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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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Öğrenme alanı kapaklarını gösterir.
Öğrenme alanı içinde yer alan ünite ve 

konuları gösterir.
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Ünite kapaklarını gösterir.

Ünitelerde yer alan konu 
başlıklarını gösterir.

Ünitenin adını ve numarası-
nı gösterir.

Etkinliklerde yer alan çalış-
maların nasıl yapılması ge-
rektiğini ve etkinlik sürecin-
de uyulması gereken kural-

ları gösteren yönergedir.

Konuya ilişkin ön bilgilerin 
harekete geçirilmesini sağ-
layacak çalışmaları kapsar.

Ünitelerde yer alan konu 
başlıklarını gösterir.

Ünitenin kazanımlarına 
göre inceleme ve uygulama 

çalışmalarını kapsar.

Etkinliklerde kullanılabile-
cek araç gereçleri kapsar.

Üniteye ilişkin ön bilgilerin 
harekete geçirilmesini sağ-
layacak çalışmaları kapsar.

42
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DESENDE PARÇA VE BÜTÜN İLİŞKİSİ

Desende Parça ve Bütün İlişkisi

Hazırlık Çalışması

1.

Önceki ünitelerde sanatçılara ait derlediğiniz desenler üzerinde parça-bütün ilişkisinin nasıl kurulduğunu in-
celeyiniz. Kompozisyonda parçaların kendi içindeki ve diğer parçalarla olan oranlarını, boşluk ve dolulukların nasıl 
oluştuğunu tespit etmeye çalışınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Daha önceden çizmiş olduğunuz desenlerde parça-bütün ilişkisini nasıl oluşturduğunuzu arkadaşları-
nızla değerlendiriniz.

3. ünite

DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Atölyenizde bulunan an-
tik figürlerden birini kullanarak do-
ğal ve yapay nesnelerle (salon bitkile-
ri, masa, tabure, vazo vb.) bir düzenle-
me oluşturunuz. Kompozisyona fark-
lı yönlerden bakarak kısa süreli çizim-
ler yapınız (Görsel 39). Nesnelere ait 
parçaların ve bu parçalar arasındaki 
boşlukların bütün içerisinde oluştur-
duğu açıları gözlemleyiniz. Işığın tü-
rüne, şiddetine ve yönüne dikkat ede-
rek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. 
Desenin elemanlarını kullanarak var-
lıkların birbirleriyle ve mekânla birlik-
bütünlük kurmaya çalışınız. Tamam-
ladığınız çizimleri arkadaşlarınızla de-
ğerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, kuru ve yağlı pastel.

Kompozisyonunuzda, den-
genin ve ritmin oluşmasına dik-
kat ediniz. Perspektif kuralları-
na uyunuz.

YARI

39 Banu Atik, İç Mekânda Tors, Ankara

KİTABIMIZI TANIYALIM
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Ünite ile ilgili öğrenilen bilgi ve deneyimleri de-
ğerlendirmeye yönelik soruları, öz değerlendir-

me ve dereceli puanlama anahtarını kapsar.

Etkinliğin başarılı olabilmesi için yapılan öneri-
leri gösterir.

Ünitelere göre konu anlatımlarını kapsar.

Ünitenin kazanımlarına göre inceleme çalışma-
larını kapsar.

Ünitenin kazanımlarına göre bilgi ve deneyimle-
ri artırmaya yönelik ödevleri kapsar.

Ünitelerde yer alan okuma parçalarını kapsar.

53

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Desen çalışmalarında yüzey üzerinde parça-bütün ilişkisinin kurulması aşağıdakilerden hangisi ile desteklenemez?
A) Açılar  B) Oranlar C) Boşluklar D) Geometrik formlar E) Dokular
 
2. Desen çalışmalarında parça-bütün ilişkisinin kurulabilmesi için nelere dikkat edilmelidir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Desen çalışmalarında parça ve bütünde oranlar tespit edilirken nelere dikkat edilmelidir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Desen çalışmalarında nesne ve modelin çevresiyle birlikte kompozisyonu oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıda verilen tümcelerde yer alan bilgiler doğru ise tümce başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

5. (     ) Kompozisyonu oluşturan varlıkların bütün içinde ve birbirleriyle oranları belirlenirken varlıkların konumuna ve 
hareketine göre oluşan açıların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir.
6. (     ) Parça-bütün ilişkisini kompozisyondaki varlıkların sayıları belirler.
7. (     ) Varlıkların büyük-küçük, dikey-yatay ve uzak-yakın oranlarının doğru tespit edilmesi parça-bütün ilişkisini güç-
lendirir.

Aşağıdaki tümcede verilen noktalı yerleri doğru sözcükle doldurunuz.

8. Kompozisyonda varlıkların ardışık sıralanmaları, uzak-yakın yerleşimleri, yönleri ve birbirleriyle olan açıları ve bu 
sayede oluşan boşlukların görünür kılınması ……………………. oluşturmaktadır.

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
3. 

ÜNİTE

21

OKUMA PARÇASI

ATATÜRK, SANAT, SANATÇI VE RESİM 
“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki hey-

kel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yap-
maz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri 
yoktur.” , “Güzel sanatlarda muvaffakiyet, bütün in-
kılapların muvaffak olduğunun en katî delilidir. Bun-
da muvaffak olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar bü-
tün muvaffakiyetlerine rağmen medeniyet alanında 
yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum 
kalacaklardır.” diyen Atatürk, güzel sanatları bir ulusu 
ulus yapan göstergeler arasında saymıştır.

