu Tanıma 
 2. Çizgi ve Leke Değerleri ile Yüzey Düzenleme 
 3. Kompozisyonda Renk Armonisi
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Kompozisyon alanının düzenlenmesi

Kompozisyon alanının düzenlenmesi

 Kompozisyon, seçilmiş bir alanda biçim veya objelerle sistemli bir örgü oluşturulması ve 
renk, biçim, açık, koyu, valör, ritim gibi plastik ögelerin temel bir disiplin içinde bir araya getiril-
mesi işidir. Başka bir ifadeyle kompozisyon, geometrik biçimler (daire, üçgen, kare vb.)in tablo 
alanına yatay, dikey, eğik çizgilerle geometrik bir ölçü içinde düzenli ve dengeli dağıtılmasıyla 
oluşur.
 Kompozisyon oluştururken ritim, denge, oran, karşıtlık, armoni gibi ögeler matematiksel, 
geometrik düzenlerle yerleştirilmelidir. Kompozisyonda biçim ahengi ve oran uygunluğu büyük, 
orta, küçük olarak düzenlenmelidir. 
 Doğa etütlerinin kompozisyon oluşturmaya katkısı büyüktür. Bu etütler, göz ve bellek bece-
risini, matematik koordinasyon duygusunu ve oran-orantı (proporsiyon) bilgisini geliştirir. Zihinde 
tasarlanan ve kompoze edilen konu, nesne ve fi gür kümeleri tuvalin ölçülerine uygun düşen 
geometrik düzen içine alınmalıdır. 

 Kompozisyon için kulanılan şema örnekleri

• ABCD büyük dikdörtgeni (büyük altın kesim alanı) alanında kompozisyonun önemli ve en 
belirgin biçimleri yer alır.

• A’B’C’D’ (küçük altın kesim alanı) dikdörtgeninde kompozisyonda ikinci derecede kalan bi-
çimler yer alır.

• 0 noktasında önemli bir biçim gösterilmez.
• E noktası kompozisyondaki ölü noktadır. Bu noktaya herhangi bir biçim, renk vb. konursa 

kompozisyonun bütünlüğünü bozar ve dikkat dağıtıcı bir etki yapar.

 Resim sanatında kompozisyonu meydana getiren beş temel disiplin vardır: 
• Geometri
• Sayı
• Valör
• Renk 
• Alan

Geometri: Varlıklar, geometri ve sayı düzeni içindedir. Geometri güzelliğin ölçüsü ve sis-
temidir. Daireler, orta çizgiler, diyagonaller, daire yaylar, kare ve dikdörtgenlerin çizimi, kompo-
zisyonun temel ve geometrik yapısına hâkim olur.

Sayı (Ölçü): Matematikte sayı bir işarettir. Evrendeki her şey kanunlara bağlıdır ve doğa-
nın düzeni sayıyla ilgili, sistemli ve ölçülüdür. Sanat için ölçü, sanatçı ve eserlerinin bu nokta-
larda hâkimiyeti ve organizasyonunda saklıdır.

Bilgi Notu
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Piramidal kompozisyonların ilk örnekleri Yüksek Rönesansın ilk dönemlerinde görülmeye 
başlamıştır. İtalyan ressamlar, çağın matematik ve geometri alanındaki araştırmalarına paralel 
olarak bu bigileri resim alanında uygulamaya ve tablolarını kurgulanmış geometrik örgüler içine 
almaya başlamışlardır. Bu nedenle ressam, eserde konudan önce işleyeceği alanın yapısını he-
saplama kaygısı taşımıştır.

Piramidal kompozisyonda değişik açılı üçgenler sistemi, en çok rastlanan kompozisyon türü-
dür. Figürler tek ya da kalabalık gruplar hâlinde, üçgen örgüler sistemi içine yerleştirilir (Meryem 
ve Çocuk İsa adlı görsele bakınız.).

Meryem ve Çocuk İsa, Raphaello Sanzio

Kompozisyon, Adnan ÇOKER

Aziz Mark’ın Cesedinin Bulunuşu, Jacopo Tinteretto

Aile, Neşet GÜNAL

 Pythagor (Pisagor), “Her şey sayıya göre düzenlidir.” diyerek bu konuyu vurgulamıştır.
 Valör: Resim yüzeyinde valör; ton, ışık ve renkten meydana gelir.
 Alan: Resim yüzeyinde üç veya daha çok düz ve eğri çizginin kapanmasıyla oluşur. Bir 
kompozisyonda en basit geometrik alanlar kare, dikdörtgen ve dairedir.
 Renk: Resim yüzeyinde renk, azalan ya da çoğalan valör değerleriyle ışık tonunun bütün 
kalitelerinde kompoze edilir.
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Modern kompozisyonda formlar bir alanda değil bir mekânda sıralanır. Bu sıralama çerçe-
venin içindedir. Form, kompozisyon içinde kullanılırken kesilebilir, eğilip bükülebilir. Nesneler, 
mekân içinde bir estetik formasyonla bağdaştırılır. Bir eser, düzen ve disiplin fi kriyle yoğrulur. 
Kompozisyon fi krinin olmadığı yerde elemanlar dengesini kaybeder.

Paul SERUSIER, “Kompozisyon, seçilmiş bir alan içine formları yan yana, arka arkaya 
yerleştirmektir. Şüphesiz bu formlar zihnimizde doğan imajlardan alınacaktır.” sözüyle kompo-
zisyonu tanımlamıştır.

Çağdaş sanatçılar, klasik kompozisyon düşüncesinden sıyrılarak daha serbest ve özgür 
çalışmalara yönelmiştir. Kompozisyon öge ve biçimleri değiştirerek kendi estetik ve kişisel gö-
rüşleri için gerekli biçimlere dönüştürmüşlerdir. Böylece yeni yollar keşfedilmiş, soyut, gerçekçi 
ya da akademik bir biçem oluşturulmuştur (Kompozisyon, Adnan Çoker, s. 65’e bakınız.).

Kayalıklar Meryemi,
Leonardo Da Vinci, Louvre Müzesi, Paris

Annecy Gölü, Cezanne

Azoth’ta Veba Salgını, Nicolas Poussin

Neşe Erdok

 Yukarıdaki görsellerde klasik ve modern kompozisyon örnekleri verilmiştir. Bu görsellerin 
kompozisyon açısından farklılıklarını karşılaştırarak açıklayınız.

Etkinlik
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• Yerli ve yabancı ünlü ressamlara ait görseller toplayarak dosyalayınız. 
• Bulduğunuz görselleri açık-koyu değerlerinin dağılımını göz önünde bulundurarak inceleyi-

niz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Çizgi ve Leke Değerleriyle Yüzey Düzenleme

 Lekesel çalışmalar; fi gürün bütünlüğünü, genel hareketini, oranlarını kavramaya ve algıla-
maya yönelik etkinliklerdir. Bu çalışmalar, gözlem yoğunluğu gerektirir. Sınırlar içinde çizenin tüm 
duyumlarının çizilen üzerine yönelmesini, ilginin odaklanmasını ve nesnenin belleğe yerleşme-
sini sağlar. Figürün dokusu, formu, kütlesi, içinde bulunduğu boşluktaki varlığını, leke ve hacim 
olarak görebilmeye onu kavramaya yardım eder. Lekesel ve çizgisel çalışmalarda çeşitli resim 
kalemleri, kömür kalemleri, çini mürekkebi, akrilik vb. boyalar kullanılabilir. Bu çalışmalarda en 
çok lavi tekniği kullanılır.

 Yukarıda Poussin’in bir görseli ve bu görsel için yapılmış çizgi ve açık-koyu ağırlıklı ön 
çalışması verilmiştir. Görselleri inceleyiniz.
 
• İki çalışma arasında, fi gür ve nesnelerin düzenlenmesi açısından farklılıklar var mıdır? Varsa 

nedenleri neler olabilir?
• Çalışmaları ışık-gölge açısından inceleyip bulgularınızı söyleyiniz.
• Çalışmalardaki dolu ve boş alanların düzenlenmesiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
• Çizgi ve açık-koyularla oluşturulan ön çalışmanın asıl çalışmaya katkılarının neler olabilece-

ğini söyleyiniz.

Zamanın Dans Müziği, Poussin, Wallace Koleksiyon Müzesi,
Londra

Açık-koyuya dayalı ön çalışma

 Öncü ressamlardan seçtiğiniz görsellerden lavi tekniğini kullanarak çizgisel ve lekesel ifa-
delerle taslaklar yapınız.

sulu boya kâğıdı, sulu boya ya da çini mürekkebi, su 
kabı, temizlik bezi ve sünger, çeşitli kalem ve fırçalar.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Etkinlik

Bilgi Notu

s
kKullanılacak Malzemeler
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3. Kompozisyonda Renk Armonisi

 Doğanın yapısında kendiliğinden oluşan bir renk armonisi vardır. Bu armoni, güneş ışığı-
nın gelişine göre günün belli saatlerinde sürekli değişmektedir. Resmin de bir ışığı vardır. Bu ışık 
ortamı, renkleri birbirine yaklaştırır; onları bir bütünde birleştirir. Ortaya çıkan armoni (uyum) dir.

 Resim sanatında da renklerin bir 
araya gelmeleri ve bir bütün oluştura-
bilmeleri için aralarında bir uygunluk 
olması gerekir. Canlı müzik icra eden 
bir orkestrada yanlış bir sesin müziğin 
ahengini bozup kulağı tırmalaması gibi 
bir resimde de gereksiz ve ölçüsüz kul-
lanılan renkler, resmin güzelliğini bo-
zar; resmi izleyenleri rahatsız eder.
 Armoni, bir kompozisyodaki 
renklerin uyumudur. Renkte armoni, 
birbirine yakın, düşük (nötr) veya zıt 
renklerle boyanmış alanlarla elde edi-
len renk uyumudur. Resimde farklı renk 
armonileri de vardır.

 1. Tek Renk Armonisi

 Bir rengin koyudan açığa doğru 
çoğaltılan tonlarıyla yapılan bir armoni 
çeşididir. Rengin karekterini bozma-
dan, az miktarda farklı bir rengin karış-
tırılmasıyla oluşur. 
 Picasso’nun “Ziyaret” adlı görse-
linde hâkim rengin mavi olduğu, gölgeli 
alanları oluşturmak için mavinin içine 
siyah katılarak koyulaştırıldığı, ışıklı 
alanların beyazla açıldığı, mekânda 
sarının etkisiyle mavimsi yeşiller, yüz 
ve  ayaklarda sarımsı yeşiller kullanıl-
dığı ve böylece dengeli bir armoni oluş-
turulduğu görülmektedir.

• Bir akşamüstü, yakın çevrenizden güneşin batışını ve doğadaki renklerin değişimini, ne tür 
renklerin oluştuğunu, bu renklerde bir uyumsuzluk olup olmadığını gözlemleyiniz. Gözlemle-
rinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

• “Resme ait gölgelerin, ışıkların, renklerin düzenlenmesinden doğan bir çeşit heyecan vardır.
Tablonun ne anlattığını bilmeden önce bu sihirli uyumun içindesiniz. Tablonun güzelliği işte 
bu armoninin sonucudur.”                             Delacroix

Ziyaret, Picasso, Hermitage Müzesi, St. Petersburg

Hazırlık Çalışması

Dikkat Çekme

Bilgi Notu
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 2. Nüans Armonisi
 
 İki rengin karışması sonucu ortaya çıkan renk uyumudur. Bu armonide hâkim bir renk var-
dır. Bu renk tüm renklerin içinde bulunmalı ve hepsinin karışımından oluşan yeni renk de dahil 
bütün renkleri etkisi altında tutmalıdır.
 Aşağıdaki görselde, mavi rengin hâkim olduğunu görüyoruz. Sanatçı; sarı, yeşil, mor ve 
grinin içine mavi katarak tablo genelinde renkleri birbirine uygun hâle getirmiş, böylece armoni 
oluşturmuştur.

 3. Karşıt (Kontrast) Armoni

 Zıt renklerin bir arada kullanılmasıyla oluşur. Bu armonide rengi açıp koyulaştırmada va-
lörden faydalanılır. Renklerin; ton derece farklarını azaltıp sadeleştirmek, birlik ve bütünlüğe ka-
vuşturmak, armoninin başlıca görevidir.
 Yukarıda verilen görselde, sanatçının resim genelinde hâkim olan yeşili dengelemek için 
yeşilin karşıtı olan kırmızı ve tonlarını kullanarak bir uyum oluşturduğu görülmektedir.

Saint Germain (Sen Cermen) Kilisesi, Monet, Ulusal Galeri, Berlin 

Moulin Rouge (Mulen Ruj)’da Dans, Henry Tolouse De Lautrec (Lötrek), Philadelphia Sanat Müzesi
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Ölü Doğa (ayrıntı), Morandi

Elmalı Ölü Doğa, Gauguin, Orsay Müzesi, Paris

 Yukarıdaki görselleri inceleyiniz
• Görsellerin hangi armoni kurallarına uygun olarak yapıldığını söyleyiniz.

Etkinlik
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.

Limonlar ve Tabak, Van Gogh, Amsterdam

• Atölyenizde meyveli bir natürmort hazırlayınız.
• Kompozisyonu çiziniz.
• Çiziminizi pastel boya tekniğiyle renklendiriniz.
• Çalışmanızı hangi armoniyle oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza anlatınız.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Kompozisyonla ilgili aşağıda bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Biçimler ve renklerle yaratılan bir örgüdür.
B) Seçilmiş bir alanın biçim ve objelerle sistemli örülmesidir.
C) Geometrik biçimlerin tablo alanına dengeli yerleştirilmesidir.
D) Kompozisyonda her zaman denge aranmaz.
E) Büyüklük-küçüklük, aralık-mesafe ilişkisi önemlidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonun bir ögesi değildir?

A) Biçim   B) Denge   C) Çizgi   D) Renk   E) Doku
 
3. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonun bir ilkesi değildir?

A) Denge B) Ritim  C) Armoni D) Aralık-mesafe E) Leke

. Etkinlik

Ölçme ve Değerlendirme
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ÖĞRENME ALANIÖĞRENME ALANI
RENK BİLGİSİRENK BİLGİSİ

I. ÜNİTE: RENK PERSPEKTİFİI. ÜNİTE: RENK PERSPEKTİFİ
II. ÜNİTE: RENKTE ARMONİ SİSTEMLERİII. ÜNİTE: RENKTE ARMONİ SİSTEMLERİ
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 I. ÜNİTE: RENK PERSPEKTİFİ
 
 1. Leke Değerleri ve Derinlik Etkisi
 2. Resimde Plan
 3. Renk Armonisinin Renk Perspektifi ne Etkisi
 4. Resimde Aralık ve Mesafe İlkelerini Kullanma
 5. Resimde Zıtlık Ögelerini Renk İlişkileriyle Kullanma

1. Leke Değerleri ve Derinlik Etkisi

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

görünmesini engeller. Aynı şiddetteki iki renkten 
yakın olan daha parlak ve net; uzak olan ise daha 
donuk ve mat görünür. 
 Roma Dönemine ait Pompei’deki duvar re-
simleri ve 8. yüzyıl Çin resimleri renk (hava) pers-
pektifi nin ilk kez uygulandığı örneklerdir.

 Resim sanatında renk perspektifi , mesafeler arasında oluşan ton farklılıklarıyla yaratılan 
derinlik yanılsamasıdır. Uzaktaki nesnelerin atmosferin etkisiyle silik ve donuk algılanması teme-
li üzerine kurulmuştur. Atmosferdeki nem, toz parçacıkları vb. maddeler renklerin görünümünü 
etkiler. Nesneyle göz arasındaki hava tabakasının bu özelliği renk ile biçimlerin net ve parlak

Ulusal Park, ABD, fotoğraf Galata Köprüsü, Mehmet Nuri Paşa, İstanbul

Roma Dönemi duvar resmi örneğiAyrıntı

• Perspektifl e ilgili bilgilerinizi hatırlayınız.
• Bu bilgiler ışığında hava perspektifi  (renk perspektifi ) ile ilgili doğa gözlemleri yapınız. 

 



74

İğli Meryem, Leonardo da Vinci
Özel Koleksiyon, New York

Ayrıntı

Ayrıntı Weymouth Körfezi, Constable, Ulusal Galeri, Londra

 Orta Çağ boyun-
ca kullanılmayan hava 
perspektifi , Rönesansta 
Flaman ressamların yağlı 
boya tekniğini bularak kul-
lanmasıyla yeniden ortaya 
çıkmıştır.

 John CONSTABLE (Kanstıbıl), 
manzara resimlerinde hava perspekti-
fi ni başarıyla uygulamıştır. Ön planda 
yer alan taş ve dağları uzaktakilere göre 
daha ayrıntılı ve net işlemiştir. 
 19. yüzyılda izlenimci sanatçılar 
bilimsel gelişmelerin de katkısıyla hava 
perspektifi ni doruk noktasına çıkarmıştır. 
MONET, SİSLEY, Auguste RENOİR gibi 
sanatçılar buna örnek olarak verilebilir.

 16. yüzyılda Leonardo da VİNCİ dışında CORREGGİO ve TİZİANO, 17. yüzyılda RUBENS, 
Claude LORRAİN, Albert CUYP ve HOBBEMA özellikle manzara resimlerinde hava perspektifi ni 
ustaca kullanmışlardır.  
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 Yukarıda verilen görseli inceleyiniz.
• Yakın ve uzak planlarda kullanılan renkleri söyleyiniz.
• Yakın ve uzak planlarda kullanılan renklerin şiddetiyle ilgili gözlemlerinizi söyleyiniz. 
• Renk şiddetlerinin derinlik yaratmadaki etkisiyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Atölyenizde farklı renk ve biçimlerdeki objelerle bir ölü doğa kompozisyonu hazırlayınız.
• Kompozisyonu hazırlarken objeler arasında yakın ve uzak plan oluşturacak şekilde boşluk 

bırakınız.
• Renk perspektifi yle ilgili bilgilerinizden hareketle çalışmanızı pastel boya tekniğiyle tamam-

layınız.