 Cumhuriyetle birlikte görsel sanatlara olan ilgi 
artmış, ilk resim galerisi 20 Eylül 1937 tarihinde bizzat 
Atatürk tarafından açılmıştır (Görsel 21). Galerinin açı-
lışı nedeniyle yaptığı konuşmada   “...Türk’ün eli işler, 
gözü güzeli görür, hissî heyecan da olursa o yalnız ken-
di milletine değil, cihan kültürüne de örnekler ve şa-
heserler verecek kudretler gösterecektir...” diyerek gü-
zel sanatların Türk kültürü için olduğu kadar dünya uy-
garlığı için de ne denli önemli olduğunu belirtmek is-
temiştir.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, ulusal bi-
linci yerleştirme çabaları, çağdaş bir devletin gerektir-
diği toplumsal ve kültürel kurumları oluşturma çalış-
maları, bir bakıma Türk sanatçısının yolunu aydınlat-
mıştır. 1924’te Avrupa’ya sanatçıların gönderilmesi, 
Avrupa’dan dönenlerin Yeni Resim Cemiyetinin uzan-
tısı sayılan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birli-
ğini kurarak modern resmin temelini atmaya çalışma-

sı, 1933’te ressamlar için “Yurt Gezileri’nin düzenlen-
mesi, yine 1930’larda kurulan ve amacı, sanat alanın-
daki tüm çalışmaların ulusal ülküye uygun olarak yü-
rütülmesine ve yayılmasına, ulusun bu yönden yetiş-
mesine ve yücelmesine çalışmak olan Ar Genel Direk-
törlüğünün oluşturulması ve güzel sanatlar, kültür açı-
sından önem taşıyan AR dergisinin çıkartılması, Anka-
ra ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde sergi-
ler düzenlenmesi, Atatürk döneminin sanata ve resme 
bilinçli olarak koruyuculuk yapmasının kanıtlarıdır.  (*) 

 (Kısaltılmıştır.)                                                                                                                                    
              

Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Görüşleri3.

“Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda mu-
vaffak olamayan milletler ne yazık ki  medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum 
kalacaklardır.” sözünden yola çıkarak Atatürk’ün sanata verdiği önemi değerlendiriniz.

Aşağıda yer alan “Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim” adlı okuma parçasından yola çıkarak Atatürk’ün plas-
tik sanatlara yaklaşımını, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte plastik sanatlar alanındaki gelişmeleri ve günümüze yansı-
malarını değerlendiriniz.

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Arkadaşlarınızla yazı ve görsel dokümanlar kullanarak sanat dönemlerini ve 
akımlarını gösteren bir tarih şeridi hazırlayınız. Hazırladığınız tarih şeridini atölyenizin panosuna asınız.

21 Atatürk İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Eserler Hakkında Bilgi Alıyor (10 
Şubat 1933)

(*)   Latife ÖZTOPRAK      Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 56, Cilt: XIX, Temmuz 2003, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
80. Yılı Özel Sayısı

91

Modelde En-Boy ve Derinliğin Yüzeyde Belirlenmesi2.

105. görseli inceleyiniz. Figürlerin kompozisyona dağılımlarını, yüzey üzerinde kapladıkları alanı ve 
aralarında kalan boşlukları tespit etmeye çalışınız. Kompozisyonda bulunan figür ve nesnelerin birbirleriyle olan 
oranlarını gözlemleyiniz. Figür ve nesneler üzerinde hacim oluşturmak amaçlı gösterilmiş planlarla mekânda art 
arda kurulmuş planların yüzey üzerinde nasıl bir etki bıraktığı konusundaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla payla-
şınız. 

 Philep Gale [Filip Gel (1532-1612)], Baskı (1595), Rijks Müzesi, Hollanda105

Aşağıda, insan figüründe portre çizimleri için verilmiş olan oranları ve geometrik planları gösteren görsel-
leri inceleyiniz.

İNCELEME

 Banu Atik, Eskiz,  Ankara106  Banu Atik, Eskiz,  Ankara107

62

Varlıkların görünümünü 
bir düzlem üzerine iki boyutlu aktarmada başvurulan 
çizim kurallarının tümü, perspektifi oluşturmaktadır. 

Desen çalışmalarında, kompozisyonda de-
rinliğin oluşturulabilmesi için hem çizgi perspektifi 
hem de hava perspektifi kuralları uygulanır. Kompozis-
yonda, öndeki varlıklar daha ayrıntılı ve büyük resme-
dilirken arkadaki varlıklar daha belirsiz ve küçük res-
medilir. Desenin elemanları ile de aradaki hava kat-
manlarına göre açık, orta ve koyu değerler kullanıla-
rak varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınır ve derin-
lik hissi güçlendirilir. Ferdinand Olivier [Ferdinant Oli-
vır (1785-1841)]’ın taşbaskı çalışmasında ön planda-
ki figürlerin ve ağaçların daha büyük ve belirgin, arka 
planlardakilerin ise küçük ve belirsiz olduğu görülmek-
tedir (Görsel 66). Resmin sağ ve sol kenarlarına doğru dikey formlar kullanılırken yatay formlar orta planlarda yer 
almıştır. Bu durum, kompozisyonda derinlik etkisinin resmin merkezine doğru ilerlemesini sağlayarak derinliğin al-
gılanmasını daha da güçlendirmiştir. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Bugüne kadar etkinliklerde çizmiş olduğunuz 
iç mekân desenlerini inceleyiniz. Bu desenlerden yola 
çıkarak çalışma yüzeyinde nesnelerin ve yalnızca bir fi-
gürün iç mekânda bulunduğu bir kompozisyonu imge-
sel olarak tasarlayınız. Kompozisyonda yer alacak figü-
rün çiziminde bir önceki etkinlikte çizdiğiniz canlı mo-
delden kısa süreli eskiz desenlerden yararlanabilirsiniz. 
Çizimlerinizi yaparken kompozisyonunuzun kurgusuna 
göre ufuk çizgisini belirleyip buna göre varlıkların çizi-
mini gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Canlı ve cansız 
varlıkların konumunu belirlerken aralarındaki mesafeye, 
dikey-yatay, büyük-küçük ilişkilerine dikkat ederek figür-
nesne-mekân ilişkisini oluşturmaya çalışınız. 

Kompozisyonun kurgusuna göre ışığın türünü, 
şiddetini ve yönünü belirleyip buna göre desenin ele-
manlarını kullanmaya özen gösteriniz. Açık, orta, koyu 
değerleri, açık-koyu zıtlıklarını, formlarda belirli ve belir-
siz ilişkileri kompozisyonda derinlik etkisini güçlendire-
cek biçimde kullanmaya çalışınız (Görsel 65). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

Arkadaşlarınızla bir konu belirleyip tasarımınızı, etkinlikte verilen yönergeler doğrultusunda bu ko-
nuya göre yapabilirsiniz.

65 J.A.McNeill Whistler [Mekneyıl Visılır (1834-1903)], Desen (?), Switc-
hboard (Svidbord) Müzesi,İngiltere

66 Ferdinand Olivier, Baskı (1823), Munich (Münih) Müzesi, Almanya 

KİTABIMIZI TANIYALIM
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DESEN BİLGİSİ

ÖĞRENME ALANI

D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ

D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ

DESEN BİLGİSİ

Giuseppe Arcimboldo [Juseppe Arşimboldo (1526-1593)], Eskiz (1576), Ulusal Galeri, İspanya
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D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ

D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ
D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ  D E S E N  B İ L G İ S İ

1. ÜNİTE SANAT HAKKINDA GÖRÜŞLER
1. Sanat ile İlgili Araştırma ve İncelemeler
2. Sanat Akımlarının İncelenmesi ve Araştırılması
3. Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Görüşleri
4. Bir Sanatçının Desenleri Hakkında Proje Hazırlanması

Albrecht Dürer [(Albıret Dürer (1471-1528)], Kumaş Çalışması, Desen (1508), Louvre (Luur)  Müzesi, Fransa
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SANAT HAKKINDA GÖRÜŞLER1.

1. Sanat ile İlgili Araştırma ve İncelemeler

2. Sanat Akımlarının İncelenmesi ve Araştırılması

3. Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Görüşleri

4. Bir Sanatçının Desenleri Hakkında Proje Hazırlanması

ünite

14

Henri Matisse (Henri  Matis (1869-1954)), Kadın Başı, Eskiz (1935), Hermitage Müzesi, Rusya
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Sanat ile İlgili Araştırma ve İncelemeler

Hazırlık Çalışması

1.

Sanat dönemlerini ve sanat akımlarını araştırınız. Bu dönemlere ve akımlara ait desen örneklerini, sanatçıların 
günlüklerini, yazılarını, desen üzerine yazılmış makaleleri ve incelemeleri derleyiniz. Ulaşabildiğiniz dokümanları 
sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

SANAT HAKKINDA GÖRÜŞLER

Desen çalışmaları sürecinde desenle ilgili yapılan araştırmaları ve yazılan makaleleri incelemenin öne-
mini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Aşağıda Paul Klee [Pol Kıle (1879-1940)]’nin 1924 yılında yazdığı “Modern Sanat Üzerine” adlı makale-
den bir bölüm yer almaktadır.  Metni okuyup sanatçının çizgi, ton ve renge dair fikirlerini arkadaşlarınızla değer-
lendiriniz.

DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Kitapçık olarak yayımlanmış bu makalenin tamamını okuyarak bu etkinliği gerçekleştirebilirsiniz.  

1. ünite

MODERN SANAT ÜZERİNE
“ … Bir sanat yapıtının yaratımı -ağaç dallarının ge-

lişmesi- zorunlu olarak resim sanatının özgül boyutla-
rına girmenin sonucunda, doğal biçimin çarpıtılması-
na eşlik etmek zorundadır. Çünkü doğa orada yeniden 
doğar.

O zaman bu özgül boyutlar nelerdir?
Öncelikle, çizgi, ton değeri ve renk gibi az çok sınır-

lı, biçimsel etmenler vardır.
Bunların arasında, çizgi yalnızca basit bir ölçüm 

sorununa sahip, en sınırlı etmendir. Çizginin özellikle-
ri, uzunluk (uzun ya da kısa), açılar (dar ya da geniş), 
yarıçap ve odak mesafesinin uzunluğudur. Tüm bunlar 
ölçüme bağlı niceliklerdir. Ölçüm bu ögenin özelliğidir. 
Ölçüm olasılığının kuşkulu olduğu yerde, çizgi mutlak 
saflık ile ele alınmaz. 
 Ton değerlerinin ya da başka deyişle “chiaroscuro 
(kiaroskuro)”nun -siyah ve beyaz arasındaki çok sayıda-
ki koyuluk derecesi-  doğası oldukça farklıdır. Bu ikin-
ci öge ağırlık ile nitelendirilebilir. Bir evre beyaz enerji 
bakımından az çok zenginleşebilirken başka bir evre az 
çok siyaha doğru ağırlık kazanabilir. Ayrıca siyahlar be-
yaz bir normla (beyaz bir art-alan üzerinde) ve beyaz-

lar siyah bir normla (bir kara tahta üzerinde) ilişkilen-
dirilebilir ya da her ikisi birlikte bir orta gri norma gön-
derme yapılabilir.

Üçüncü olarak belirgin şekilde farklı özellikleri olan 
renk. Çünkü renk ne tartılabilir ne de ölçülebilir. Aynı 
parlaklıktaki, biri saf sarı diğeri saf kırmızı olan iki yü-
zey arasındaki farklılık ne tartı ile ne de cetvelle sapta-
nabilir. Yine de sarı ve kırmızı sözcükleriyle nitelediği-
miz temel bir farklılık vardır... Bu yüzden renk, nitelik 
olarak tanımlanabilir.