Etkinlik

Etkinlik

Argenteuil’de Seine Nehri Görünüsü, Monet, Ulusal Galeri, Londra

Kullanılacak Malzemeler
35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu veya resim 
kâğıdı, kuru veya yağlı pastel boya, fi ksatif
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 Verilen görseli inceleyiniz.
• Resimde, ön, orta ve arka planlarda kullanılan obje ve fi gürleri gösteriniz.
• Ön, orta ve arka planda kullanılan obje ve fi gürlerin ayrıntılarının anlatımlarıyla ilgili 

gözlemlerinizi söyleyiniz.
• Bu planların kompozisyonun bütününe katkısıyla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

Büfe, Chardin, Louvre Müzesi, Paris

Etkinlik

2. Resimde Plan

• Plan sözcüğünün resim sanatındaki anlamını araştırınız. Bu tanımdan hareketle ölü doğa 
örnekleri toplayınız.

Hazırlık Çalışması
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Bilgi Notu

Kavunlu Ölü Doğa, Süleyman Seyyit

 Cisimlerin renginin uzaklığa göre değişmesi, resimde plan konusunun incelenmesine yol 
açmıştır. Plan, bulunulan yerden başlayarak gerilere doğru uzanan yer parçalarıdır. Bir resimde 
eşyaların birbiri ardından boşlukta kapladıkları yerdir.
  Birinci plan
 Resim yapana en yakın yer, birinci plandır. Buradaki eşyalar, bütün renk ve çizgileriyle en 
ince ayrıntılarına kadar görünür. Renkler daha parlak ve canlıdır.
 İkinci plan
 Birinci planın gerisinde bulunan yer parçasıdır. Buradaki eşyanın çizgi ve renkleri birinci 
planda olduğu gibi tam gerçek renk ve şekilleriyle görünmez.
 Üçüncü plan
 İkinci planın gerisinde yayılan alandır; cisimler burada şöyle böyle ve gölge içinde görünür. 
Bazen hangi bölümlerin ışık ve gölge içinde olduğu bile seçilemez, renkler tamamıyla sönükleş-
miştir.
 Dördüncü plan
 Üçüncü planın gerisinde uzanan dağ ve bulutların bulunduğu en geri alandır. Renk ve şe-
killer havanın maviliği içinde erimiş ve yayılmış gibi görünür. 
 Bir tabloda genellikle sıcak renkler ve nüansları ön plandadır.

Kavunlu Ölü Doğa, plan taslağı 

Üçüncü Plan

Dördüncü Plan

Birinci Plan

İkinci Plan

3

1

4

2
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Etkinlik

Hazırlık Çalışması

Bardak, Su ve Cezve, Chardin, Carnegie Sanat Müzesi, Pittsburgh

Kullanılacak Malzemeler 35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu veya resim 
kâğıdı, kuru veya yağlı pastel boya, fi ksatif

• Renk çemberini ve ton değerlerini inceleyerek zıt (kontrast) renkleri hatırlayınız.

• Renk çemberindeki tüm renklerin doğada yer aldığını biliyor musunuz?

3. Renk Armonisinin Renk Perspektifi ne Etkisi

• Yanda verilen görseli inceleyi-
niz.

• Atölyenizde farklı renk ve bi-
çimlerdeki objelerden oluşan 
bir kompozisyon hazırlayınız.

• Kompozisyonu hazırlarken ön, 
orta ve arka planları oluşturma-
ya özen gösteriniz. 

• Plan farklılıklarını gösterebil-
mek için renk perspektifi  kulla-
nınız.

• Çalışmanızı pastel boya tekni-
ğiyle renklendiriniz.

• Tamamlanan çalışma üzerinde 
renk değerleriyle plan farklılık-
larını nasıl gerçekleştirdiğinizi 
arkadaşlarınıza anlatınız. 

Dikkat Çekme
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Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

Kullanılacak Malzemeler

Bilgi Notu

guaj boya, resim kâğıdı, farklı numaralarda sulu 
boya fırçaları, su kabı

35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu (bulduğu-
nuz görsele uygun), guaj boya, farklı numaralarda 
sulu boya fırçaları,su kabı.

Ders Dışı Etkinlik

• Renk perspektifi ni etkin kullandığını düşündüğünüz bir sanatçının eserinden bir kopya 
çalışması yapınız.

 İnsanlarda güzel renk bulma arzusu tarih öncesi çağlarda başlamıştır. Topraktan elde edi-
len turuncu, kiremit kırmızısı ve siyahlar, açıklı koyulu tonlar hâlinde kullanılarak mağara duvar-
larına çizilen resimler boyanmıştır. İnsanoğlunun hayranlıkla izlediği doğa, uygun ve zıt armoniler 
içindedir.
 Hiçbir renk, doğada saf olarak bulunmaz. Her rengin değişik nüansları bulunur. Renk iliş-
kileri kurarken doğanın sonsuz renk sırrını araştırmak da faydalı olur. Çiçek, kuş ve kelebeklerin 
renkleri incelendiğinde uyum ve  orantılarının kusursuz olduğu görülür. Aşağıdaki sorularla fi kir 
egzersizi yapılırsa armoni kurmada yardımcı bir temele sahip olunabilir: 
 “Bunların içinde hâkim renk var mıdır? Varsa hangisidir?”
 “Hâkim rengin yanındaki diğer renklerin miktarları (alanları) ve aralarındaki orantı nedir?”
 “Hangi renkler yan yana ne şekilde gelmiştir?”
 “Ton değerleri nelerdir?”
 “Hangi ışık kuvvetinin etkisi altındadır?”
 Renk, resmin etkili olmasını sağlar ve çizgiye göre duyguları daha çok etkiler. Renklerin 
nasıl düzenleneceği ve armoninin nasıl gerçekleştirileceği renkle uğraşan sanatçıları daima dü-
şündürmüştür. Armonili renk kombinasyonları düzenlemek ve bunların resimde kullanım alanla-
rını belirlemek, formülleşmiş, prensipleşmiş renk kurallarına göre yapılır. Bilinmesi gereken ilk 
prensip şudur:
 Hangi kombinasyon kullanılırsa kullanılsın mutlaka bir hâkim renk seçilmelidir. Bu, renk 
alanlarının eşit olmayacak şekilde gösterilmesiyle sağlanır. Eşit renk alanları, optik (ışık) karışı-
mında, renk etkisini hafi fl etir. Bunun için bazı renklerin büyüklükleri birbirinden farklı olmalıdır. Bu 
kuraldan yola çıkarak renk armonisi ve renk perspektifi  arasında sıkı bir ilişki olduğu söylenebi-
lir.

• Çeşitli kaynaklardan dört mevsime ait fotoğrafl ar araştırarak bulunuz.
• Bu  fotoğrafl ardan her birinde farklı bir renk armonisinin hâkim olmasına dikkat ediniz.
• Seçtiğiniz fotoğrafl ardaki renk armonisinin türünü belirleyiniz.
• Her bir fotoğrafın renkli etüdünü guaj boya tekniğiyle yapınız.
• Etütlerini yaptığınız resimlerin altına, kullandığınız renk armonisine göre bir ton çubuğu çize-

rek aynı teknikte boyayınız.
• Çalıştığınız fotoğraf etütlerini ve renk armonilerini düzenleyerek sınıf panosuna asınız.
• Panoya asılan çalışmalarda renk armonilerini ve perspektife etkilerini inceleyerek düşünce-

lerinizi paylaşınız.
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 Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz. 
• Resimlerin renk armonilerini belirleyiniz.
• Renk perspektifi  açısından iki görseli karşılaştırınız. Farklılıklarını tespit ediniz.

Etkinlik

Collioure (Kolye), Andre Derain, Ulusal Galeri, İskoçya

Deniz Görünüsü, Gaspard Van Eyck, Prado Müzesi, Madrid
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Etkinlik

 Renklerin koyulukları ton çemberindeki koyuluklara eşit değerler taşır.
 Her ressam, tasarladığı konunun kompozisyonunu açık, orta ve koyu ton değerlerini göz 
önünde bulundurarak meydana getirir.
 Bir tablo alanında büyük yer kaplayan boşluklar negatiftir. Orta ve küçük alan kaplayan 
nesneler pozitiftir.
 Ressam, doğanın dağınık parçalarını estetik bir yaklaşımla bir araya toplar; doğayı eler, 
çizgilerin en güzelini renklerin en hoşa gidenini tablosunda toplar ve sıralar. Böylece renklerle bir 
armoni oluşturur.

 Nefes almadan yaşayabilir miyiz? Size göre bir resmin nefes almasını sağlamak için neler 
yapılabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Bilgi Notu

Hazırlık Çalışması

• Perspektif bilgilerinizi hatırlayınız. Farklı sıklıkta objelerle kompozisyonlar oluşturarak fotoğ-
rafl arını çekiniz. 

4. Resimde Aralık ve Mesafe İlişkilerini Kullanma

 Yukarıdaki görseli inceleyiniz.
• Kompozisyonda kullanılan objelerin birbirine mesafelerini değerlendiriniz.
• Renk perspektifi  kurallarını göz önünde bulundurarak objelerin renklendirilmesini inceleyiniz.
• Birinci planda bulunan obje, üçüncü planda olsaydı renk değeri nasıl olurdu? Düşüncelerinizi 

söyleyiniz.
• Siz de atölyenizde doğal objelerle bir kompozisyon kurunuz. Objelerin biribirine mesafelerin-

de çeşitlilik sağlayarak renk perspektifi  kurallarına göre pastel boya tekniğinde bir çalışma 
yapınız.

Dikkat Çekme

y

Kullanılacak Malzemeler 35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu veya re-
sim kâğıdı, kuru veya yağlı pastel boya, fi ksatif.

Tabakta Meyveler, Henri Fantin Latour, Özel Koleksiyon
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Bilgi Notu

Bilgi Notu

 Renk düzeninde en önemli şey dengedir. Denge, değişiklikler arasında birliği sağlayan 
ögedir. Kompozisyonda ilgi çekmek, değişiklik ve birlikle sağlanır. Bu iki zıt kuvveti ayarlamak 
şarttır. Dozu kaçırılmış bir değişiklik şaşırtıcıdır, göze hoş gelmez. Birlikte doz kaçırılınca mono-
tonluk oluşur. İyi bir renk düzeni oluştururken bu iki zıt kuvvet arasında durulacak yeri iyi bilmek 
gerekir.
 Her rengin bir ağırlığı vardır. Küçük ve ışıklı bir leke alanı; geniş, karanlık bir leke alanına 
ölçü balansı oluşturur. Tersine küçük, karanlık bir leke alanı da geniş aydınlık bir leke alanıyla 
balans, ölçü yapabilir. Büyük lekeler daha sakin ve şiddeti azaltılmış görünürken küçük lekeler 
daha şiddetli görünür. Parlak renklere karşı sönük, ölü renkler kullanılmalıdır.

• Sarı, kırmızı, mavi renklerde kâğıtlar hazırlayınız. Bu renkleri küçük, orta, büyük boylarda 
değişik şekillerde kesiniz.

•  A4 kâğıdı üzerine küçük ve seyrek, büyük ve seyrek, küçük-orta ve sık, büyük ve sık olacak 
şekilde yapıştırınız. Hazırladığınız bu çalışmaları atölyede arkadaşlarınızla kompozisyon ku-
rallarını hatırlayarak inceleyiniz.

olmasına göre farklı 
ton değerlerinde gö-
rünür. Buna bir ren-
gin “ ton değeri ayrı-
lığı” ya da “ton farkı” 
denir.
 Renkler, açık- 
koyu ile ifade edil-
diğinde koyulukları 
gösteren derece, ton 
farkıdır. Ton değeri, 
bir rengin aydınlığı-
nın derecesidir. Ör-
neğin; açık, aydınlık 
bir kırmızı ile koyu 
karanlık bir kırmızı-
nın arasındaki fark 
gibi. 

 Bir rengin ton değeri o rengin açık, orta veya koyu olması durumudur yani renkteki ışık 
miktarıdır. Ton sözcüğü, renk ifade etmez. Açık bir mavi ile koyu mavi arasındaki fark, ton farkı-
dır. Bir rengin içinde boyayıcı madde unsuru (renk maddesi-pigment) azaldıkça ışık ve karanlık 
yani açıklık ve koyuluğu ifade eden ton değeri de o derece hâkim olur. Kurşun kalem veya kömür 
kalemle yapılan resimlerde renk yoktur. Yalnız ton değeri vardır. Yani, o resmi meydana getiren 
şey tek bir rengin açıklık ve koyuluğudur. Ton değerine önem verilmeyerek yalnız renge önem 
verilen tablolarda uyum bulunmaz. Böyle eserlerde renklerin ton değerini çok iyi derecelendirmek 
şarttır. Renge önem verilmeden yalnızca ton değerleriyle yapılan resimler çok dengeli ve uyumlu 
olabilir. 
 Her renk aynı açıklıkta ve koyulukta değildir. Mesela, aynı kırmızı renk, uzak veya yakın 

5. Resimde Zıtlık Ögelerini Renk İlişkileriyle Kullanma

Hazırlık Çalışması

PERSPEKTİF (TANIMLAR)

Kaçan çizgiler

Kaçma noktası
(KN)

Ufuk çizgisi
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Etkinlik

Etkinlik

• Farklı biçim, boyut ve renkteki objelerle bir kompozisyon oluşturunuz. 
• Kompozisyonu hazırlarken açık-koyu, büyük-küçük, sık-seyrek dengesine dikkat ediniz.
• Kompozisyonu çizerek guaj boya tekniğiyle renklendiriniz.
• Tamamlanan çalışmalarınızda dikkat ettiğiniz zıtlık ögelerini nasıl ifade ettiğinizi arkadaşla-

rınızla paylaşınız. 

Kullanılacak Malzemeler dergi vb.den alınmış renkli kâğıtlar, yapıştırıcı, 
makas, 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı.

• 83, 84. sayfalarda verilen görsellerde açık-koyu, küçük-büyük, sık-seyrek dengesini ve 
renk ilişkilerini hava perspektifi  açısından inceleyiniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız. 

Güllü Yürüyüş Yolu, George Marks, Özel Koleksiyon

Tabakta Meyveler, Henri Fantin Latour, Devlet Koleksiyonu
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Ders Dışı Etkinlik

Görünü, Manuel Garcia Y Rodriguez (Rodrigez), Devlet Koleksiyonu, İspanya

• IŞIK
• SULU BOYA
• DÜZLEM
• PLAN
• GUAJ
• LEKE
• ESER
• RESİM
• KOYU
• OBJE

• TASLAK
• ÇİZGİ
• DENGE
• PLASTİK
• FON
• KOLAJ
• NATÜRMORT
• RENK
• FOTOĞRAF

 Yukarıda verilen resim sanatı terimleri; aşağıdaki bulmacada soldan sağa, sağdan sola, 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yer almaktadır. Bulmacada olmayan 
anahtar sözcüğü bulunuz.

F A Y O B U L U S I

T İ K İ T S A L P Ş
R K T M E L Z Ü D I
O A E K K N A L P K
M L J O E G U A J N
R S B Y L P R E S E
Ü A O U M İ S E R R
T T F O T O G R A F
A E K E L E G N E D
N J A L O K F O N P
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 Aşağıdaki cümlelerin sonuna ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

1. Nesne ile göz arasına giren hava tabakası, renklerin ve biçimlerin net ve parlak görünme-
sini engeller.                                                                                                  (    )

2. Açık bir mavi ile koyu mavi arasındaki fark, ton farkıdır.            (    )
3. Ana renkler gözümüzden uzaklaştıkça değerini kaybetmez.       (    )
4. İdeal resim anlayışında sıcak renk armonisi kullanılır.        (    )
5. Renk perspektifi nin diğer adı, hava perspektifi dir.         (    )
6. Birinci plan, resim yapana en uzak olan yer parçasıdır.        (    )
7. Aşağıdaki resim zıt renk armonisi dikkate alınarak yapılmıştır.       (    )

 Aşağıdaki verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Denge …......................… nun bir ögesidir.
2.  Cisimlerin renginin uzaklığa göre değişmesi, resimde ........................... konusunun ince-

lenmesine yol açmıştır.
3. Birbirinden çok farklı şekil ve renklerle oluşturulacak bir resimde ...............................… 

kurulamaz.
4. ……................., bizden uzaklaştıkça atmosferin etkisiyle daha silik ve donuk görünmektedir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi soğuk renk birlikteliğidir?

 A) sarı-mavi-turuncu               B) mor-yeşil-mavi          C) kahverengi-kırmızı-yeşil 
 D) mavi-siyah-kırmızı             E) siyah-beyaz-gri 

2. Aşağıdaki konulardan hangisinde renk perspektifi  oluşturulamaz?

 A) Portre          B) Sokaktaki ağaçlar      C) Kumsalda oynayanlar
 D) Pencereden manzara        E) Denizde fırtına 

3. Hangi dönemde renk (hava) perspektifi  ilk kez bilimsel olarak kullanılmıştır?
 A) Romantizm                  B) Orta Çağ                C) İzlenimcilik  
 D) Rönesans                      E) Neo-klasik 

Ölçme ve Değerlendirme

Vernonnet (Vernon)’da Teras, Pier Bonard, Metropolitan Müzesi, New York
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1. Rengin Oluşumu

Hazırlık Çalışması

• Sabah, öğle ve akşam saatlerinde çevrenizden görünü fotoğrafl arı çekiniz.
• Fotoğrafl ar arasındaki farklılıkları sınıf ortamında tartışınız. 