Şimdi elimizde üç biçimsel aracımız var; kökten 
farklılıklarına rağmen belirli bir karşılıklı ilişkiye sahip 
olan ölçüm, ağırlık ve nitelik.

Aşağıdaki kısa çözümlemeyle bu ilişkinin biçimi 
gösterilecektir.

Renk öncelikle niteliktir. İkinci olarak da ağırlıktır, 
çünkü sadece renk değerine değil ayrıca parlaklığa 
da sahiptir. Üçüncü olarak ölçümdür, çünkü nitelik ve 
ağırlıktan ayrı olarak sınırları, alanı ve derecesi vardır 
ve bütün bunlar ölçülebilir.

Ton değeri öncelikle ağırlıktı, fakat derecesi ve sı-
nırları bakımından aynı zamanda ölçümdür.

Fakat çizgi sadece ölçümdür... ”(s. 21-25)(*)
     (Kısaltılmıştır.)

OKUMA PARÇASI

(*)   Paul KLEE, Modern Sanat Üzerine, (Çev. Rahmi G. Öğdül ), Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 2002, s. 21-25                                                     
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Sanat Akımlarının İncelenmesi ve Araştırılması2.

Bugüne kadar incelediğiniz desenleri ve bu desenlerde desenin elemanlarının ve ilkelerinin nasıl kulla-
nıldığını hatırlayınız. Sanat dönemlerine göre desenin eleman ve ilkelerinin nasıl kullanıldığını arkadaşlarınızla de-
ğerlendiriniz.

1, 2, 3 ve 4. görselleri inceleyiniz. Desenin eleman ve ilkelerinin desenlerde nasıl kullanıldığını arkadaş-
larınızla değerlendiriniz. Yaptığınız değerlendirmelere göre desenlerin hangi sanat dönemlerine ait olduklarını re-
simlerin altındaki boşluğa yazınız. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

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

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

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

1

Georges Braque [ Corc Brag (1882-
1963)], Desen,  Viola ve Gazete 
(1913), Philadelphia (Filadelfiya) 
Müzesi, ABD

3
Edme Bouchodaon (Edm Bouchodaon 
(1698-1762)), XV. Louis, Eskiz  (1750), Louv-
re (luur) Müzesi, Fransa

4
Sanzio Raffaello [Sanz Rafael (1483-
1520)],  Kadın Başı, Eskiz (1500), Galeri Uf-
fizi (Ufiz), Floransa, İtalya

2
Jacques Bellange [Jak Belan 
(1575-1616)], Gravür (1616), Özel 
Koleksiyon, Fransa
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Primitif Dönem
İlkel Dönem sanatı olarak da adlandırılan bu dönem, 

Buzul Çağından sonra ilk yerleşim yerlerinin doğduğu sırada göz-
lemlenir.  Primitif dönemin başlarında mağara içlerinde yapılmış 
olan hayvan resimleri, yerleşik düzenle birlikte açık havadaki ka-
yaların üzerine de çizilmeye başlanmıştır. Bu resimlerde av ve sa-
vaş sahneleri, hayvan figürleri, cenaze törenleri, dinî danslar ve 
tarım festivalleri konu edilmiştir (Görsel 5).  

Mısır Sanatı 
Nil Deltası’nda 3000 yıldan fazla hüküm sürmüş olan Mısırlılar, sanatla-

rında oldukça katı kurallara sahiptir. Geometrik düzene bağlı olan Mısır sanatında, 
perspektif yoktur. Şematik düzenlemeler içindeki figürler, son derece sıkı kurallara 
bağlı olarak iki boyutlu tasvir edilmiştir. Baş, bacaklar ve ayaklar profilden çizilirken 
göz ve gövde cepheden görünür. Mısır sanatında tanrılar, dinsel törenler, ölümsüz-
lük ve savaş sahneleri konu edilmiştir (Görsel 6).

Yunan Sanatı
Yunan kabilelerinin MÖ 2000’lerin başında Yunan yarımada-

sına yerleşmelerinden, MÖ 31’de Roma egemenliğine kadar süren dö-
nemi kapsayan sanattır. Yunan sanatı kamusal mimari ve heykel çalış-
malarında oldukça yenilikçi ve başarılıdır. Yunan resim sanatına ait ör-
nekler, vazo resimleridir. Bu vazo resimleri, siyah ve kırmızı figürlü ola-
rak resmedilmiştir. Figürler, ilk dönemlerde Mısır sanatının izlerini taşı-
sa da zamanla göründüğü gibi resmedilmiştir. MÖ 500 yılında, karşıdan 
görünen bir ayağın resmi çizilerek resimde ilk kısaltım (rakursi) gerçek-
leştirilmiştir (Görsel 7).

Roma Sanatı
Yaklaşık MÖ 100 yılından MS 400’e kadar İtalya’dan 

başlayarak tüm Akdeniz’e yayılan Roma sanatı, bir taraftan Et-
rüsklere diğer taraftan Helenistik Dönem Yunanlılarına dayanır. 
En çok sivil mühendislik alanında başarı gösteren Romalılar, sıva 
ve ahşap pano üzerine duvar resimleri ve renkli taşlarla mozaik-
ler yapmışlardır (Görsel 8). Mitoloji, av sahneleri ve dinin konu 
edildiği resimlerde perspektif ve mekâna önem verilmiştir. Re-
sim sanatında figürler, Yunan kaynaklı olmasına rağmen kompo-
zisyondaki düzene, Roma anlayışı egemen olmuştur. Roma sana-
tı, erken Hristiyan ve Bizans sanatını da etkilemiş ve bu dönem-
lerin sanat anlayışına kaynak olmuştur.