 Gün ışığı, dünyanın farklı böl-
gelerini farklı açılarda aydınlatır. Bu 
aydınlatma farklılığı, bölgelerdeki renk 
oluşumunu etkiler. Kutup bölgelerinde 
soğuk renkler hâkimken ekvatorda sı-
cak ve parlak tonlar, ekvatorla kutup-
lar arasında kalan bölgelerde ise öz 
rengin hâkim olduğu görülür.

 Yukarıdaki görselleri verilen bilgiler ışığında inceleyiniz.
• Bu fotoğrafl arın hangi bölgelerde çekilmiş olabileceğini söyleyiniz.
• İki görsel arasındaki renk farklılığının sebepleriyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

Gün batımı Gün batımı

K. K

EKVATOR

K. Y. K

G.Y. K

gü
n 

ış
ığ

ı

G. K.

Etkinlik

 II. ÜNİTE: RENKTE ARMONİ SİSTEMLERİ
 
 1. Rengin Oluşumu
 2. Renk Grupları 
 3. Kompozisyonda Leke Dengesi
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 Yanda verilen görseli ince-
leyiniz.
• Işığı dik olarak alan bölgedeki 

renkleri söyleyiniz.
• Öz rengin oluştuğu alanı gör-

sel üzerinde gösteriniz.
• Gölgeli alandaki renkleri söy-

leyiniz.

Bilgi Notu

 Işık-Renk İlişkisi

 Gün ışığı beyaz renklidir ve yapısı homojen değildir. Farklı dalga boyundaki ışıklar bir 
araya gelerek gün ışığını meydana getirir. Gün ışığı, bir prizmadan geçirilirse gelen ışınların her 
biri farklı dalga boyundaki ışık ve renklere ayrılır. Bu ışınlar, renk kavramını oluşturur. Bu renkli 
ışık demetleri tekrar birleştirildiğinde beyaz gün ışığı oluşur. Beyaz ışığın kendini oluşturan farklı 
dalga boyundaki renkli ışıklarına ayrılmasına ışık tayfı veya renk tayfı denir.

 Işık tayfı incelendiği zaman mordan kırmızıya doğru çeşitli renkler görülür. Alt alta sıralanan 
bu renkler (Kırmızı 700 nm, turuncu, sarı, yeşil, mavi lacivert, mor 400 nm’dir.) karıştığında beyaz 
ışık oluşur (Sıralama en büyük dalga boyundan küçüğe doğrudur.).
 Mavi bir objeye kırmızı bir fi ltreyle bakıldığında obje siyah görünür. Bunun nedeni, fi ltrenin 
kırmızı boyasının beyaz ışığın mavi bölümünü emmesi, dolayısıyla maviyi geçirmemesidir. Siyah 
beyaz fotoğrafta mavi gökyüzünün siyah görünmesinin nedeni de budur.  Renkli objelere farklı 
ışıklar altında bakılırsa bu durum daha kolay anlaşılır.
 Renk, obje üzerine düşen ışığın, renklendirici tarafından değiştirildikten sonra göze ulaşma 
hâlidir. Gün ışığında yeşil yaprakların yeşil görünmelerinin nedeni klorofi lin beyaz ışık içinde 
bulunan mavi ve kırmızıyı emerek yeşili geri yansıtmasıdır. Yani algılanan renk, aslında yansıyan 
ışıktır.

mor
lacivert
mavi
yeşil

beyaz ışık

sarı
turuncu
kırmızı



88

 Cisimlerin atomları, ışığın içindeki bazı dalga boylarını ya emer ya da geri yansıtır. Geri 
yansıyan dalga boyları da renk olarak görülür. Başka bir deyişle bir obje, kendisini aydınlatan 
ışığın içinde var olmayan bir renkte olamaz. 

 Işık Renkleri (Kırmızı, Mavi, Yeşil)
 Fizikçilere göre kırmızı, mavi ve yeşil üç ana ışık rengidir. Bu ışık renkleri birbiriyle karıştı-
rıldığında beyaz ışık oluşur.

 mavi ışık+kırmızı ışık+ yeşil ışık= beyaz ışık
 kırmızı ışık+yeşil ışık= sarı ışık
 kırmızı ışık+ mavi ışık= magenta ışık
 yeşil ışık+ mavi ışık= cyan (siyan) ışık

 Boya Renkleri (Magenta, Sarı, Cyan)
 Bu renkler, toplamsal ana renklerin tamamlayıcısıdır. Sadece boyalara ve pigmentlere uy-
gulanabilir. Bütün fotoğrafçılık ve matbaa baskısı işlemleri bu karışıma dayanır.

 Bütün boya renkleri, pigment (boya maddesi) veya temel renkleri içerir. Üç temel renk olan 
sarı, kırmızı ve mavinin değişik karışımları, beyaz ışıktaki bütün renkleri verir. Işık renklerindeki 
tamamlayıcı boya renkleriyle de sağlanabilir. Boya renklerinde tamamlayıcılık iki rengin birbirini, 
siyaha yakın bir griye tamamlamasıyla oluşur.Örneğin, tayf rengine eş bir yeşil ile kırmızının aynı 
miktardaki karışımı koyu griyi verir. Burada üç temel rengin tamamlanması vardır. Temel renklerin 
farklı ölçülerde karışımıyla sınırsız sayıda renk elde edilir. 

Işık renkleri Boya renkleri

yeşil

sarı

kırmızı

magenta

cyan mavi

sarı

magenta
mavi

kırmızıyeşil

cyan

Rengin algılanması

Işık kaynağı
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 Mısır Tarlası (ayrıntı), Constable, Ulusal Galeri, Londra

Meyve Sepetli Ölü Doğa (ayrıntı), Caravaggio, Milan Kadın ile Boynuzlu At (ayrıntı), Raffaello, Borghese Galeri, 
Roma

 Resim geleneği incelendiğinde renk ve ışığın ayrı birer öge olarak ele alındığı görülür. Re-
sim sanatının bazı dönemlerinde ustalar, resimledikleri şekillerin lokal renklerinin var olduğunu 
kabul etmiş ve buna göre resim yapmışlardır.
 Bir elmayı resimlerken meyvenin lokal rengi kırmızı kabul edilmiş ve kırmızının açık-koyu 
değerleriyle şekle hacim verilmiştir. Görünü, ölü doğa ya da fi gürlü kompozisyonların hepsinde 
aynı yöntem benimsenmiştir.
 

 Rengin Resimde Ele Alınışı
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Kuyu Başında Kadın (ayrıntı), Signac, Orsay Müzesi, Paris

Soğanlar (ayrıntı), Van Gogh, Van Gogh Müzesi, Amsterdam

Von Monet Köprüsü (ayrıntı), Sisley, Acquavella Galeri, New York

 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan izlenimcilik akımıyla birlikte sanatçılar, ışığın renk 
tayfl arından ve renk olarak adlandırılan etkinin de ışık titreşimlerinden ibaret olduğunu fark et-
mişlerdir. Bu nedenle eski ustaların bazılarının benimsediği lokal renk uygulamasını genellikle 
benimsememişlerdir.
 Soğanı resimleyen izlenimci sanatçılar, turuncu renk etkisinin sarı-kırmızı renk titreşimlerin-
den oluştuğunu fark etmiş, şekilleri boyarken de bu titreşimleri kullanmışlardır. Gölgeli alanlarda 
rengi siyahla koyulaştırmak yerine mavi, yeşil, mor gibi soğuk renklerin titreşimlerini kullanmış-
lardır. Bu yöntem; görünü, ölü doğa ya da fi gürlü kompozisyonların tamamında benimsenmiştir.
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 Verilen görselleri inceleyiniz.
• Rengin ele alınışı ve teknik anlatım dikkate alındığında görseller arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları söyleyiniz.

Siste Güneş Kırılması, Parlamento Binası, Monet, 
Orsay Müzesi, Paris

Erminli Kadın (ayrıntı), Leonardo da Vinci, Czartorychi Müzesi, 
Polonya

Bayan Seewing (ayrıntı), Renoir, Chicago Sanat Enstitüsü

Parlamento Binasında Sis Etkisi, Monet, Güzel Sanatlar 
Müzesi, St. Petersburg

 İzlenimciler, renkle ilgili bulguları nedeniyle çoğu sanat tarihçi tarafından modernleşen res-
min temeli kabul edilmişlerdir. Işık, tayf renklerinden meydana gelir. Gün ışığı, renk hâlinde obje 
üzerine düşer ve obje aydınlanır. Atmosfer ışığının değişimi, eşyanın rengini de etkiler.
 Dünya üzerindeki farklı coğrafyalarda güneşin aynı saatlerde nesneleri farklı renklerde 
göstermesinin nedeni güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesidir. Yani sabah, öğle ve akşam sa-
atlerinde renklerin farklı görünmesinin sebebi budur.
 Modernleşen resimde objelerin lokal bir rengi yoktur. Bütün objeler ışık tayfl arı ve tayf rengi 
olarak algılanır. İçeriğin ya da anlamın bir önemi yoktur. Artık elmalı bir ölü doğa resmi ile dinî bir 
kompozisyon aynı önemi taşımaktadır. Soylu ile dilenci, gelincik tarlası ile çöplük aynı önemde-
dir. Işık ve renk, hepsini aynı adaletle eşit hâle getirmiştir.
 Hiçbir obje belli ve değişmez bir renge sahip değildir. Renk, objeler üzerinde güneş ışığının 
geldiği açıya göre değişen sürekli değişen bir etkidir. Renk, objeden ayrıdır ve sadece bir duyum 
(algılama) şeklidir. 

Etkinlik
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  Renk Çemberi

 Aşağıdaki renk çemberi; ana, ara ve ikinci grup ara renklerle bunların birbiriyle karışımını 
ve sonuç ilişkisini göstermektedir. Çemberin merkezindeki üçgen içinde herhangi bir karışım 
sonucu elde edilemeyecek olan üç ana renk (sarı, kırmızı, mavi) yer almaktadır. Üçgenin kenar-
larında iki ana rengin karıştırılmasıyla elde edilen ara renkler ( turuncu, yeşil,mor) yer alır. Ana 
ve ara renk karışımlarının sonuçları ise ikinci grup ara renkler olarak çemberin dışındaki halkayı 
oluşturmaktadır.

• Üç adet portakal alınız.
• Portakalları günün farklı saatlerinde (sabah, öğle ve akşam) üzerlerine düşen gün ışığının 

oluşturduğu renk farklılıkları açısından inceleyiniz.
• Yaptığınız gözlemleri sabah, öğle ve akşam çiziniz.
• Çiziminizi pastel boya tekniğini kullanarak renklendiriniz.
• Bitirdiğiniz çalışmaları yan yana koyarak karşılaştırınız.
• Her çalışmadaki farklı renk oluşumlarının sebeplerini arkadaşlarınıza anlatınız.

• Farklı şekillerde yapılmış renk çemberi örnekleri araştırınız. Bulduğunuz örnekleri dosyala-
yınız.

35x50 cm boyutlarında fon kartonu, pastel boya-
lar, fi ksatif.

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

Hazırlık Çalışması

2. Renk Grupları

Bilgi Notu
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  Resim sanatında renk çemberinin klasik bir teorisi vardır:
1. Sarı, kırmızı ve mavi ana renklerdir. Diğer bütün renkler bu renklerin karışımından elde edilir.
2. Yeşil, mor ve turuncu ara renklerdir.
3. Renk çemberinde yan yana olan renkler, uyumlu renklerdir. Kırmızı-turuncu, sarı-yeşil, mavi-
mor, yeşil-mavi vb.
4. Araları birer renkle ayrılmış renkler, uyumsuz renklerdir. Turuncu-yeşil vb.
5. Renk çemberinde birbirine göre karşılıklı yer alan kırmızı-yeşil, sarı-mor, turuncu-mavi tamam-
layıcı (komplementer) ve karşıt (kontrast) renkler denir.
6. Görünüşlerine göre kırmızı, turuncu ve sarı, sıcak renkler; yeşil, mavi ve mor da soğuk renk-
lerdir (Mor karışımının içinde kırmızı, maviye oranla daha baskınsa bu durumda mor, kompozis-
yonda sıcak bir etki gösterir.).

 Renklerin Genel Sınıfl andırılması

 Ana Renkler

 Renk çemberinin merkezinde yer alan renklerdir.

• sarı
• mavi
• kırmızı

Etkinlik

Japonya’da Bataklık Çiftliği, Emile Nolde (Nold), Özel Koleksiyon, Berlin Ayrıntı, Öz Portre, Paul Gauguin,
Ulusal Sanat Müzesi Washington

 Verilen görselleri inceleyiniz.
• Görsellerde hangi renk grubunun kullanıldığını söyleyiniz.
• Atölyenizde çiçekli bir ölü doğa düzenleyiniz. 
• Kompozisyonunuzu ana renklerle sulu boya tekniğini kullanarak boyayınız.

Kullanılacak Malzemeler sulu boya kâğıdı, sulu boya, fırçalar, su kabı, sün-
ger veya bez.
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 Ara Renkler

 Renk çemberinin merkezindeki üçgenin kenarlarına bitişik olarak yer alan renklerdir.

• turuncu
• mor
• yeşil

 İkinci Grup Ara Renkler

 Renk çemberinin dışındaki halkada yer alan renklerdir.

• mavi-mor
• kırmızı-mor
• mavi-yeşil
• sarı-yeşil
• sarı-turuncu
• kırmızı-turuncu

Kırmızı Ağaçlı Görünü, Maurice de Vlaminck, Özel Koleksiyon

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde hangi renk grubunun kullanıldığını söyleyiniz.
• Doğa görünülerine ait fotoğrafl ar araştırınız.
• Seçtiğiniz bir görünüyü ara renklerle guaj boya tekniğini kullanarak boyayınız.

Kullanılacak Malzemeler 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, guaj boya, fır-
çalar, su kabı, sünger veya bez.

Etkinlik
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 Kontrast (Karşıt) Renkler ve Tamamlayıcı (Komplementer) Renkler

 Renk çemberinde karşılıklı yer alan ve birbirinin tamamlayıcısı renklerdir. 

mor ----------- tamamlayıcısı --------- sarı
kırmızı ------- tamamlayıcısı --------- yeşil
mavi ---------- tamamlayıcısı --------- turuncu

Etkinlik

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde hangi renk grubunun kullanıldığını söyleyiniz.
• Atölyenizde meyveli bir ölü doğa düzenleyiniz. 
• Kompozisyonunuzu karşıt renklerle pastel boya tekniğini kullanarak boyayınız.

Kullanılacak Malzemeler 35x 50 cm boyutlarında fon kartonu, pastel boya, 
fi ksatif.

Ayçiçekli Ölü Doğa, Monet, Metropolitan Sanat Müzesi, New York
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 Sıcak Renkler

• sarı
• kırmızı
• turuncu

 Soğuk Renkler

• mavi
• mor
• yeşil

Etkinlik

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde hangi renk grubunun kulla-

nıldığını söyleyiniz.
• Atölyenizde canlı modelle bir kompo-

zisyon düzenleyiniz. 
• Kompozisyonu çiziniz.
• Çiziminizi sıcak renklerle pastel boya 

tekniğini kullanarak boyayınız.

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde hangi renk grubunun kulla-

nıldığını söyleyiniz.
• Deniz görünüleriyle ilgili fotoğrafl ar 

dosyalayınız.
• Seçtiğiniz bir görünüyü soğuk renk-

lerle guaj boya tekniğini kullanarak 
boyayınız.

Kullanılacak Malzemeler

Kullanılacak Malzemeler

35x 50 cm boyutlarında fon kartonu, pas-
tel boya, fi ksatif

35x 50 cm boyutlarında resim kâğıdı, guaj 
boya, fırçalar, su kabı, bez veya sünger.

Kayık, Renoir, Ulusal Galeri, Londra

Ressamlar Grubu, Feyhaman Duran, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Etkinlik
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 Yakın Renkler

 Renk çemberinde yan yana yer alan renklerdir.

mavi ------------ mor
kırmızı --------- turuncu
sarı ------------- yeşil

Etkinlik

Etkinlik

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde hangi renk grubunun kullanıldı-

ğını söyleyiniz.
• Atölyenizde farklı renk ve büyüklükteki 

objelerle bir ölü doğa kompozisyonu dü-
zenleyiniz.

• Kompozisyonunuzu yakın renklerle sulu 
boya tekniği kullanarak renklendiriniz.

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde hangi renk grubunun kulla-

nıldığını söyleyiniz.
• Kar görünüleriyle ilgili fotoğrafl ar dos-

yalayınız
• Seçtiğiniz bir tanesini nötr renklerle 

guaj boya tekniğini kullanarak renk-
lendiriniz.

Kullanılacak Malzemeler

Kullanılacak Malzemeler

İki Adam Ayı Seyrederken, Friedrich, 
Dresden Sanat Galerisi, Almanya

Karlı Cadde, Sisley, Özel Koleksiyon

sulu boya kâğıdı, sulu boya, fırçalar, su kabı, 
sünger veya bez.

 Nötr Renkler

 Nötr renkler renk çemberinde yer almaz. Yanına ve üstüne gelen renklere bir etkisi olma-
yan, onların görünüşlerini değiştirmeyen renklerdir. Siyah ve beyaz da nötr renklere dahildir. Nötr 
renkler, üç ana rengin karışımından oluşur. Nötr bir renk beyazla açıldığında çeşitli dereceleri 
elde edilir. Nötr renkler, bir armoninin besleyicisi görevindedir, şekle derinlik verir, renklerin daha 
zengin görünmesini sağlar. Gri renkler, kompozisyonda fazla kullanıldığında resimde tek renk 
etkisi yaratır.

35x 50 cm boyutlarında resim kâğıdı, guaj 
boya, fırçalar, su kabı, bez veya sünger.
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 Uyumsuz Renkler
 
 Renk çemberinde birbirine bitişik olmayan ve karşılıklı düşmeyen (tümler olmayan) ren-
klere uyumsuz renkler denir. Bu renkler arasında ne yakın ne de uzak bir armoni kurulamaz.

• sarı-kırmızı
• sarı-mavi
• mavi-kırmızı 
• turuncu-yeşil 
• mor-yeşil
• mor-kırmızı

 
 Bir resmin armonisine zengin bir etki kazandırmak için bu armoniye bazen az miktarda 
uyumsuz renk serpiştirilebilir.

Etkinlik

Charing Cross (Çeyring Kıros) Köprüsü, Derain, Ulusal Galeri, Washington

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde hangi renk grubunun kullanıldığını söyleyiniz.
• Fovist sanatçılardan Derain’e ait görseller araştırınız.
• Seçtiğiniz bir eserin desenini çiziniz.
• Çiziminizi uyumsuz renkleri kullanarak guaj boya tekniğiyle renklendiriniz.

35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, guaj boya, 
fırçalar, su kabı, bez veya sünger.

Kullanılacak Malzemeler
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• Çalışmalarında lekeyi baskın öge olarak kullanan ressamların eserlerinden örnekler araştı-
rarak dosyalayınız.

 Resim yüzeyinde kullanılan her leke ya da açık-koyu değerinin yayıldığı alana göre bir 
etkisi vardır. Küçük ve ışıklı bir leke alanı, geniş ve koyu leke alanını dengeler. Geniş lekeler, 
durgunluk ve sakinlik etkisi verirken küçük lekeler, hareket ve şiddet oluşturur. Resim yüzeyinde 
dengeyi bulabilmek için parlak renk lekelerine karşı sönük (nötr) renk lekeleri kullanılmalıdır. Bu 
yaklaşım, resimde bütün renk gruplarının leke dengesi için geçerlidir.

Etkinlik

3. Kompozisyonda Leke Dengesi

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Görselde açık ve koyu alanları oluşturan renk lekelerinin birbirine nasıl oranlandığını söy-

leyiniz.
• Kompozisyondaki hareketliliği hangi leke değerleri sağlamaktadır? Bu hareketliliği dengeleyen 

leke değeri hangisidir ve kapladığı alana göre kompozisyonda nasıl bir işlevi vardır?
• Görseli leke değerlerinin işlenişi açısından değerlendirdiğinizde ne söyleyebilirsiniz?

Gece Devriyesi, Rembrandt, Rijk Müzesi, Amsterdam
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 Açık-koyu düzenlemesi, dönem ve 
teknik anlatım açısından birbirinden farklı 
görseller verilmiştir. İnceleyiniz.

• Atölyenizde çiçekli veya meyveli bir ölü 
doğa düzenleyiniz.

• Düzenlemeyi yaparken objelerin açık-
koyu değerlerindeki farklılıkların kolay 
algılanabilir ve etkili olmasına özen gös-
teriniz.

• Kompozisyonun çizimini yapınız.
• Sulu boya tekniğini kullanarak boyayı-

nız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde açık-koyu 

dengesini nasıl oluşturduğunuzu arka-
daşlarınıza anlatınız.

Etkinlik

Meyveler, Renoir, Chicago Sanat Enstitüsü

Çiçekli Ölü Doğa ,Williem Van Aelst,
Kraliyet Resim Galerisi, Hollanda

Kullanılacak Malzemeler

sulu boya kâğıdı, sulu boya, fırçalar, su kabı, 
sünger veya bez
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 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Prizmadan geçirilen beyaz ışık, tayf renklerine ayrışır. Aşağıdakilerden hangisi bu renklerden 
biri değildir?

A) Mor B) Turuncu C) Pembe D) Yeşil  E) Mavi

2. Aşağıdaki ışık rengi gruplarından hangisi dalga boyu uzunluklarına göre büyükten küçüğe 
doğru sıralanmıştır?

A) lacivert-turuncu-sarı-kırmızı-yeşil-mor-mavi
B) kırmızı-turuncu-sarı-yeşil-mavi-lacivert-mor
C) mor-mavi-lacivert-yeşil-kırmızı-turuncu-sarı
D) mavi-yeşil-lacivert-kırmızı-mor-sarı-turuncu
E) kırmızı-sarı-turuncu-lacivert-mavi-yeşil-mor

3. Aşağıdaki boya (pigment) renk karışımlarından hangisi yanlıştır?

A) sarı + cyan = yeşil    B) sarı + magenta = kırmızı
C) magenta + cyan = mavi   D) kırmızı + mavi = magenta 
E) cyan + magenta + sarı = siyah

4. Aşağıdakilerin hangisinde renk çemberindeki komşu renkler doğru verilmiştir?

A) sarı - mavi 
B) yeşil - mor   
C) mor - mavi  
D) kırmızı - turuncu 
E) turuncu - yeşil

5. Kırmızı ve yeşil aşağıdaki renk gruplandırmalarından hangisine aittir? 

A) Ana renk 
B) Ara renk 
C) Karşıt renk 
D) Uyumsuz renk 
E) Yakın renk

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tamamlayıcı renkler doğru olarak verilmiştir?

A) kırmızı - turuncu
B) sarı - turuncu
C) sarı - mor
D) yeşil - mavi 
E) mor - yeşil

 Aşağıdaki cümlelerin sonuna ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Işık renkleri (yeşil-kırmızı-mavi) karışımı beyaz rengi verir.           (   )
2. Aynı renk, kutuplarda ve ekvatorda güneş ışığının açısından dolayı farklı algılanır.        (   )
3. Renk çemberinde araları birer renkle ayrılmış renklere tamamlayıcı renkler denir.          (   ) 

Ölçme ve Değerlendirme
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ÖĞRENME ALANIÖĞRENME ALANI
RESİMDE KONURESİMDE KONU

I. ÜNİTE:RESİMDE MEKÂN I. ÜNİTE:RESİMDE MEKÂN 
II. ÜNİTE: NATÜRMORTII. ÜNİTE: NATÜRMORT

III. ÜNİTE: PORTREIII. ÜNİTE: PORTRE
IV. ÜNİTE: RESİMDE FİGÜRIV. ÜNİTE: RESİMDE FİGÜR
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 I. ÜNİTE: RESİMDE MEKÂN
 
 1. Kompozisyondaki Geometrik Kurgu
 2. Kompozisyonda Leke
 3. Kompozisyonda Mas-Espas İlişkisi
 4. Farklı Mekân Tasarımları Oluşturma

Hazırlık Çalışması

Görünü, San Marco Piezza, Metropolitan Müzesi, New York

Montmartre Bulvarı, Camile Pisarro, Metropolitan Müzesi, 
New York

1. Kompozisyonda Geometrik Kurgu

• Yeniden Doğuş (Rönesans) Dönemi ve izlenimcilik akımından görseller araştırınız. Bulduğu-
nuz görsellerde kompozisyonun düzenlenmesindeki farklılıkları inceleyiniz.

• Kompozisyonların geometrik kurgularına ait eskizler çiziniz.

 Farklı dönemlerde yapılmış dış 
mekân çalışmalarına ait iki görsel veril-
miştir.
 
       Görselleri inceleyiniz.
• Görselleri karşılaştırarak kompo-

zisyondaki geometrik kurgu ile 
mekânın anlatımındaki benzerlik 
ve farklılıkları söyleyiniz.

• Görsellerin basit geometrik kurgu-
larını çiziniz.

Etkinlik
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Bilgi Notu

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Atölyenizde farklı biçim ve büyüklüklerdeki objelerle üç boyutlu bir kompozisyon hazırlayı-

nız.
• Bulunduğu mekânda kompozisyonu değişik açılardan çiziniz. Çizimlerinizde kuru boya veya 

pastel kalemler kullanabilirsiniz.
• Çizimlerinizi tamamladıktan sonra kompozisyonu imgesel bir mekânda tasarlayınız.
• İmgesel mekânı nasıl oluşturduğunuzu bitirdiğiniz çalışma üzerinde arkadaşlarınıza anlatı-

nız.

Kompozisyonda düzgün alan yapabilecek en basit geometrik formlar; kare, dikdörtgen ve 
dairedir. Geometri içindeki çizgi, alanı istendiği kadar böler; yeni geometrik alanlar oluşturur.

Kompozisyonda geometri, bir alanın küçük veya büyük alanlara ayrılmasına ve resmin ge-
ometrik düzene sokulmasına yardım eder. Plastik çizgi ifadesi olan daireler, kavisler, orta ve 
diyagonal çizgiler, kompozisyonun temel ve geometrik yapısına hâkim olur. Bu aşamada altın 
oran da her zaman resmin içindedir. (“Meryem, İsa, Azize Anne ve Çocuk Aziz John” adlı görsele 
bakınız.) 

Kullanılacak Malzemeler kuru boya veya pastel boyalar, 35x 50 cm boyutla-
rında resim kâğıdı, resim kalemi.

Meyve Sepetli Ölü Doğa, Cezanne, Orsay Müzesi, Paris

Etkinlik
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  Konunun düzleme aktarılmasıyla 
ilgili olarak SEURAT, “Sanat, armonidir. 
Armoni; zıtlıkların, benzerliklerin uyu-
mudur.’’ demiştir. SEURAT, tonu açık 
ve koyu değerler, alanı çizgi, çizgiyi ise 
dik açının zıtlığı biçiminde ifade etmiştir. 
Ressam, “Sanatta her şey renge kadar 
istenmiş olmalıdır.’’ demiştir.
 SEURAT, “Geçit Töreni” adlı ese-
rine biçim kazandıran ve kompozis-
yonunu düzenleyen çizgilerin sadece 
formlarını değil, renk ve valör değer-
lerinin şiddet ve dağılımlarının, iyi bö-
lünmüş alanın göze etkilerini de ortaya 
koymuştur. 
 Kompozisyonu düzenleyici geo-
metrik kurgu, hem fi güratif hem de so-
yut çalışmalarda aynı derecede önem-
lidir. Ayrıca kompozisyona katkısı olan 
bütün ögeler kadar işgal ettiği alan itiba-
riyle geometrik bir şekle benzeyen plas-
tik değerdeki boş alanlar da önemlidir.

Meryem, İsa, Azize Anne ve Çocuk Aziz John 
(geometrik çözümlemeleri), Leonardo da Vinci, Ulusal Galeri, Londra

Geçit Töreni, Seurat, Metropolitan Müzesi, New York
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 Yukarıda farklı dönemlerde ve farklı teknik anlatımla yapılmış iki görsel verilmiştir. İncele-
yiniz.

• Mekânların, leke (açık-orta-koyu) değerlerinde görülen farklılık ve benzerlikleri söyleyiniz.
• Mekânları mas-espas dengesi açısından karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.
• Mekânlarda görülen renk perspektifi nin ele alınışındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.

Arles’teki Yatak Odası, Van Gogh

Fredric Bazille Atölyede, Bazille, Orsay Müzesi

2. Kompozisyonda Leke
Etkinlik
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Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

 Açık, orta ve koyu ton (leke) değerleri; ışık, renk, doku ve derinliği resim yüzeyinde gös-
termenin en etkili anlatım ögesidir. Açık-koyular, yüzey olarak bir bütünü biçimlendirip etkileşim 
ve iletişime sokabilmenin teknik anlatım ögesidir. Geometrik veya şekilsiz yüzeylerin herhangi bir 
çizim ya da boyama aracıyla kapatılarak ışık-gölge, doku-yüzey çizgileri, yön, ölçü, zıtlık ifadeleri 
plastik leke elamanı olarak tanımlanır. Bundan dolayı açık-koyular görsel şekillendirmenin temel 
ögesidir.
 Leke seyrekliği, inceliği, açıklığı, koyuluğu, yoğunluğu, üst üste binmeleri, ton geçişleri, 
ton saydamlıkları iz olmayan leke hissi veren düzlükler, girintiler, çıkıntılar, izler ve dokular, leke 
yapılaşmasını meydana getirirler. Lekeleri şöyle sınıfl andırmak mümkündür:
1. Pürüzsüz lekeler: Yüzeyin düz olarak planlanmasıdır. Yedirme, armoni geçişleri (degrade) 
yumuşatma teknikleridir.
2. Dokusal lekeler: Yüzeyde doku hissi veren, darbeli ya da yedirmeli tekniklerdir.
3. Çizgisel lekeler: Yüzeyin çizgilerle leke hissi uyandıracak şekilde düzenlenmesidir.
4. Noktasal (puantilist) lekeler: Resim yüzeyinin nokta hissi veren leke darbeleriyle düzenlenme-
sidir.

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Evinizin mutfağından çizimler yapınız.
• Çiziminizi çini mürekkebi veya sulu boyanın bir rengini kullanarak lavi tekniği ile boyayınız.
• Boyamanızı yaparken açık-orta-koyu ton değerlerini kullanarak derinlik etkisi oluşturmaya 

özen gösteriniz.

35x 50 cm boyutlarında resim kâğıdı, çini mürekkebi 
veya sulu boya, fırçalar, su kabı, bez veya sünger.

Bilgi Notu
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Azize Ursula’nın Rüyası, Carpaccio (Karpaçyo)
Akademi Galeri, Venedik

Piazzetta Meydanı’ndan Saat Kulesine Bakış, Canaletto, 
Kraliyet Koleksiyonu, Windsor

3. Kompozisyonda Mas-Espas İlişkisi

• Yukarıda iç ve dış mekâna ait iki görsel verilmiştir, inceleyiniz.
• Mekânlardaki dolu ve boş alanları gösteriniz.
• Görsellerdeki dolu ve boş alanlar nasıl dengelendiğini açıklayınız.
• Sizce ressam, resim alanınında mekân, fi gür ve objeleri kompozisyonun hangi ögelerinin 

ilişkisini dikkate alarak düzenlemiştir?
• Bu ögeler ilişkisinin kompozisyonda denge oluşturmaya etkisi var mıdır? Görseller üzerinde 

göstererek açıklayınız. 

Etkinlik

 Kompozisyondaki yapıcı planlar, dik veya yatay çizgilerle tuvalde kurulan geometrik çatı, 
kompozisyonun temelidir. Bu temelde yer alan doluluk (obje ve nesneler bütünü) ve boşluklar 
(mesafe) önemlidir. Resmi yapılacak konu, toplu ve bütün olarak ele alınırken bütün kompozis-
yon kuralları, doluluklar ve aralarındaki mesafeler ile boşluklar da iyi planlanmalıdır. Resmin koyu 
ve açık değerleriyle bütününü görerek rengi bunların üzerine uygulamak gerekir. 

 Resimdeki hacim, yüzey, doluluk ve boşluklar ayrı ayrı ele alındığında bir anlam ifade 
etmez. Dolulukların tablo üzerinde nasıl yer alması gerektiği konusunda aşağıdaki belli başlı 
hususlara dikkat etmek gerekir:
 1. Öncelikle tablo üzerinde dolulukların dağılımını iyi yapmak gerekir. Bu dağılımda tablo-
nun hiçbir bölümünün boş kalmamasına veya her parçanın kompozisyon içindeki görevine dikkat 
edilmelidir.
 2. Tabloda arzulanan sonuca göre doğru oranlar vermek gerekir. Objeler, kompozisyon-
daki önem sırasına göre yerleştirilir. Bunu yaparken aynı alan ve hacimler gibi tekrardan kaçınıl-
malıdır. Yan yana dizili ağaçlar, vazonun içindeki çiçeklerle aynı büyüklükte olması, dolulukların 
aynı yönde yerleştirilmesi, objelerin aynı büyüklükte veya eşit mesafelerde yerleştirilip tekrara 
gidilmesi gibi monotonluklardan kaçınmak gerekir.

Bilgi Notu
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  Espas, daha çok yazı ve baskıda iki 
harf arasındaki boşluk-mesafe için kullanı-
lır. Ama resim sanatında da çok önemlidir. 
Resim yüzeyinde yer alan ögelerin uygun 
yerleştirilmesiyle oluşan espaslar, bir res-
min kompozisyonunda oldukça etkili işlev-
lere sahiptir. Resimdeki objeler, ton, valör, 
çizgi değerleri ve strüktürü ile aralarında 
oluşan boşluk ve doluluklar, resim yüzeyin-
de kompozisyonun etkisi açısından önem-
lidir. 
 Boşluklar resim yüzeyinde şu şekil-
de gelişir:
 A. Düz alanda gelişen boşluk kav-
ramı: Kompozisyonda obje veya fi gürlerin 
arka arkaya ya da üst üste konmasıyla olu-
şur. 
 B. Kübik boşluk kavramı: Obje ve 
derinliklerin üst üste,  yan yana veya  diya-

 F. Çizgi ve espas: Çizginin fi ziki ya-
pısı ve hareketinin yönü boşluk kavramını 
ifade eder. Gözün bir çizgi üzerindeki ha-
reketi değişik alanları bağlayan geçişler 
yaratır. Yani çizginin fi ziki özellikleri aynı 
zamanda boşluk birimlerini de içine alır. 
Uzun, kısa, kalın, ince, düz, eğik vb. çiz-
giler, değişik aralık pozisyonlarında birbi-
rini kesen, düğümleyen hareketler yaratır. 
Bunların görünüşü ve birbirleriyle olan iliş-
kileri de espas oluşturur.
 G. Valör, şekil, renk ve espas: Valör, 
ışık-gölge ve derinliği kuvvetlendirmek için 
kullanılan bir ögedir. Resmin temel ögele-
rinden olan biçim ve renkler arasındaki iliş-
kide de espaslar oluşur. 

gonal şekilde yerleştirilmesidir. Uzaklık-yakınlık, büyüklük-küçüklük, perspektif vb. klasik resim 
anlayışından uzaklaşıp dekoratif bir görüntü oluşmasıdır. 
 C. Plastik boşluklar: Tablonun iki boyutunda üç boyut yanılsaması yaratan şekil ve renk-
lerin alanları arasındaki mesafeler toplamıdır. Plastik değerler bilgisine dayanarak ışık-gölgenin 
açık-koyu tonlarıyla daralan ve genişleyen planlar kullanılarak plastik alan ve boşluklar oluşturul-
masıdır.
 D. Hareket hâlindeki espaslar (boşluklar-mesafeler): Hareket hâlindeki tablo alanı içinde 
her şeyin sabit bir bakışta hareket ediyor gibi görünmesidir. Vasarely (Vasareli), bazı eserlerinde 
göz yanılsamasıyla (optik) ilgili oyunlara yer vermiştir. 
 E. Resme ait ögelerin espas özellikleri: Sanatta bir formül yoktur. Sanatçı eserini üretirken 
heyecan, sezgi ve hislerine göre hareket eder. Sanatçının kişisel zevki ve sezgisine göre plastik 
ögelerle kurulan denge sanatçının zevkinin en iyi ürünlerini vermek için yeterlidir. Sanatçı, resim 
ögelerini bu duygu ve hislerine göre yüzeye yerleştirir.