5 Prehistorik Dönem (MÖ 500000-MÖ 10000), Altamira Ma-
ğarası, İspanya

6 Eski Mısır Dönemine Ait Rölyef, 
Kahire Müzesi, Mısır

7 Yunan Resim Sanatına Ait Bir Vazo 

8 Roma Resim Sanatına Ait Fresko, İtalya
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Erken Rönesans
Erken Rönesans 14. yüzyıldan 15. yüzyıl sonuna kadar öncelikle 

İtalya’da başlayan yenilikçi bir dönemdir. Fransa, İspanya ve İngiltere erken Rö-
nesansı benimseyerek sanatla ilgili yeni davranışlar ortaya koymuşlardır. Erken 
Rönesansta ilk defa tek kaçış noktalı perspektif kullanılmıştır. Sanatçıların, içe-
rikten çok biçimle ilgilenmesi, figürün kompozisyon içindeki önemini artırmış-
tır. Doğru tasvir etme amaçlanarak insan anatomisi incelenmiştir (Görsel 12).  

Romanesk (Roman) Sanatı
Romanesk sanatı, 10 ve 12. yüzyıllar arasında Avrupa’nın çoğunluğunu 

içine alan özellikle Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde Eski Yunan-Roma et-
kilerinin görüldüğü bir sanattır. Resim sanatı bu dönemde kilisenin hizmetinde-
dir. Kabartma, resim ve mozaik yapımı çoğunlukla iç mekânı süsleme amacıyla ya-
pılmıştır (Görsel 10).  Çok rengin kullanılmadığı resimlerde yüzeyler, düz ve mat 
renklerle bölünmüş ve perspektif kullanılmamıştır. Dinî konuların ağırlık kazandığı 
resim sanatı, çizgici ve yüzeysel bir üslupla ele alınmıştır. 

Gotik Sanatı
Gotik sanatı 12. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’nın 

birçok yerinde aynı zamanda görülmüş ve bütün Hristiyan 
Batı dünyasına yayılmıştır. Gotik tarzının en önemli özelliği, 
tanrısal büyüklüğü ve yüceliği vurgulamaktır. Erken dönem-
lerinde katı, hareketsiz ve sakin duruşlu figürlerin yerini, geç 
dönemlerde hareketli duruşlar almıştır. Gerçeğe benzerlik, 
perspektif herhangi bir önem taşımaz. Gotik resim sanatı, ge-
nellikle dinî konular içermiştir. Bunun dışında resim ve fresk-
lerde asil hayat, avcılık ve bayramlar gibi dünyevi konular iş-
lenmiştir (Görsel 11). 

Bizans Sanatı
Bizans sanatı, MS 375’te Doğu ve Batı olmak üze-

re ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun doğu parçası olan 
Bizans devletinin sanatıdır. Gösterişli, aşırı süslemeci, çok 
renkli ve simgeci bir anlatıma sahiptir (Görsel 9).  Bir yan-
dan kilisenin gücünü, bir yandan da imparatorları yücelten 
bu sanat, ilk ikona örneklerinin doğmasına yol açmıştır. An-
cak daha sonra kiliselerin dinî resimlerle süslenmesini ya-
sak eden ikonoklast (tasvir kıran) akımla birçok ikona tah-
rip edilmiştir. Tasvir yasağının kalkmasıyla tekrar yükselişe 
geçen Bizans sanatı, üstün teknik özellikleri ve Hristiyanlıkla 
Doğu’nun harmanlandığı zengin eserler ortaya koymuştur. 9 Bizans Resim Sanatına Ait Vitray

10 Romanesk Resim Sanatına Ait Bir 
Örnekten Ayrıntı (12.yy), Fransa

11 Gotik Resim Sanatına Ait Bir Örnek (12.yy), Fransa

Jacopo Bellini [Yakop Bellini (1400-
1470)], Eskiz (?), British (Biritiş) 
Müzesi, İngiltere

12
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Rönesans
“Yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans, Avrupa’da 15 ve 16. 

yüzyılları kapsayan bir bilim ve sanat dönemidir. İlk olarak İtalya’da görülme-
ye başlanmış ve buradan Avrupa’nın birçok ülkesine yayılmıştır. Hümanizmin 
etkisiyle dinî baskıların yerini, yeni ve gerçekçi düşünceler almıştır. Antik Çağ 
felsefesi örnek alınarak figürlerde ideal güzellik kavramı yeniden incelenip de-
ğerlendirilmiştir. Rönesansla birlikte sfumato (hava perspektifi) tekniği kulla-
nılmaya başlanmış ve 15. yüzyılın keskin dış çizgili biçimleri belli bir yumuşak-
lık kazanmıştır. Kompozisyonlarda figürlerin arkasına konulan doğa görüntü-
leriyle ardışık planlar oluşturulmuş ve çizgisel perspektif kullanılarak derinlik 
hissi verilmiştir. Rönesansla birlikte dinin sanat üzerindeki etkisi azalmış ve sa-
nat konuları zenginleşmiştir (Görsel 13).  

Maniyerizm
Maniyerizm 16. yüzyılın sonlarına doğru, Rönesansın kusursuzluğu-

na karşı çıkış olarak doğan sanat üslubudur. “Klasik sanattan baroka geçiş” ola-
rak da bilinir. Bazı sanatçılar ideal güzellik yerine figürlerdeki bozulmalar ile 
özgün tarzlara yönelmiştir. Sanat eserlerinde formlar uzamış hatta abartılı sa-
yılabilecek kadar deforme edilmiştir. Kompozisyonlarda mekân derinliği vur-
gulanarak figürlerde ümitsiz, gerilimli ve huzursuz ifadeler kullanılmıştır (Gör-
sel 14).  Dinî ya da din dışı konular işlenmiştir. 