Optik yanılsama örneği, Victor Vasarely

Optik yanılsama örneği, Victor Vasarely
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 Verilen görselleri inceleyiniz.
• Evinizin mutfak, banyo, salon ve çalışma odasının çizimlerini yapınız.
• Bitirdiğiniz çizimleri pastel, guaj veya sulu boya tekniklerini kullanarak boyayınız.
• Boyamanızı yaparken renk perspektifi ni göz önünde bulundurunuz.
• Biten çalışmalarınızda mekân, renk perspektifi , geometrik kurgu ve leke (açık-orta-koyu) de-

ğerlerini nasıl oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza anlatınız.

• Yukarıda eski ve yeni mekânlara ait görseller verilmiştir. İnceleyiniz.
• Görseller arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.
• Yakın çevrenizden veya sanal ortamdan tarihi mekânları araştırınız.
• Bu mekânlara ait etüt çalışmaları yapınız.

Etkinlik

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler
35x 50 cm boyutlarında resim kâğıdı, guaj, pastel 
veya sulu boya, fırçalar, su kabı, bez veya sünger

4. Farklı Mekân Tasarımları Oluşturma
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Bilgi Notu

Saint Lazare Garı, Monet, Orsay Müzesi, Paris

 MONET’nin Saint Lazare Garı adlı görselinde klasik kompozisyon anlayışının terk edildiği 
görülmektedir. Perspektif ve derinlik etkisi sayısız renk tuşuyla oluşturulmuş, anlık görüntü res-
medilmiş, tren garının çatısı resmin içinde yer almıştır.

 Mekân, üç boyutludur. En, boy ve yükseklikten oluşur. Bir atölye ortamı, bir koridor, bir 
telefon kabini veya bir arabanın içinde de mekân vardır. 
 Mekân; gerçek mekân ve tasarısal (resimsel) mekân olarak ikiye ayrılır.
 Gerçek mekân, içinde bulunulan ve algılanan mekândır. Boş ya da dolu olabilir; üç boyutlu 
ve hacimlidir. Genişliği, yüksekliği ve derinliği vardır. Bir resim yüzeyinde çizgi veya biçimler, 
kendilerini çevreleyen mekânla birlikte anlam ve hareket kazanır. Sanatsal düzenlemede ikinci 
bir çizgi veya biçim ilave edildiğinde başka hacimsel ilişkiler yaratılır. Şekiller, birbirine yakın veya 
uzak, yukarıda veya aşağıda, yan yana veya bir köşede yoğunlaşmış olarak yer alabilir. Kompo-
zisyona eklenen her biçim veya çizgi, çeşitliliği artırır.
 Tasarımsal mekân ise kâğıt, tuval veya diğer malzemelerin düz yüzeyidir ve resim düzlemi 
olarak adlandırılır. Sanatçılar, bu yüzeyde üç boyutlu mekân yanılsaması yaratır. Diğer bir ifadey-
le resimde üç boyutlu olarak ortaya çıkan mekân, gerçek bir derinlik hissi yaratan bir yanılsama 
(illüzyon)dır. Böyle bir görsel derinlik ve mekânı göstermek için çeşitli teknikler kullanılabilir. Ör-
neğin, bir manzara resminde genellikle seyirciye yakın olan nesnelerin ardında gökyüzü, uzak 
tepeler veya dağ sıralarının oluşturduğu bir arka plan bulunur. Sanatçı, bu yanılsamaya ulaşmak 
için arka plandaki nesneleri üst üste koyabilir ve ön plandaki nesnelerin benzerlerini daha küçük 
olarak buraya yerleştirebilir. Rönesans sanatçıları tarafından geliştirilen “çizgisel perspektif” bu 
çabada onlara yardımcı olur.
 Tarihsel süreç içinde mekân kavramının resim tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Renk, 
çizgi, ışık-gölge, perspektif vb. ögelerle mekân arasında işlevsel açıdan bir bağ vardır. Bu bağ, 
zamanla değişime uğramış, beraberinde resimde mekân da değişmiştir. Mekânın direkt olarak 
resmi yapılamaz çünkü boşluktadır. Mekân, içindeki objelerle var olur. 
 19. yüzyılda fotoğraf makinesinin icat edilmesiyle fi gür ve çevresinin resimdeki yorumu 
yeni bir boyut kazanmıştır. İzlenimci ressamlar, biçim ve rengi olduğu gibi değil ışığın çarpıcı 
etkileri altında o an gördükleri gibi resmetmişlerdir. Atölye ortamından doğaya çıkmışlar, mekân 
anlatımında tonları kullanarak resimlerinde derinlik duygusu yaratmışlardır.
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Sirk, Seurat, Orsay Müzesi, Paris 

 Yeni izlenimciler, MONET’nin anlık görüntüleri sayısız renk tuşlarıyla resmetme tekniğini 
reddetmemiş, DELACROİX’dan etkilenmişlerdir. Empresyonistlerin dağıttıkları konuyu yeniden 
toplamaya çalışmışlardır. 
 SEURAT ve SİGNAC, yeni izlenimcilik akımının en önemli temsilcileridir.

 SEURAT’nın resimleri mekân yönünden gittikçe sığlaşarak yüzeysel bir özellik kazanmış-
tır. “Sirk” adlı tablosunda bu çok belirgindir. SEURAT, resimde yüzey etkisini belirtmek için yeni 
teknikler denemiş; fi gürleri modle etmemiş ve çizgi perpektifi  kullanmamıştır. 
 Ard-izlenimcilerde ise kişisel üsluplar ortaya çıkmıştır. CEZANNE, Van GOGH, GAUGUİN 
gibi ressamlar, doğayı gördükleri gibi değil duyumsadıkları gibi resmetmişlerdir. CEZANNE ve 
arkadaşları, akademi sanatının doğaya aykırı olduğunu savunmuşlardır. CEZANNE, üç boyutlu 
doğayı iki boyuta aktarmanın farklı yollarını aramıştır. Onun ısrarla üzerinde durduğu sorunlar-
dan biri desen ile mekân arasındaki bozulan ilişkiyi sağlamaktır. Bunun için geometrik şekilleri 
nesneler üzerine uygulayıp oylumlama ilkesi ile renkleri derecelendirmiştir. Sık sık perspektifi  ve 
nadir olarak da mekânı dışlamıştır. 
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Kullanılacak Malzemeler

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Figürlerin mekâna yerleştirilmesinde 

kompozisyonun hangi öge ve ilkeleri 
öne çıkmaktadır? Açıklayınız.

• Görseldeki fi gürleri farklı imgesel 
mekânlarda tasarlayınız.

• Tasarımlarınızdan birini guaj boya 
tekniğini kullanarak renklendiriniz.

Gece Kahvesi, Van Gogh, Yale Üniversitesi Sanat Galerisi, New Haven 

Karşılaşma, Courbet, Güzel Sanatlar Müzesi, Nantes 

Etkinlik

35x 50 cm boyutlarında resim kâğıdı, re-
sim kalemi, guaj boya, fırçalar, su kabı, 
bez veya sünger.

 Van GOGH, kardeşi Teo’ya yazdığı mektupta mekânı oluşturma biçimi hakkında “İki tane 
uzun sopa var; çevreyi bunlara ister dikey ister yatay tutturabilirim, kalın tahta mandallarla. Böy-
lece deniz kıyısı, çayırlar veya tarlalarda olsun bunun sayesinde sanki pencereden bakarmış gibi 
bakabilirim herhangi bir görünüme.” demiştir. Bu sözler, onun mekân ve kadraj (çerçeveleme) so-
rununu nasıl çözdüğünü açıklamaktadır. “Gece Kahvesi” adlı eseri buna örnek olarak verilebilir. 
 Klasik dönemde antik mimarlık kalıntıları ya da resimsel olarak antik bir mekân ile heykel 
ögeleri kullanılmıştır. İzlenimciler, doğayı anlık resmettikleri için tarihsel konuları işlememiş, kla-
sik dönem mekânlarından uzaklaşmışlardır. 



114

Okuma Parçası

 John Désir Gustave Courbet (1819-1877)

 Fransız ressam Ornans’ta doğmuştur. Ailesi, oğullarının hukuk 
okumasını istemiştir. 1839’da Paris’e giden Courbet, orada Steuben ve 
Hesse’nin stüdyosunda çalışmaya başlamıştır. Stüdyodan bir süre sonra 
ayrılarak İspanyol, Flaman, Fransız ressamları incelemiş; onların eserle-
rinden kopya çalışmaları yaparak kendi tarzını oluşturmuştur.
 İlk çalışmalarında romantizm akımının etkileri görülse de daha 
sonra gerçek hayatın etkileri üzerinde çalışmaya başlamıştır. 1847’de 
Hollanda’ya giden  Courbet, Rembrandt, Hals ve diğer Hollandalı ustaların
eserlerinden etkilenmiş ve ressamların çevrelerindeki hayatı anlatmaları gerektiğine inanmıştır.
 Sanatçının erken dönem çalışmalarından köpeğinin resmi ve “Pipolu Adam” ilgi çekmiştir. 
Fakat Paris Salonu, her iki eseri de sergilemeyi reddetmiştir. Genç eleştirmenler Courbet hakkın-
da pek çok yazı yazmış ve 1849’da bilinen bir ressam hâline gelmiştir. Bu dönemde “Ornans’taki 
Akşam Yemeğinden Sonra” (Paris Salonu bu resmi ödüllendirmiştir.) “Loire Vadisi” gibi eserler 
vermiştir.
 Courbet, gerçekçilik akımının yaratıcısıdır ve bu terimi literatüre kazandıran ressam olarak 
ün kazanmıştır. Doğa, deniz manzaraları ve mecazi kompozisyonlarla ilgilenmiştir. Ayrıca, sosyal 
konuları işlemiş, fakirlerin zorlu çalışma şartlarına dikkat çekmiştir. Eserleri ne romantizm ne de 
neoklasizm akımının içinde yer alır. Courbet, gerçekçi bir ressamın görevinin sosyal aykırılık ve 
dengesizlikleri ortaya koyarak doğruyu açığa çıkarmak olduğunu savunmuştur.
 Courbet için gerçekçilik sadece çizgi ve biçimde mükemmelliği yakalamak değildir. Hayatın 
sertliğini betimlerken çağdaş fi kirler de geliştirmiştir.
 

Köyün Fakir Kadını, Courbet, Özel Koleksiyon

Gustave Courbet
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Ölçme ve Değerlendirme

 Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Resim yüzeyinde objeleri kompoze etmek, resmin diğer objelerle ilişkisini bir denge ve ar-
moni içinde sunmak resimde ……….......………. nın görevidir.

2. Kompozisyonda düzgün alan oluşturabilecek en basit geometrik formlar ……………..…….
dir.

 Aşağıdaki cümlelerin sonuna ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Gerçek mekân, içinde bulunduğumuz algıladığımız mekândır.        (   )
2. Resimsel mekân; kâğıdın, tuvalin ve diğer malzemelerin düz yüzeyidir.       (   )

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda obje ile fi gürlerin kapladığı ve geriye kalan alan-
larla ilgilidir? 

A) Büyüklük-küçüklük  B)  Figür-mekân   C) Açık-koyu   
D) Mas-espas  E) Renk-fi gür

 Ressamın en önemli çalışmalarından biri de “Ornans’ta Cenaze Töreni”dir. Bu resim, sa-
natçının 1848 Eylül’ünde şahit olduğu bir olayı anlatır. Büyük amcasının cenazesini betimlediği 
bu eser, gerçekçilik akımının en önemli eserlerinden biri kabul edilir. Daha önceleri, tarihî olay-
ları anlatmak için modeller, aktörler kullanılırken Courbet, cenazeye katıllan tüm kasaba halkını 
çizmeyi tercih etmiştir. Sonuç, Ornans’ta yaşamın ve yaşayanların gerçekçi bir temsili olmuştur. 
Hem eleştirmenlerin hem de kamuoyunun ilgisini çeken eser, 3,1 x 6,6 m boyutlarında dev bir 
tablodur. 
 Sanat tarihçisi Sarah Faunce, “ ‘Ornans’ta Cenaze Töreni’ adlı eser, kendini tarih resmi-
nin büyük geleneklerinin içinde buldu. Tıpkı kirli bir çizmeyle kibar bir partiye gidilmiş gibiydi ve 
gelenekçiler elbette ki resmi çok rahatsız edici buldular.” demiştir. Resim o dönem eserlerinden 
beklenen duygusal anlatımdan uzaktır. Ressamın karakterleri tiyatral hiçbir tepki vermemiştir; 
aksine yüzlerindeki ifade karikatürizedir. Eleştirmenler, ressamı çirkinliği övmekle suçlamıştır. 
Fakat, romantizmin popülaritesini kaybettiği günlerde halkın bu yeni gerçekçi yaklaşım hoşuna 
gitmiştir. Courbet, resmin önemini fark edip “Ornans’ta Cenaze Töreni, gerçekte romantizmin 
defni oldu.” demiştir.
         (www. wikipedia. org’tan alınarak komisyon tarafından düzenlenmiştir.)

Ornans’ta Cenaze Töreni, Courbet, Özel Koleksiyon
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Hazırlık Çalışması

Dikkat Çekme

Paul CEZANNE

 Yukarıda Cezanne’a ait bir ölü doğa yanda ise bu ölü doğanın geometrik kurgusu görül-
mektedir. İnceleyiniz. 
• Geometrik kurgu oluşturmadan yapılacak resimlerde karşılaşabileceğiniz sorunların neler 

olabileceğini söyleyiniz.

Meyveli Ölü Doğa, Paul CEZANNE Meyveli Ölü Doğa Geometrik Kurgu

 II. ÜNİTE: NATÜRMORT
 
    1. Kompozisyondaki Geometrik Kurgu
   2. Kompozisyonda Büyüklük-Küçüklük Dengesi
   3. Kompozisyonda Leke Dengesi
   4. Aralık - Mesafe İlişkisi
   5. Resimde Fon Oluşturma
   6. Objenin Dokusal Yapısını Leke ve Renkle Yorumlama
   7. Alan Düzenlemede İlgi Merkezinde Birlik Olabilecek Objeleri Gösterme

1. Kompozisyondaki Geometrik Kurgu

• Sanatsal düzenlemelerde geometrik kurgunun önemini araştırınız. 
• Yaşadığınız çevreden eskiz çalışmaları yapınız.

 “Doğayı bir küre, bir koni, bir de silindir olarak kabul etmeli ve bunla-
rın hepsini birden öyle bir perspektife sokmalı ki her şeklin, her yüzü belirli 
bir noktada birleşsin.’’
                          Paul CEZANNE

      (Empresyonist Ressamlar, Hayatları ve Eserleri)

Etkinlik
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Öğrenci çalışması

35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu, resim 
kalemi, pastel kalemler, toz ya da yağlı pastel boya.

Bilgi Notu

 Her sanatçı; bilgisi, hayal gücü ve yeteneği doğrultusunda kompozisyon kurar. Kompozis-
yonun iskeleti yatay, dikey ve eğik çizgilerle oluşturulan geometrik (kare, dikdörtgen, silindir, da-
ire vb.) kurgudur. Sanatçılar, bu kurgu içinde ayrıntılar dahil her şeyi yerli yerinde kullanmak zo-
rundadır. Daire, dikdörtgen, kare veya silindirik biçimle çevrelenmiş, iyi bir kompozisyon kurgu-
suna sahip bir resme bir şey eklemek ya da çıkarmak zordur. Büyük ressamların eserlerinin te-
melinde de bu yatar.
  Konusu karmaşık ya da basit olsun iyi bir kompozisyon kurgusuna sahip resim, her zaman 
kendini kabul ettirecektir.

 Yukarıda geometrik kurgusu oluşturularak düzenlenmiş bir natürmort örneği görülmektedir. 
İnceleyiniz.
• Atölyenizde, farklı büyüklükte ve farklı malzemeler oluşan objelerle bir kompozisyon oluştu-

runuz.                 
• Hazırladığınız kompozisyonun geometrik kurgusunu yatay, dikey ve eğik çizgileri kullanarak 

çiziniz.
• Çiziminizi pastel boya tekniği kullanarak renklendiriniz.

3
k

Ç

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik
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Gelincik Tarlası, fotoğraf

Kırmızı Kareli Kompozisyon, Piet Mondrianİtalyan Bulvarı’nda Sabah Güneşi, Camille Pisarro

 Yukarıdaki görselleri inceleyiniz.
• Görsellerde renk ve lekelerin resim yüzeyinde büyüklük-küçüklük açısından nasıl düzenlen-

diğini söyleyiniz.
• Çizgi, renk, leke düzenindeki farklılıklarla neyin amaçlandığını, bu farklılıkların kompozisyo-

nu nasıl etkilediğini görselleri karşılaştırarak anlatınız.

Bilgi Notu

 Duyu organları, çevredeki her şe-
yin mesafe, uzaklık-yakınlık, büyüklük-
küçüklük dengeleri arasında sürekli olarak 
dolaşıp durur. 
 Yanda verilen “Gelincik Tarlası” adlı 
görselde, önde yer alan çiçekler büyük gö-
rünmekte, sap ve yaprakları tek tek seçil-
mekteyken geriye doğru gidildikçe ayrıntı-
lar bütünleşmekte ve kırmızı bir leke hâlini 
almaktadır.

• İçinde yaşadığınız doğal çevredeki biçim, renk ve leke oluşumlarının büyüklük-küçüklük açı-
sından farklılıklarını inceleyerek gördüklerinizi eskiz defterinize çiziniz.

Etkinlik

2. Kompozisyonda Büyüklük - Küçüklük İlişkisi

Hazırlık Çalışması
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Tabaklı Ölü Doğa, Leo Dillis

 Kitle, hacim, biçim, doluluk, boşluk, açık, koyu, leke ve renklerin farklı ama dengeli bir an-
latım ve ilişki içinde resimde yer alması kompozisyonda büyük-küçük dengesini oluşturur. Benzer 
tekrarlar monoton bir anlatım ortaya çıkaracağından farklılıklara başvurmak gerekir. Kompozis-
yonda kullanılan obje ve fi gürlerin farklı boylarda kullanılması monotonluğu giderir. Böylece etki-
liyici bir görünüş elde edilir.   

 Yukarıda verilen görseli inceleyiniz.
• Sanatçının resim yüzeyinde betimlediği objeler, renkler ve lekelerde büyüklük-küçüklük 

açısından gördüğünüz farklılıkları söyleyiniz.
• Renk, biçim, açık-koyu düzenindeki farklılıkların sebeplerini söyleyiniz.
• Bu farklılıkların kompozisyona kazandırdığı etkileri söyleyiniz.
• Büyük-küçük ilişkisini göz önünde bulundurarak atölyenizde farklı renk, biçim ve büyüklük-

te objelerden oluşan bir kompozisyon düzenleyiniz.
• Kompozisyonun geometrik kurgusunu çiziniz.
• Çiziminizi yaparken çizgi, doku, açık-koyu, renk ve biçimlerin büyüklük-küçüklük farklılıkla-

rını dengeli bir biçimde kurgulamaya özen gösteriniz.
• Çiziminizi tamamladıktan sonra pastel tekniğini kullanarak boyayınız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde kompozisyonda büyük-küçük ilişkisini nasıl gerçekleştirdiğinizi 

arkadaşlarınıza anlatınız.

Bilgi Notu

Etkinlik

35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu, yağlı ya 
da toz pastel boya.
3
d

Kullanılacak Malzemeler
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Kırmızı, Willy Baumeister Vanitaslı Ölü Doğa, Barthel Bruyn, Rijks Müzesi,
Amsterdam

 Yukarıda lekenin farklı tekniklerde kullanıldığı iki görsel verilmiştir. İnceleyiniz.
• Her iki görselde birer leke örneği gösteriniz.
• Kompozisyonda lekenin kullanımını düşünerek iki görsel arasındaki en belirgin farklılığı söy-

leyiniz.
• Resim yüzeyinde leke dengesinin nasıl sağlandığını, açık, orta ve koyu ton değerlerin nasıl 

elde edildiğini görselleri karşılaştırarak anlatınız.

 Leke, resim yüzeyinde boya ile izler oluşturmaktır. Homojen biçimde tek renk kullanıla-
rak yüzeyin örtülmüş parçasıdır ve iki boyutludur. Yüzeyde belirli ya da belirsiz biçimler olarak 
bulunabilir ve sınırları birleşik olabilir. Leke, sanatçılar için koyu, orta ve açık değerleri anlatım 
yoludur. Doku, motif ve süsleme unsuru olarak da lekenin işlevsel değeri vardır.
  Her nesnenin bir rengi vardır. Temelde her renk, bir leke değerine sahiptir. Ton değerleri 
açısından bakıldığında nesnenin rengi, bu üç ton üzerine kurulur. Ton değerlerini dikkatli ve ge-
reğince düzenlemek kompozisyona hareket kazandırır.

• Taşizm (lekecilik), sanat akımının özelliklerini araştırarak bu akıma örnek görseller dosyala-
yınız. Sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

3. Kompozisyonda Leke Dengesi

Bilgi Notu
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Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

 Yukarıda verilen görseli inceleyiniz.
• Atölyenizde farklı biçimlerdeki objelerle bir kompozisyon düzenleyiniz.
• Kompozisyonun geometrik kurgusunu çiziniz.
• Işığın geliş yönüne göre objelerin açık, orta ve koyu alanları belirleyiniz. Belirlediğiniz alanla-

rın resim yüzeyinde dengeli yerleştirilmesine dikkat ediniz.
• Siyah ve beyaz toz pastel boya kullanarak açık, orta ve koyu ton değerlerini elde ediniz.
• Bitirdiğiniz çalışmayı fi ksatifl eyiniz.

Öğrenci çalışması

35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu, toz pas-
tel boya, fi ksatif.
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Hazırlık Çalışması

A görseli B görseli

 İki veya üç boyutlu bir bütünü oluşturan elemanlar arasındaki aralık veya mesafe ilişkileri, 
dengenin sağlanmasında önemli bir unsurdur. Bir biçim veya renk önce kendine en yakın olan 
form ya da renkle ilişkiye girer ve uzağında kalanlara karşı bütünleşerek görsel ağırlık oluşturur. 
Aralarındaki boşluk arttıkça biçimler bağımsızlaşır. Aralık veya mesafelerin artıp azalması, biçim 
veya renkler arasındaki etkileşimlerin de artıp azalmasına neden olur, böylece düzenlemedeki 
bütünlük bozulur. Dengeli oluşturulan aralık ve mesafeler biçimlerin düzenleme içinde belirgin 
hâle gelip bütünleşmesini sağlar.
 Renkler arası ilişkide bir rengin diğer renkle etkisini artırmak, azaltmak veya dengesini 
sağlamak; renk şiddeti, rengin kapladığı alan ve oranla ilgili olmakla beraber, aralık-mesafe ko-
nusuyla da ilgilidir. Genellikle büyük biçim ve kütlelerin çevresinde büyük aralık veya mesafeler 
bırakılmalıdır.

 Birbirinden uzakta duran cisimler birbirleriyle ilgili görünmez. Bu cisimler arasında ilgisizlik 
ve dağınıklık hissedilir. Bu durum belirsizlik doğurur (A görseline bakınız.).
 Eğer biçimler ya da cisimler birbirine yaklaştırılırsa aralarında ilişki olduğu anlaşılmaya 
başlar. Böylece belirginlik ortaya çıkar (Bakınız B görsel.).

 Yandaki görselleri 
aralık-mesafe ilişkileri açı-
sından inceleyiniz. Hangi-
sinin doğru düzenlendiğini 
söyleyiniz.

4. Aralık - Mesafe İlişkisi

• Yazılı ve görsel kaynaklardan aralık-mesafe ilişkisinin kompozisyona etkilerini araştırınız. 
Bulgularınızı dosyalayınız.

• Aralık-mesafe ilişkisi ile ilgili doğal çevrenizden gözlemler yapınız. Gözlemlerinizi eskiz def-
terinize çiziniz.

Bilgi Notu
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• Yanda verilen görselleri in-
celeyiniz.

• Sanatçının objeleri resim yü-
zeyine nasıl yerleştirdiğine, 
objelerin aralık ve mesafele-
rini nasıl düzenlediğine dik-
kat ediniz.

• Kompozisyonda herhangi bir 
dengesizlik görüyor musu-
nuz? Sanatçının bu düzen-
lemede hangi kompozisyon 
ögelerini kullanarak  dengeyi 
sağladığını söyleyiniz.

• Atölyenizde aralık-mesafe ilişkisini göz önünde bulundurarak farklı renk ve biçimlerdeki ob-
jelerle bir kompozisyon düzenleyiniz.

• Önce kompozisyonun kurgusunu çiziniz.
• Işığın geliş yönüne göre açık, orta ve koyu alanları belirleyiniz.
• Çiziminizi pastel boya tekniğini kullanarak boyayınız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde aralık-mesafe ilişkisini nasıl düzenlediğinizi arkadaşlarınıza an-

latınız.
  

Pencere Önünde Meyve Kaseli Ölü Doğa, Gauguin, Ulusal Galeri, Londra

Kavunlu Ölü Doğa, Juan Sanchez Cotan (Kotan)

35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu, toz pastel 
veya yağlı pastel boya, fi ksatif.
3
veKullanılacak Malzemeler

Etkinlik

 Yanda verilen görsel in-
celendiğinde objeler arasında 
ve objelerin dışındaki aralık ve 
mesafelerin farklı düzenlendiği 
görülmektedir. Oluşturulan bu 
farklılıkla mekân ve objeler kolay-
lıkla algılanabilmektedir. Aralık-
mesafe farklılıklarıyla meydana 
getirilen uygunluk ve zıtlıklar 
kompozisyona ayrı bir değer ka-
zandırmaktadır.
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Ölü Doğa, Cezanne

 Yukarıdaki görseli inceleyiniz.
• Görselde ön planda görülen objelerle fon arasındaki renk ilişkisi hakkında düşüncelerinizi 

söyleyiniz.
• Ön planda görülen yoğunluğun nasıl dengelendiğini söyleyiniz. 
• Fonun kompozisyona yaptığı katkıyı görsel üzerinde göstererek açıklayınız.

 Resimde fon, biçimleri belirgin ve etkili göstermek açısından önemlidir. Fon, biçimlerin do-
ğal görünüşünde olabileceği gibi özel olarak da hazırlanabilir. Kompozisyonun etkili anlatımı fon-
la uyum sağlamasına bağlıdır. Bu uyum, çoğu zaman renk ve biçimlerdeki zıtlıklarla sağlanır. Bir 
kompozisyonda sıcak renkler egemense fonda kullanılacak soğuk renkler, anlatımı güçlendirir 
ve dengeler. Kompozisyonda yuvarlak biçimler hâkimse fonda yatay ve dikey biçimler kullanmak 
anlatımı zenginleştirir. Hareketli biçimlerin arkasında durgun bir fon, göze dinlenme fırsatı verir 
ve kompozisyonun etkisini artırır.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Bilgi Notu

5. Resimde Fon Oluşturma

• Resimde fon oluşturmanın kompozisyona katkılarını yazılı ve görsel kaynaklardan araştıra-
rak elde ettiğiniz dokümanları dosyalayınız.



125

Şişeli Ölü Doğa, Paul Hutcinson

Öğrenci çalışması Öğrenci çalışması

 Yandaki görseli inceleyiniz.
• Objeler ve fon arasında renk ve 

biçim açısından nasıl bir bağ kura-
bilirsiniz?

• Atölyenizde farklı renk ve biçimde-
ki objelerle bir kompozisyon hazır-
layınız.

• Kompozisyonun arkasında fon 
oluşturabilecek bir düzenleme ya-
pınız.

• Kompozisyonun kurgusunu çiziniz.
• Boyamanızı pastel tekniğiyle yapı-

nız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde fonu 

nasıl oluşturduğunuzu ve hangi 
sorunlarla karşılaştığınızı arkadaş-
larınıza anlatınız.

• Yukarıda çizgi, leke ve renk ile objelerin dokusunu yorumlayan görseller verilmiştir. İncele-
yiniz.

Hazırlık Çalışması

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

Etkinlik

6. Objenin Dokusal Yapısını Leke ve Renkle Yorumlama

• Çevrenizden yapay ve doğal dokulu objeler araştırınız. 
• Bulgularınızı eskiz defterinize renk ve açık-koyu değerleri kullanarak etüt ediniz.

35x50 cm boyutlarında renkli fon kartonu, toz pastel 
veya yağlı pastel boya, fi ksatif.
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Ayçiçekleri, Van Gogh

Ayakkabılar, Van Gogh

Balıklı Ölü Doğa, Wim Schuhmacher (Şumayer)

Ölü Doğa, Willem Van Aelst

 Yukarıdaki görselleri inceleyerek atölyenizde yüzeyleri doğal ya da yapay dokulu objeler-
den oluşan bir kompozisyon hazırlayınız.
• Kompozisyonun geometrik kurgusunu çiziniz.
• Çiziminizi tamamladıktan sonra sulu boya tekniğini kullanarak boyayınız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde kullandığınız malzemelerle objelerin dokusal özelliğini nasıl or-

taya çıkardığınızı arkadaşlarınıza anlatınız. 

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

Bilgi Notu

 Doğadaki tüm nesnelerin iç yapılarının işlevsel özelliklerini dışa vuran yüzeysel etkilere 
doku denir. Her nesnenin karekteristik bir yüzey dokusu vardır. Görsel dokular, nesnelerin yüzey-
lerine dokunarak değil görme duyusuyla anlaşıır. Örnek olarak herhangi bir nesnenin üç boyutlu 
görüntüsü iki boyutlu kâğıt üzerine çizilebilir.
 Objenin yüzeyinin dokusu; çizgi, açık-koyu değerler ve renk kullanılarak ortaya çıkarılabilir. 
Kâğıt üzerinde görsel olarak algılanan bu doku, yapay dokudur. Çünkü cismin yüzeyine doku-
nunca hissedilen dokunun etkisi kâğıttan anlaşılmaz. Buna karşın resme bakıldığında o cismin 
yüzeyindeki pürüzlülük derecesi anlaşılır.

35x50 cm  boyutlarında sulu boya kâğıdı, sulu boya, 
resim kalemi, su kabı, farklı kalınlıklarda fırçalar, 
sünger.
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Kırmızı Goblen Kumaş Üzerindeki Kaseli Ölü Doğa, Blaise Alexandre Desgoffe, Özel Koleksiyon

 Yukarıdaki görseli inceleyiniz.
• Kompozisyonda birliğin nasıl sağlandığını söyleyiniz.
• Görsel üzerinde resim alanının ilgi merkezini gösteriniz. 
• Sizce objelerin resim yüzeyine yerleştirilmesinde hangi kompozisyon ilkesi etkili olmuştur?
• Objeler üzerine dikkat çekmek, biçimler arasında birlik sağlamak için kompozisyonun hangi 

öge ve ilkelerinden faydalanıldığını söyleyiniz.

7. Alan Düzenlemede İlgi Merkezinde Birlik Olabilecek Objeleri Gösterme
Hazırlık Çalışması

A

Bilgi Notu

• Çevrenizden birlik oluşumuna verilebilecek örnekleri gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi eskiz 
defterinize çiziniz.

 Resim alanının ilgi merkezi kompozisyon kurgusunun yerleştirildiği alandır. Bu alandaki 
geometrik kurgu içinde objelerin renk, leke, biçim, çizgi, doku farklılıkları ile uyumlu ve dengeli 
olarak bir arada bulunmaları sağlanmalıdır. Objeler arasında birliğin sağlanması için zıtlıklardan 
(renk, biçim, yön, hareket vb.) uyumlu tekrarlardan ve baskın olma durumundan faydalanılmalı-
dır.

Etkinlik
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Ölü Doğa, Van Gogh İbrikli Ölü Doğa, Herman Tulp

 Yukarıda verilen görselleri inceleyerek atölyenizde farklı biçim, renk, doku özelliklerine sa-
hip objelerle bir kompozisyon hazırlayınız.
• Kompozisyonun geometrik kurgusunu çiziniz.
• Çiziminizi yaparken resim yüzeyinin ilgi merkezine objeleri denge ve uyum gösterecek şekil-

de yerleştiriniz.
• Çiziminizde zıtlık, birlik, egemenlik, tekrar ilkelerini kullanmaya özen gösteriniz.
• Çalışmanızı sulu boya tekniğini kullanarak boyayınız.
• Bitirdiğiniz çalışmanızı dosyalayınız.
• Bitirdiğiniz çalışma üzerinde ilgi merkezini ve birliği nasıl oluşturduğunuzu arkadaşlarınıza 

anlatınız.

Kullanılacak Malzemeler

Ölçme ve Değerlendirme

Etkinlik

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 
1. Resim yüzeyinde kare, dikdörtgen, daire, silindir ve yatay dikey diagonal çizgiler ile oluşturulan  
düzenlemeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Armoni  B) Mekân  C) Geometrik kurgu D) Ritim  E) Denge 

2. “Bir kompozisyonda nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini, belirginliği ya da belirsizliği ortaya 
çıkarır.” 
 Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Doluluk – boşluk  B) Yakın plan – arka plan C) Aralık – mesafe
D) Büyüklük – küçüklük E) Açıklık - koyuluk

3. “Resim yüzeyinde çizgi, leke, renk gibi plastik değerler ile oluşturulan dokudur.”
 Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Dinamik dokular   B) Mekânsal dokular  C) Organik dokular
D) Görsel dokular  E) Optik dokular

35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, sulu boya, 
resim kalemi, su kabı, farklı kalınlıklarda fırçalar, 
sünger.
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• Çevrenizdeki çocuk, genç ve yaşlı kişilerin portrelerinin fotoğrafl arını çekiniz. Yüzde bulunan 
büyük ve küçük parçaların birbirine oralarını inceleyiniz. 