Barok
17. yüzyılın başında Avrupa’da Rönesans üslubundan ayrı, katılaş-

maya yüz tutmuş kalıpları yıkmayı amaçlayan bir sanat üslubudur. Dinî ve din 
dışı konuları işleyen barok resmi, maddeci olduğu kadar ruhani bir inceliğe de 
sahiptir. Barok resmin başlıca özelliği, güçlü gölge ve ışık zıtlıkları içinde eri-
yen figür konturlarıyla etkin, hareketli ve çarpıcı etkiler oluşturmasıdır. Sem-
bolik ifadelerle merhamet, heyecan ve görkem etkisi yaratılmıştır. Zengin ışık 
oyunları ve süsleme oldukça fazla kullanılmıştır (Görsel 15).  Barok sanatının 
son dönemlerinde, dikkat çekici bir şekilde artan bu özelliğin yaşandığı süre-
ce “rokoko” adı verilmektedir. 

Yeni Klasikçilik (Neoklasizm)
Barok ve rokoko sanatının aşırı süslemelerine ve sembolik ifadele-

rine tepki olarak 18. yüzyılda ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Antik Yunan ve 
Roma dönemlerinin konu ve biçemleri yeniden kullanılmıştır. Çizgi ve form 
ön plana çıkarılarak renk-ışık etkisi yüzeyselleştirilmiştir. Sade, açık ve orantı-
lı bir yaklaşımla klasik güzellik tekrar yaratılmaya çalışılmıştır. Barokta kullanı-
lan duygusal ifadeler donuklaşarak yalınlaştırılmıştır (Görsel 16). Bu yeni tarz-
da akılcı ve idealist anlayış, perspektif ve derinliği gölgede bırakmıştır. 

13
Leonardo Da Vinci [Leonardo Da Vin-
ci (1452-1519)], Oturan Figür, Desen 
(1484), Louvre Müzesi, Fransa 

14
El Greco [El Greko (1541-1614)] 
Eskiz(1599), Getty Müzesi, 
Amerika 

15
Pieter Pauwel Rubens [Pitır Powıl Ru-
bens (1577-1640)], Desen, Oğul Ru-
bens (1626), Albertina, Viyana

16
Angelica Kauffman [ Ancelika Kofman 
(1741-1807)], Elma Yiyen Çocuk ve 
Kadın, Baskı (1763),  Almanya
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Romantizm
18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında İngiltere ve Almanya’da doğan ve 

tüm Avrupa’ya yayılan romantizm, sanatçının duygu ve coşkularını özgürce yan-
sıttığı bir sanat akımıdır. Romantizm; neoklasizmin idealist sınırlar içindeki düzen, 
uyum, denge ve akıl diretmesine bir başkaldırı niteliğindedir. Neoklasiklerin nesnel 
bakış açısı romantiklerde öznelleşmiştir. Romantik ressamlar, çizgiler yerine biçim-
leri renk kitleleriyle ortaya koymaya çalışmışlardır (Görsel 17).  

Realizm
Romantizme ve neoklasizme tepki olarak doğan 

realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış bir sanat 
akımıdır. Realist sanatçılar, klasik ve romantik akımların ya-
paylığını reddederek çağdaş eserler üretmeyi amaçlamış, 
konularını öncelikle halktan ve günlük yaşantılardan seç-
mişlerdir. Resimlerdeki figürler, yaşadıkları çevreyle bir-
likte ele alınmıştır. Doğa ve insan betimlemeleri, gerçek-
te göründüğü gibidir. Aşırılık, deformasyon veya sanatçının 
kişisel ifadesi yansıtılmamıştır. Yaşam ve doğa olduğu gibi 
gösterilmiş; renk, ışık, oran-orantı ve perspektif gibi plastik 
değerler gerçeğe uygun olarak kullanılmıştır (Görsel 18).  

İzlenimcilik (Empresyonizm)
Dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenim-

leri yansıtmayı amaçlayan izlenimcilik akımı, 19. 
yüzyılın son çeyreğinde Fransa’da ortaya çıkmış ve 
diğer ülkelere de yayılmıştır. Bu akım sanatçıları, 
dış dünyayı olduğu gibi değil de anlık izlenimlerle 
anlatmayı amaçlamışlardır. Doğadaki ışık ve renk-
ten kaynaklanan görsel izlenimleri, duydukları he-
yecan ve ruh dalgalanmaları ile resimlerine yansıt-
mışlardır (Görsel 19).

Çağdaş Sanatlar
19. yüzyılın sonlarından itibaren sanayinin gelişmesi, bilimsel çalışmaların 

yoğunluk kazanması ve sanatçıların bundan etkilenmesiyle modern sanat akımları or-
taya çıkmaya başlamıştır. Dışavurumculuk (ekspresyonizm), fovizm, kübizm, fütürizm, 
konstrüktivizm, dadaizm ve sürrealizm akımları bunlardandır. Bu sanat akımlarını ke-
sin çizgilerle birbirinden ayırmak doğru olmaz; çünkü akımlar, ya kendilerinden önce-
ki akımlardan  etkilenerek ya da onlara karşı çıkarak oluşmuştur. Üslup açısından ba-
kıldığında varlıkların doğal görünümleri biçimsel olarak deforme edilmiş ya da soyut-
lanmıştır (Görsel 20).