• Portreyi oluşturan kemik ve kas yapısına ait görseller toplayarak dosyalayınız.

Napolyon, David, Ulusal Sanat 
Galerisi, Washington Marilyn, Andy Warhol

Brütüs, Michelangelo, Bargello Ulusal 
Müzesi, Floransa

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Çallı

Lomellini Ailesi, Anthonis van Dyck
Ulusal Galeri, İskoçya

 Yukarıdaki görsellerde portrenin türlerine örnekler verilmiştir. Görselleri inceleyiniz.
• Birbirinden farklı yanlarını söyleyiniz.
• Potrelerde kullanılan teknikleri söyleyiniz.
• Portrenin basit bir tanımını yapınız.

Öz Portre, Bailly David,  Riijk Müzesi, 
Amsterdam

Etkinlik

1. Portreyi Tanımlama

 III. ÜNİTE: PORTRE
 
    1. Portreyi Tanımlama
   2. Resimde Yüz Anatomisinin Geometrik Düzenini Belirleme
   3. Portrede Renk Armonisi
   4. Üç Boyutlu Çalışma  

Hazırlık Çalışması
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 Portre: Belli bir kişinin; heykel malzemesi, boya, grafi k ya da desen ile yapılan resmi olup o 
kimsenin karakterini ve ifadesini veren resimlere denir. Portre yalnız baş, göğüs ya da dize kadar 
olduğu gibi, boy ve aile portreleri olarak de çeşitli ölçülerde yapılmıştır.
                  (Sanat Terimleri Sözlüğü, Adnan Turani, s. 113.)

 
 Aşağıda insan başının kemik ve kas yapısına ait olarak verilen görselleri inceleyiniz. 
• Kemik ve kas yapısının öğrenilmesinin portre çalışmalarına katkısıyla ilgili düşüncelerinizi 

söyleyiniz.
• İnsan başının kemik ve kas yapısıyla ilgili çizimler yapınız.

Yandan görünüş Önden görünüş

Önden Kas Yapısı GörünüşüYandan Görünen Kafatası Çizimi

Aşağıda insan başının kemik ve kas yapıs

Etkinlik

P tr Belli bir kişinin he kel al sPP
Bilgi Notu

Yan kafa kemiği

Şakak kemiği

Burun kemiği

Art kafa kemiği

Elmacık kemiği

Üst çene kemiği

Alt çene kemiği

Köprücük kemiği
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Etkinlik

 Yukarıda Leonardo da Vinci tarafından yapılan insan başının oranları ile ilgili görselleri 
inceleyiniz.
• Leonardo da Vinci tarafından hesaplanan oranlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Çizilerek hesaplanan oranların tanımlarını yapınız.
• Bu oranlamaları farklı modeller üzerinde deneyerek insan yüzünün ortalama oranları ile ilgili 

düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cepheden görünen kafatası çizimi, Leonardo da Vinci, kâğıt 
üzerine mürekkepli kalem, Kraliyet Kütüphanesi,Torino Kâğıt üzerine mürekkepli kalem, Akademi Galerisi, Venedik
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35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, kurşun kalem.

• İnsan yüzünün oranları ile ilgili bilgilerinizden hareketle atölyenizde bulunan antik büstten 
yararlanarak farklı açılardan çizimler yapınız. 

• Yapılan çizimlerdeki oranlamaları değerlendiriniz.

• Evinizde kullandığınız birtakım eşyaların (ayakkabı, kanepe, sandalye, vazo, bisiklet vb.) 
yapılarını geometrik biçimlere dönüştürerek eskiz defterinize çiziniz.

 Bir nesneyi ayakta tutan, onun taşıyıcı (konstrüksiyon) sistemidir. Bu da geometrik biçim-
lerle oluşturulur. Bir portreyi tanımlamak bütünün ve bütüne ait parçaların geometrik algılan-
masıyla mümkündür. Parçaların birbiriyle ilişkisi ve bu parçaların karakteristik yapısı geometrik 
formlarla algılanmalıdır. Her bir parçanın kendi içindeki ayrıntıları da yine geometrik formlardan 
oluşur. Hacimlendirme aşaması geometrik alt yapının doğruluğuna bağlıdır. 

 130, 131, 132. sayfalarda  portreyi oluşturan parçalar, portrenin geometrik düzenlemesi ve 
son hâlleriyle ilgili görseller verilmiştir. İnceleyiniz.
• Geometrik alt yapıların çizime katkılarını söyleyiniz.

Ön çalışma Modle edilmiş hâli

Hazırlık Çalışması

Kullanılacak Malzemeler:

• İ ü ü ü l il il ili bil il i i d

Etkinlik

130 131 132 f l d t i l t

Etkinlik

Bilgi Notu

2. Resimde Yüz Anatomisinin Geometrik Düzenini Belirleme
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Ön çalışma Modle edilmiş hâli

Ön çalışma Modle edilmiş hâli

Ön çalışma Modle edilmiş hâli
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Büst, Enrique Plazola

• Yaptığınız incelemelerden hareketle portrenin büyük (kafatası) ve küçük (kaş çıkıntısı, burun 
çıkıntısı, elmacık kemiği, göz çukuru, ağız, çene, kulak)  hacimlerini dikkate alarak atölyeniz-
de bulunan antik büstten geometrik çizimler yapınız.

Ön çalışma

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

resim kalemi, 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı.
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Pieter van den Broecke, Frans Hals, Kenwood House (Kenvud 
Haus), London

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

İnci Küpeli Kız, Vermeer, Mauritshuis (Mouthius), Lahey

3. Portrede Renk Armonisi

• Renk armonisi ve leke ile ilgili bilgilerinizi hatırlayınız.

 Armoni (uyum-uygunluk) nedir? Sanat nesnesinin biçim (form) ve işlev (fonksiyon) arasın-
daki bütünselliğidir. Tamlık, uyum yaratır. Böylece görünüş, “bakılması rahat”, algısı kıvrak, akış-
kan bir yapılaşma kazanır. Biçim ve öz arasında, bütünle parçalar arasındaki hem biçimsel, hem 
de anlatımsal uygunluk, armonidir. 
 ‘‘Birbirine ait olduğu etkisini veren unsurlar ahenklidir.’’ 
                      L. HODGEN 
 Biçimlerin bir araya gelişinde, mikro ve makro aralıkların belirlenişinde, biçim kümelerinin 
birbirine bağlanışında renk ve dokuların bir aradalığında benzer, bütünlük yaratan yakın değer 
arz eden unsurlar, uygunluk-armoni (ahenk) yaratır. 
              Görsel Sanatlarda Estetik İletişim, Faruk Atalayer s. 55, 1994.

 Frans Hals’ın “Pieter van den Broecke (Bıroeke)” adlı resmine ilk bakıldığında sıcak rengin 
hâkimiyeti görülmektedir. Resmin ayrıntıları incelendiğinde sıcak renklerin arasında soğuk renk-
lerin de var olduğunu görülebilir. Fonda, yüzde ve ellerdeki sıcak renklerin arasında gezinen so-
ğuk renklerin hacimlendirmedeki katkısı önemlidir. Sıcak renklerin hâkimiyeti ve soğuk renklerin 
kendi içinde bir denge oluşturacak şekilde kullanılması resme canlılık vermektedir. 
 Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” adlı eserine bakıldığında büyük alanlarda kullanılan renklerde 
zıtlıklar görülmektedir. Yüzde kullanılan sıcak renge karşı, başta kullanılan soğuk renkli örtünün 
birbirine etkileri gibi. Küçük alanların kendi içindeki renk karşıtlıkları için de aynı şeyi söylenebi-
lir. Örneğin; yüzün geneline hâkim olan sıcak renge zıtlık oluşturacak soğuk renkler kullanılmış-
tır. Sıcak ve soğuk renklerin birbiriyle yan yana kullanılması uyum yaratır. Soğuk renklerin hâkim 
olduğu bir resimde, sıcak renklerin de var olması gerekir. Bir resmin ilk algısı, herhangi bir armo-
niyi içinde barındırabilir. 
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Portre, David, Neue Pinakothek, Munich Öz Portre, Lucian Freud, Özel Koleksiyon

 Verilen görselleri renk armonileri açısından inceleyiniz.
• Görsellerde kullanılan renk armonilerini söyleyiniz.
• Sıcak ve soğuk renklerin nerelerde kullanıldığını söyleyiniz.
• Sıcak ve soğuk  renklerin birbirine oranlarını, bu oranların armoniye katkısını söyleyiniz.

Etkinlik

De Pareja, Metropolitan Sanat Müzesi, New YorkÖz Portre, Pablo Picasso, Picasso Müzesi, Paris
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Öz Portre, Rembrandt

 Renkli çalışmalara başlamadan önce ya-
pılan eskiz çalışmaları, kısa sürenin getirdiği sı-
nırlar içerisinde, modelin tüm duyularla algılan-
masına yardımcı olur. 
 Portrenin algılanmasında temel basa-
maklardan biri de lekesel çalışmalardır. Portre-
nin büyük ve küçük hacimlerin birbirine oranları 
ve hacimlerin kavranmasına lekesel çalışmalar 
yapmak yardımcı olur. 

Kullanılacak Malzemeler

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

Etkinlik

 Verilen görseli inceleyiniz. 
• Hacimleri lekesel olarak algılayarak atölye-

nizde bulunan antik büst ya da canlı mo-
delden siyah-beyaz tonlarda lavi tekniğinde 
çalışınız.

35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, kurşun 
kalem, çini mürekkebi, sulu boya fırçaları, su 
kabı ve su.

Portre, Ilja Jefi mowitsch Repin, TRusya Devlet Müzesi, St. 
Petersburg

Öz Portre, Allan Ramsey, Ulusal Galeri, İskoçya

• Yukarıda verilen görselleri inceleyiniz. Ustalardan seçeceğiniz bir portre örneğini pastel, guaj 
veya sulu boya tekniklerinden birini kullanarak bir rengin armonisini oluşturacak şekilde ye-
niden üretimini (röprodüksüyonunu) çalışınız.

guaj, pastel ve sulu boya, 35x50 cm boyutlarında 
resim kâğıdı, su kabı, sulu boya fırçaları, kâğıt havlu, 
resim kalemi.
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4. Üç Boyutlu Çalışma

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

 Yakınınızda bulunan bir müzeye veya bir heykel atölyesine giderek büst çalışmalarını in-
celeyiniz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Atölyenizdeki arkadaşlarınızla ikişerli gruplar oluşturunuz.
• Biriniz (A) diğeriniz (B) olun. Gözleriniz kapalı bir şekilde birbirinizin başını sırayla dokunarak 

inceleyiniz.
• İnceleme sırasında hiç görmeyen birine anlatır gibi yapıya ilişkin bulgularınızı söyleyiniz.
• Dokunurken ne hissettiniz?
• Kafa yapısındaki büyük ve küçük hacimler size hangi geometrik formları hatırlattı?
• Dokunarak yapıyı tanımanın portre çalışmalarınıza ne gibi katkıları olabilir?
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Etkinlik

Etkinlik

• Büst çalışmasından edindiğiniz bilgilerden hareketle farklı yaş gruplarına ait (çocuk, genç, 
orta yaşlı ve yaşlı) portreler yapınız.

• Heykel atölyenizdeki antik büstten yararlanarak üç boyutlu çalışma yapınız. 

Büst, Augustus, Glyptothek Müzesi, Münih

 Çalışmalarınızı tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
• Kafa yapısını oluştururken geometrik biçimlerden yararlandınız mı? 
• Heykel çalışması sırasında insan başı ile ilgili oranlamalarda neler öğrendiniz?
• Üç boyutlu çalışmaların kütle, hacim (form) bilgilerinize katkıları nelerdir?
• Heykelde ve resimdeki oylumlama süreçlerini karşılaştırarak etkileşimleriyle ilgili düşüncele-

rinizi söyleyiniz.

Kullanılacak Malzemeler kurşun kalem, pastel boya, guaş boya, sulu boya 
vb. 
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 Aşağıdaki cümlelerin sonuna ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
1. İki göz arasındaki mesafe kulak büyüklüğü kadardır.                (   )
2. Ortalama bir kafada burun, kulak büyüklüğündedir.                 (   )
3. Ortalama bir kafada burun bitimiyle çene arasındaki mesafe alın kadardır.             (   )
4. Bir başın eni boynun üçte biri kadardır.                  (   )

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 

1. Aşağıdakilerden hangisi portrenin bir özelliği değildir?

A) Kişi veya kişilerin karakterini ifade eder.
B) Heykel malzemesi, boya, grafi k veya desen ile yapılabilir
C) Kişi veya grup için yapılabilir.
D) Sadece ünlü ve önemli kişilerin portreleri yapılır
E) Yapıldığı dönemin toplumsal ve sanatsal özelliklerini taşır.

2. Heykel malzemeleriyle yapılan üç boyutlu çalışmaların ................. bilgisine katkısı fazladır.

Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelemez.

A) Anatomi B) Renk C) Desen D) Hacimlendirme E) Portre

Ölçme ve Değerlendirme
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 Mısır sanatında sanatçının 
görevi, her şeyi en açık ve kalıcı 
bir şekilde belgelemektir. Anlatımı 
güçlendirmek için insan fi güründe 
önemli saydığı her ayrıntıyı en iyi 
görünen açıdan betimlemiştir.  
 Arkaik Yunan fi güründe ise 
vücut yapısı üzerinde durularak 
kaslar kendini göstermiştir. Mısır-
lılardan öğrendiklerini geliştirerek 
eski kuralları izleyecek yerde doğa 
gözlemine dayalı çalışmalar yap-
mışlardır. 
 İdeal güzelliği arayan Yunan-
lı sanatçı kemiklerin ve kasların iç 
yapısını (anatomisini) inceleme-
ye, giysi kıvrımlarının altında bile 
inandırıcı bir insan fi gürü kurmaya 
çalışmıştır. Bu durum biçimin bilin-
mesine ne denli önem verildiğini 
gösterir. Sonraki yüzyıllara esin 
kaynağı oluşturacak eserler bu dö-
nemlerde yapılmıştır.
 Romalılar, Yunandaki ideal 
güzellik yerine doğacı (natüralist) 
anlayışta fi gürler yapmışlardır. 
 Bu nedenle Romalılar kendi 
portrelerini ya da krallarını biçim-
lendirirken normal, günlük hâllerini 
yansıtmışlardır.

Augustus heykeli (Roma)

Hesire’nin Portresi

Laokoon ve Oğulları, Hagesandros

İki Delikanlı, Polimedes (Yunan)

• Çevrenizdeki çocuk, genç ve yaşlı kişilerin portrelerinin fotoğrafl arını çekiniz. Yüz üzerinde 
bulunan büyük ve küçük parçaların birbirine oranlarını inceleyiniz. 

• Portreyi oluşturan kemik ve kas yapısına ait görseller toplayarak dosyalayınız.

Hazırlık Çalışması
• Ç

1. Canlı Modelden Figür Çalışmalarının Resim Sanatındaki Yeri ve Önemi

Bilgi Notu

 IV. ÜNİTE: RESİMDE FİGÜR
 
    1. Canlı Modelden Figür Çalışmalarının Resim Sanatındaki Yeri ve Önemi
   2. İnsan Vücudunun Oranları
   3. Modelden  İskelet ve Kas Yapısını Fırça Tuşları İle Vurgulama
   4. Kompozisyonda Figür, Mekân, Nesne İlişkisi 
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 Orta Çağ resmindeki fi gürler optik bir gözleme dayalı değildir. Resimde kullanılan fi gürler, 
düşünceleri temsil etmek amacıyla yapılmıştır. Her öge kutsal kavramların yerini tutar. Örneğin 
kadın Meryem’i, çocuk İsa’yı ve ev İsa’nın doğduğu ağılı temsil eder.

 Orta Çağ sanatından yavaş yavaş bağlarını koparan GİOTTO, resim sanatına bir canlılık 
getirmiş ve düz bir yüzey üzerinde derinlik yanılsamasını yaratma yöntemini bulmuştur.

 “Yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesansta bu dünyanın keşfi ne yönelik çalışmalar (bi-
lim, toplum hayatı, eğitim, askerlik, politika vb.), resim sanatına da yansımıştır. Sanatın yalnızca 
kutsal bir öyküyü anlatmak yerine gerçek dünyanın bir parçasını da yansıtabileceği fi kri doğmuş-
tur. Bu da fi gürün optik gözlemle algılanmasına sebep olmuştur.

Ölü İsa’ya Ağıt, Giotto, Cappella dell’ Arena, PaduaKariye Cami, İstanbul

Kumaş Tacirleri, Hans Holbein, Ulusal Galeri, Londra
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Etkinlik

 Modern sanatın temelleri, sanatçıların dünyayı gördükleri gibi temsil etmeyi bırakmalarıyla 
atılmıştır. Temsil, temel sorun olmaktan çıkmış; sanat kendi kendisini konu hâline getirmeye baş-
lamıştır.
 İzlenimci MONET, fi gürü resim yapıldığı anda görüldüğü gibi daima gün ışığı altında renk 
zenginliği ve ışık titreşimlerinin bıraktığı yansımalarla algılamıştır. CEZANNE; doğayı küpler, ko-
niler ve silindirler hâlinde görmüştür. Böylece doğadaki görüntülerin taklidi yavaş yavaş bırakıla-
rak temsil ikinci plana atılmıştır. PİCASSO’nun kübist döneminde ise fi gür ve doğa görünüşleri, 
geometrik bir parçalanmaya tabi tutulmuştur. Bu, fi gürün geometrik parçalara bölünmesi veya 
fi gürün parçalanarak her taraftan görünüşü anlamına gelmektedir. Modern sanatta sanatçının 
özgün kimliğine bağlı olarak, fi gürü algılama biçimi üslup farklılıkları ile günümüzde de devam 
etmektedir.

 Bu bölümde fi gürün sanat tarihi akışı içinde kul-
lanım şekli ile ilgili bilgi ve görseller verilmiştir. Verilen 
bilgilerden hareketle görselleri inceleyiniz. Figürün sa-
nat tarihindeki kulanım farklılıklarıyla ilgili düşünceleri-
nizi söyleyiniz.

• Resim sanatı tarihinde insan bedeninin konu ola-
rak seçilmesinin sebepleri sizce neler olabilir?

• İnsan bedenini (anatomisini) tanımanın resim sa-
natında fi gür kullanımına katkıları neler olabilir?

• İnsan bedeninde yapılan deformasyonların sağlam 
bir anatomik bilgiye bağlı olması gerekliliği ile ilgili 
neler söyleyebilirsiniz?

Sandalyedeki Kadın, Picasso, Özel Koleksiyon

Kahve İçen Kadın, Pisarro, Resides Sanat Enstitüsü, Chicago Kırmızı Ceketli Çocuk, Cezanne, Ulusal Galeri, Washington
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Oran-Orantı Çizimleri, Dürer

Oran-Orantı Çizimleri, Dürer Oran-Orantı Çizimleri, Dürer

2. İnsan Vücudunun Oranları2. İnsan Vücu
Hazırlık Çalışması

Dikkat Çekme

Etkinlik

• İnsan anatomisi ve oranları ile ilgili yapılmış çalışmalardan bilgi ve görsel toplayınız. Topladı-
ğınız bilgi ve görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 İnsan bedeninin oranları ile ilgili aşağıda verilen 
görselleri inceleyiniz.
• Verilen görsellerden hareketle çocuk, kadın ve erkekte 

oran-orantı farklılıklarını tespit ediniz.
• Çizimlerde yapılan oranlamaları tanımlayınız.
• Bu tanımlardan yola çıkarak atölye ortamında farklı mo-

deller üzerinde deneyler yapınız.
• İnsan bedenine ait ortalama oran-orantılar hakkındaki 

bulgularınızı söyleyiniz.

 İnsan bedenindeki her bir parçanın birbiri ile geometrik ve sayısal bir 
oran içinde olduğunu biliyor muydunuz?
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Etkinlik

Bilgi Notu
 İdeal insan orantısı yaklaşık 2400 yıl önce Antik Yunan sanatçıları tarafından geliştiril-
miştir. Daha sonra gelen Antik Roma sanatçıları da kalıcı olan bu ölçülere aynen uymayı tercih 
etmişlerdir. Rönesans’a kadar değişmeden gelen bu kural Leonardo da VİNCİ ve Albert DÜRER 
tarafından gelişen yeni bilimin ışığında incelenmiştir. Geleneksel olarak beden, baş büyüklüğü-
nün 7.5 katı kabul edilir. Orantılar kuralı genelde doğru olmakla birlikte kişiden kişiye de değişiklik 
gösterir. Bu farklılıklar sosyo-ekonomik ve coğrafi  koşullar ile kişilerin karakteristik yapılarından 
kaynaklanır. 
 Orantılar hakkında verilen genel geçer formüller ve hesaplamalar yerine her sanat öğrenci-
si veya sanatçı adayı kendi gözlemleri, araştırma ve deneyimleriyle bu ölçümleri yapabilmelidir. 

• Oran ve orantı hakkındaki bilgilerinizden hareketle atölyenizde bulunan canlı modelden çi-
zimler yapınız.

Modelden Desen, Artzaozersky

Kullanılacak Malzemeler kurşun kalem, 50x70 cm boyutlarında resim kâğıdı
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 İnsan vücudunun sırlarını keşfetmek isteyen Leonardo da VİNCİ bazı kadavraları ince-
lerken mide bulantıları geçirmesine rağmen ısrarla çalışmıştır. Aynı dönemde yine Floransa’da 
MİCHELANGELO, kadavraları kötü amaçla kullanmakla suçlanmış, bilgi edinmek uğruna cansız 
bir bedeni boydan boya keserek açtığı için, ailenin diğer üyesi tarafından dava edilmiştir. 
 Bilimsel nedenlerle bile olsa kadavraları incelemek yasaklanmıştır. Bu yüzden büyük usta-
lar çok zor şartlarda  hastane çalışanlarından yardım alarak anatominin kurallarını öğrenmek için 
araştırmalarını yapmışlardır.

• İnsan anatomisi araştırmaları ile ilgili 
verilen görseli ve metni inceleyerek 
anatomik araştırmaların resim sana-
tına katkıları ile ilgili düşüncelerinizi 
söyleyiniz.

• Yapacağınız anatomik çalışma ve 
araştırmaların, fi gür bilginize ne gibi 
katkıları olabileceğini söyleyiniz.

Anatomi Araştırmaları, Leonardo da Vinci

Anatomi Araştırmaları, Leonardo da Vinci

3. Modelden İskelet ve Kas Yapısını Fırça Tuşları ile Vurgulama

Hazırlık Çalışması
• Anatomi atlaslarından insanın kemik ve kas yapısına ilişkin görseller ve bilgiler toplayarak 

dosyalayınız.  

İnsan bedeninin araştırılmasına yönelik ilk çalışmaların, MÖ 2’de yapıldığını biliyor muydunuz?

Etkinlik

İİİ

Bilgi Notu

Dikkat Çekme
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• 147, 148. sayfalarda verilen insan bedenini oluşturan kemik ve kas yapısına ait görselleri 
inceleyiniz. 

Etkinlik

İnsan iskelet yapısının önden ve arkadan görünümü
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İnsan kas yapısının turvakar görünümü İnsan kas yapısının yandan görünümü

İnsan kas yapısının önden görünümü İnsan kas yapısının arkadan görünümü
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pastel boya, resim kalemi, 50x70 cm boyutlarında 
resim kâğıdı

 Aşağıda Paulo REGO’ya ait görseli, ve-
rilen yönergeler doğrultusunda inceleyiniz.

• Mekân içindeki fi gürün kapladığı alan ile 
diğer nesnelerin kapladığı alanların oranı-
nı söyleyiniz. 

• Resim yüzeyinde kullanılan elemanları 
dikkate alarak resmin geometrik kurgusu-
nu çiziniz.

• Kompozisyonu oluşturan hacimlerin (bü-
yük -orta-küçük) birbirine olan oranını söy-
leyiniz.

•  Kompozisyonu renk, doku ve ışık kullanı-
mı açısından inceleyiniz.

• Resimde açık-orta-koyu alanların birbirine 
olan oran ilişkisini söyleyiniz.   

Kız ve Fetüs, Paulo Rego

Hazırlık Çalışması

p
re

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

Etkinlik

• Kemik ve kas yapısıyla ilgili incelemelerinizden hareketle laboratuarınızda bulunan iskelet 
ve kas yapısını gösteren modelleri atölyenize getirerek pastel boya tekniğinde çalışmalar 
yapınız.

• Sanat tarihindeki ustalardan tek fi gürlü kompozisyon örneklerini “fi gürün kompozisyon içinde 
kullanım biçimini” dikkate alarak inceleyiniz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. Kompozisyonda Figür, Mekân, Nesne İlişkisi 
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kuru veya yağlı pastel boya, 50x70 cm boyutlarında 
resim kâğıdı, resim kalemi

Eğlence, Paulo Rego

Vanita, Paulo Regoİki Dansçı, Edgar Degas, Özel Koleksiyon, Viyana

 Buketli Balerin, Edgar Degas, Frankreich Galeri, Paris

Etkinlik

• Aşağıda verilen pastel boya tekniğiyle yapılmış fi gürlü kompozisyon örneklerini inceleyiniz. 
Atölyenizde canlı modelden bir kompozisyon oluşturarak pastel boya tekniğinde çalışma ya-
pınız.

Kullanılacak Malzemeler
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 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu yanıtlayınız. 

1. Anlatımı güçlendirmek için insan fi güründe önemli saydıkları her ayrıntının en iyi görünen 
açıdan betimlendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunan 
B) Mısır  
C) Rönesans   
D) İzlenimcilik (empresyonizm) akımı
E) Roma

2. Aşağıda verilen resimde fi gür kullanımının dönemlere göre özellikleriyle ilgili eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

    Dönem    Özellik

A) Mısır    Önemli sayılan her ayrıntı en iyi göründüğü açıdan betimlenmiştir.  
B) Orta Çağ    Resimde kullanılan fi gürler düşünceyi temsil etmek amacıyla betimlenmiştir.
C) Rönesans    Figür, optik bir gözlemle algılanarak betimlenmiştir.
D) Realizm    Figür, renk zenginliği ve ışık titreşimlerinin bıraktığı yansımalarla betimlenmiştir.
E) Kübizm    Figür, geometrik parçalara ayrılarak betimlenmiştir.
 

 Aşağıdaki cümlelerin sonuna ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Ortalama bir insan vücudunda başın gövdeye oranı 1/9’dur.           (   )
2. Leonardo da Vinci’nin insan bedeninin büyük ve küçük oranları üzerine önemli araştırmaları           
vardır.                 (   )
3. Bir insan portresinin geometrik yapısı dört bölümde kurgulanır.          (   )
4. İnsan bedenindeki her bir parçanın birbiri ile geometrik ve sayısal bir oranı vardır.        (   )
5. İnsan bedenindeki oranlarda çocuk, kadın ve erkekte farklılık gösterir.          (   )

Ölçme ve Değerlendirme
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• t

açık-koyu Resimde belirtilecek önemli yerlerin koyu-açık lekeler zıtlığı içinde 
anlatımı. Işık-gölge sözcüğü de aynı anlamda kullanılır.

algı:  İdrak etme eylemi. Duyular yoluyla elde edilen bilgi.
altın oran (altın kesit) Plastik sanatlarda geçerliliği olan bir ölçü oranıdır. Bir doğru parçası iki 

parçaya bölündüğünde küçük parçanın büyük parçaya        oranı , büyük 
parçanın tüm parçaya eşit olmasıdır. A:B= B:(A+B)

akım: Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, 
yöntem, hareket, cereyan, tarz.

arkeoloji: Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından 
inceleyen bilim, kazı bilimi.

armoni (uyum): Bir yapıtta parçaların birbirleriyle ve yapıtın tümüyle olan uygunluğu.

betimleme: Söz, yazı veya çizgiyi kullanarak tasarımlama.
biçim: 1. Dış görünüş, şekil. 2. Yakışık alan uygun şekil. 3. Sanat ve edebiyat 

eserlerinde dış görünüş, form. 4. Tarz.

çizgi: 1. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat. 2. Bir yüzey sanatı 
ögesi olarak, uzunluğuna oranla kalınlığı çok az olan bir şerit anlamını 
taşır.

deformasyon: Biçim bozma, resim ve heykelde model olarak alınan nesnelerin görüntü 
biçimini, yapılan yoruma uygun hale getirme.

degrade:  Geçiş. Bir rengin koyudan açığa doğru geçişi.
değer:  Bir tablonun genel renk ahengi. Tablodaki bir rengin öteki renklere 

kıyasla değeri, açıklığı, koyuluğu, canlılığı, solukluğu.
dekoratif: Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyini.
denge: 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli. 2. Plastik san-

atlarda kullanılan ögelerin kompozisyon bakımından birbirlerini tartacak 
biçimde düzenlenmeleri.

dingin: Durgun, kımıldamayan.
diyagonal: Köşegen, köşe birleştirici.
düzlem:  Üzerinde girinti, çıkıntı ve seviye farkı olmayan düz yüzey.

SÖZLÜK

A

B

Ç

D



153

eboş: 1. Taslak hâline gelen bir tablonun ilk düşünülmüş hâli. 2. Kaba, 
geliştirilmemiş iş.

eskiz: Bir proje, tasarım ya da sanat yapıtını son haliyle ortaya koymadan 
önce yapılan ön hazırlık.

en bir tablon

E

fi gür: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. 
fi güratif:  Resim ve heykel sanatlarında doğayı ve nesneleri somut biçim olarak 

gösteren eser. 
fi ksatif: Füzen ya da pastel boya ile yapılmış resimlerde kullanılan boya koru-

yucu, sabitleştirici bir tür kimyasal bileşim.
form:  Biçim, kütle. Bir şeyin şekli anlamındadır. Resim sanatında biçim, bir 

tablonun tümünün yapı bakımından kuruluşunu ifade eder.
fresk: 1. Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla 

resim yapma yöntemi. 2. Bu yöntemle yapılmış duvar resmi.
füzen: 1. Resim çizerken kullanılan, tafl an çubuklarından yapılan kalem, kö-

mür kalem. 2. Kömür kalemle yapılmış resim.

kadraj:  Her tür resimsel düzenin çerçeve sınırlarının belirlenmesi işlemi.
kolaj:  Kumaş, tahta gibi malzemelerle kâğıt veya kartona yapıştırılarak 

yapılan resim veya kompozisyon. 
kompozisyon:  Ayrı ayrı parçaları biraraya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi.
kontrast: 1. Karşıt, aykırı, zıt. 2. Karşıtlık, aykırılık, zıtlık.
kroki: Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde 

hazırlanmış taslağı.
kromatik: 1. Renklerle ilgili, renksel. 2. Sanat yapıtında renkli anlamında nite-

leyici olarak kullanılır.

hiyeroglif: Eski Mısırlıların kullandığı yazı türü. Betimlenen bir resim ile anlatılmak 
istenen bir kelimenin gösterildiği yazı, resim yazı.

homojen: Benzer karakterlere yada yapıya sahip olan.

ikona: 1. İkon. 2. Hristiyanlarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine 
mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen 
ad.

illüstrasyon: Kitap resmi, Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen resim.
imgesel: Var olan ya da varmış gibi tasarlanan nesnelerin zihinde 

canlandırılması.

natlarında va

F

d ğ ü

H

İnlarda İsa M

İ

i

K
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natürmort: Konusu cansız varlıklar ve nesneler olan resim. Ölü doğa 
nokta: 1. Çok küçük boyutlarda işaret, benek.2. Hiçbir boyutu olmayan işaret. 

3. Merkezi dengeye sahip bir yüzey düzenleme ögesi.

obje: Nesne.
oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parçayla 

bütün arasında bulunan bağıntı, nispet.
orantı: Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün 

arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp.

perspektif: 1. Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü. 2. Nesneleri bir yüzey üzerine 
üç boyut yanılsaması yaratacak biçimde görüldükleri gibi çizme sanatı.

pigment: Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal 
madde.

plan:  Resimde tablonun düzlemine paralel, düşey yüzeylerin her biri. Res-
imde gösterilen çeşitli nesneler arasında uzaklıklarına bağlı olarak 
meydana gelen boyut farkı. 

minyatür: 1. Çoğunlukla eski el yazması kitaplarda görülen, ışık, gölge ve ha-
cim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı. 2. Bu biçimde 
yapılmış küçük resim.

mitoloji: 1. Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim. 2. Bir 
ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsaneler-
in bütünü.

modle: Üç boyutlu nesneleri iki boyutlu bir yüzey üzerinde göstermek amacıyla 
ışık ve gölge ile açık veya koyu kullanarak nesnelerin üzerindeki 
kabarıklık ve girintileri resmetme tekniği.

modülasyon: Resim sanatında karşıt renklerle hacimlendirme demektir. 
mozaik: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde, mermer, taş veya pişmiş toprak 

parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi. 
müze: Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin 

saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.

M

klar ve nesn

N

O

n uzaktan g

P

lavi: Tek renk sulu boya veya çini mürekkebi ile yapılan lekesel etkilsi 
baskın açık-koyu karşıtlığına dayalı etkili bir resim tekniğidir.

leke: 1. Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan ton değişikliği. 2. Par-
lak ya da açık tondaki bir yüzeyde görülen karanlık yada koyu bölüm.

lokal: Sınırları belirli bir bölgenin içinde yer alan

L
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tasarım: 1.Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur. 2. Tasar çizim, 
dizayn. 3. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte 
sonradan ortaya çıkan kopyası.

taslak: Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü 
bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

ton: Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi.
transparan:  Şeffaf, altını, arkasını gösteren.

sanat: 1. Bir duygunun,tasarımın veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntem-
lerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun 
olarak yaratılmış anlatım. 

sanat tarihi: Sanatın doğuşundan günümüze kadar, dünyada var olan tüm sanatçı 
ve sanat yapıtlarının en genel analizlerini yapan bilim dalı.

soyut sanat: 1. Non fi güratif sanat. Osmanlıca mücerret sanat 
 2. Doğa görüntülerine bağlı olmayan sanat anlayışı
still: Sanatçının eserlerindeki müşterek anlatım ve biçimlendirme tarzı.
strüktür:  Yapı.

renk: Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
resim sanatı: Düz bir yüzey üzerinde çizgi ve renklerle doğadan bir parçayı ya da 

sanatçının iç dünyası ile tasarımlarını betimleme sanatı.

primitif sanat: 1. İlkel kavimlerin sanatı.
 2.Bir biçem ya da dönem üslubunun henüz olgunlaşmamış ön dönem-

ini belirten kavram. ‘İtalyan Primitifl eri’gibi...
puantilizm:  Noktacılık.

üslup: 1. Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz. 2. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir 
ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem.

valör: Bir rengin en koyusundan en açığına kadar olan ton dereceleri.
vitray: Birbirine bağlı kurşun bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından 

oluşan, saydam pencere süslemesi veya resim.

S
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