17
Eugene Delacroıx [Ojın Delakrua 
(1798-1863)], Kadın Başı (?), Boij-
mans (Bojman) Müzesi, Hollanda

18 Gustave Courbet (Gustave Kurbe (1819-1877)), Uyuyan Çocuk, Eskiz 
(1841), d’Orsay (Dorse) Müzesi, Fransa

19 Camille Pissaro (Kamil Pissaro (1830-1903)),  Renkli Desen (1891),McNay Sanat 
Enstitüsü, Amerika

20
Pablo Picasso [Pablo Pikasso 
(1881-1973)], Kendi Portresi 
(1938), Fransa
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OKUMA PARÇASI

ATATÜRK, SANAT, SANATÇI VE RESİM 
“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki hey-

kel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yap-
maz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri 
yoktur.” , “Güzel sanatlarda muvaffakiyet, bütün in-
kılapların muvaffak olduğunun en katî delilidir. Bun-
da muvaffak olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar bü-
tün muvaffakiyetlerine rağmen medeniyet alanında 
yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum 
kalacaklardır.” diyen Atatürk, güzel sanatları bir ulusu 
ulus yapan göstergeler arasında saymıştır.

 Cumhuriyetle birlikte görsel sanatlara olan ilgi 
artmış, ilk resim galerisi 20 Eylül 1937 tarihinde bizzat 
Atatürk tarafından açılmıştır (Görsel 21). Galerinin açı-
lışı nedeniyle yaptığı konuşmada   “...Türk’ün eli işler, 
gözü güzeli görür, hissî heyecan da olursa o yalnız ken-
di milletine değil, cihan kültürüne de örnekler ve şa-
heserler verecek kudretler gösterecektir...” diyerek gü-
zel sanatların Türk kültürü için olduğu kadar dünya uy-
garlığı için de ne denli önemli olduğunu belirtmek is-
temiştir.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, ulusal bi-
linci yerleştirme çabaları, çağdaş bir devletin gerektir-
diği toplumsal ve kültürel kurumları oluşturma çalış-
maları, bir bakıma Türk sanatçısının yolunu aydınlat-
mıştır. 1924’te Avrupa’ya sanatçıların gönderilmesi, 
Avrupa’dan dönenlerin Yeni Resim Cemiyetinin uzan-
tısı sayılan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birli-
ğini kurarak modern resmin temelini atmaya çalışma-

sı, 1933’te ressamlar için “Yurt Gezileri’nin düzenlen-
mesi, yine 1930’larda kurulan ve amacı, sanat alanın-
daki tüm çalışmaların ulusal ülküye uygun olarak yü-
rütülmesine ve yayılmasına, ulusun bu yönden yetiş-
mesine ve yücelmesine çalışmak olan Ar Genel Direk-
törlüğünün oluşturulması ve güzel sanatlar, kültür açı-
sından önem taşıyan AR dergisinin çıkartılması, Anka-
ra ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde sergi-
ler düzenlenmesi, Atatürk döneminin sanata ve resme 
bilinçli olarak koruyuculuk yapmasının kanıtlarıdır.  (*) 

 (Kısaltılmıştır.)                                                                                                                                    
              

Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Görüşleri3.

“Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda mu-
vaffak olamayan milletler ne yazık ki  medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum 
kalacaklardır.” sözünden yola çıkarak Atatürk’ün sanata verdiği önemi değerlendiriniz.

Aşağıda yer alan “Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim” adlı okuma parçasından yola çıkarak Atatürk’ün plas-
tik sanatlara yaklaşımını, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte plastik sanatlar alanındaki gelişmeleri ve günümüze yansı-
malarını değerlendiriniz.

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Arkadaşlarınızla yazı ve görsel dokümanlar kullanarak sanat dönemlerini ve 
akımlarını gösteren bir tarih şeridi hazırlayınız. Hazırladığınız tarih şeridini atölyenizin panosuna asınız.

21 Atatürk İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Eserler Hakkında Bilgi Alıyor (10 
Şubat 1933)

(*)   Latife ÖZTOPRAK      Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 56, Cilt: XIX, Temmuz 2003, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
80. Yılı Özel Sayısı
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22. görseli kompozisyon türü ve kurgusu, desen türü, desenin elemanlarının kullanılışı yönleriyle incele- 
               yiniz ve arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek eskizler çiziniz.

1. Kompozisyonda varlıkların sayısında, konumunda, mekânda vb. değişiklikler yaparak yeni kompozisyonlar 
oluşturunuz. 

2. Seçtiğiniz desenlerde kullanılan desenin elemanlarında değişiklikler yaparak yeni bütünler oluşturmaya 
çalışınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Bir Sanatçının Desenleri Hakkında Proje Hazırlanması4.

Bugüne kadar incelediğiniz desenleri ve bu desenlerdeki üslup farklılığını hatırlayınız. Arkadaşlarınız-
la, dönemlere ve sanatçılara göre oluşan bu üslup farklılıklarının nedenlerini hem kompozisyon kurgusu yönüy-
le hem de desenin elemanlarının kullanılışı yönüyle değerlendiriniz.

22 Paolo Veronese[paolo Veronez (1528-1588)] Lavi ve Tebeşir Çalışması (1552), Louvre Müzesi, Fransa
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PROJE

Beklenen Performans : Araştırma, Yaratıcılık, Sergileme

Süre   : 10 Hafta

Puanlama Yöntemi  : Dereceli Puanlama Anahtarı

Konu
• Rönesans, Barok Dönemi veya 20. yüzyıl sanatçılarına ait desenlerden bir tanesinin seçilmesi 
• Seçilen sanatçının ve ait olduğu sanat döneminin bir raporla kısaca tanıtılması
• Seçilen desenden yola çıkılarak kendi desenlerinin çalışılması ve sergilenmesi

 Proje Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. Projeyi zamanında tamamlayacak şekilde bir çalışma planı oluşturunuz.

2. Araştırmalarınız için kütüphanelerden, kitap, dergi, TV, belgesel, İnternet ya da uzman kişilerden yararla-
nabilirsiniz. Yararlandığınız kaynakları kaynakça ile belirtiniz.

3. Rönesans, Barok Dönemi ve 20. yüzyıl sanatçılarının desenlerini araştırınız. Dönemlere göre sanatçı üs-
lupları arasındaki farklılığı inceleyiniz. Üslup açısından kendinize yakın bulduğunuz sanatçıdan bir tane 
desen çalışması seçiniz. Seçtiğiniz desenin eskiz ya da etüt çalışması değil, figür-nesne-mekân ilişkisi ile 
birlik-bütünlüğün oluşturulduğu bir kompozisyona sahip olmasına dikkat ediniz. 

4. Seçtiğiniz deseni kompozisyonda herhangi bir değişiklik yapmadan farklı araç gereçlerle farklı desen tek-
niklerini kullanarak tekrar çalışınız.

5. Seçtiğiniz desendeki kompozisyona benzer yeni bir kompozisyon oluşturunuz ve istediğiniz desen teknik-
leriyle (kurşun kalem, füzen, sangın, çini mürekkebi,  pastel vb.) çalışınız. Bunun için, seçtiğiniz desende-
ki ışığın konumuna ve şiddetine dikkat ediniz, aynı etkiyi kendi kompozisyonunuzda da oluşturmaya çalı-
şınız.

6. Çalıştığınız desenleri sergilenmeye hazır hâle getiriniz.

7. Seçtiniz sanatçı ve sanat dönemini kısaca anlatan bir rapor hazırlayınız. Hazırladığınız raporda sanatçının 
yaşadığı yılları, ne tür çalışmalar yaptığını belirtiniz ve çalışmalarından birkaç örnek gösteriniz. Sanatçının 
ait olduğu sanat döneminin ya da sanat akımının özelliklerini, hangi ülke ya da ülkelerde görüldüğünü, üs-
lupsal özelliklerini kısaca belirtiniz.  

8. Araştırma raporlarında kullandığınız bilgilerin kaynaklarını dipnot olarak belirtiniz. Raporunuzun sonun-
da kaynakça oluşturunuz.

9. Proje sırasındaki araştırmalarınızı ve hazırladığınız projeyi tanıtmak için seçtiğiniz sanatçı desenini, kulla-
nılan malzemeleri, hangi süreçlerden geçerek sergiyi açtığınızı açıklayan raporlarla ilgili bir sunum hazır-
layınız. 

10.  Çalıştığınız desenleri 10. haftanın sonunda sunumunuzla birlikte sergileyerek projenizi tamamlayınız.
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Sunum yapan ve sergi açan, dinleyicile-

rin/izleyicilerin karşısında uygun bir be-

densel pozisyon almasına karşın jest ve 

mimiklerin kullanımı ile anlatımı yete-

rince güçlendirmemiştir. Tekdüze bir ses 

tonu kullanarak beden diliyle oluşturdu-

ğu etkili iletişimi bozmuştur.
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Sunum yapan ve sergi açan, dinleyiciler/

izleyiciler karşısında uygun bir bedensel 

pozisyon alamamıştır. İfadelerinde, jest 

ve mimiklerden yoksundur.

Sunum yapan ve sergi açan, dinleyici-

nin/izleyicinin anlatılanları anlaması-

na yardımcı olacak jest ve mimiklerden 

faydalanmıştır. Beden pozisyonu olarak 

dinleyiciyle/izleyiciyle etkileşime uygun 

bir duruş sergilemiştir. Sunumunda ve 

sergisinde kullandığı görsellerle bilgileri 

beden dili aracılığı ile ilişkilendirerek et-

kili bir iletişim sağlamıştır.

Sunum yapan, kullandığı sözcükleri söy-

leniş biçimlerine dikkat ederek kullan-

maktadır. Ancak anlatımı güçlendirecek 

vurgu ve tonlamalarda eksikler bulun-

maktadır. Jest ve mimiklerle anlatımı-

nı yeterince destekleyememektedir. Su-

nuda belirlenen konularla ilgili anlaşılır 

cümleler kurmuştur. Zaman zaman akı-

cılığı bozan hatalar yapmıştır. Ancak bu 

hatalar anlatımı bozmamaktadır.

Sunum yapan, kullandığı sözcükleri söy-

leniş biçimlerine dikkat ederek kullan-

maktadır. Anlatımı güçlendirecek vur-

gu ve tonlamaları yapmaktadır. Jest ve 

mimiklerle anlatımını desteklemektedir. 

Sunuda belirlenen konularla ilgili anlaşı-

lır cümleler kurmuştur. Konuların aktarı-

mı akıcıdır. Cümleler özenli, verilen ör-

nekler çarpıcı ve akılda kalıcıdır.

Sunuda belirlenen konularla ilgili cümle-

lerden yola çıkarak hangi konudan bah-

sedildiğini anlamak güçtür. Sunuda kul-

lanılan sözcüklerin söylenişlerinde hata-

lar yapılmıştır.
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PROJE PUANLAMA ANAHTARI

Projenin Sunum ve Sergileme Boyutu

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

Puanlamada, “öğrencinin aldığı puan x 100 / anahtardan alınabilecek en yüksek puan” formülü kullanılacaktır. 
Anahtardan alınabilecek en yüksek puan 15’tir. Örnek puanlama: Puanlama anahtarından 9 puan alan bir öğrenci 
için, 9x100/15=60 puan bulunur.

Sanat dönemlerini doğru belirlemiş ve 

çalışmalarına uygun desenler seçmiştir. 

Seçtiği desenler arasında desenin ele-

manlarının kullanılmasındaki farklılığın 

etkisini ayırt etmiştir.  Bu farklılığı kendi 

çalışmalarında kısmen kullanmıştır. Ra-

porlarında sanatçıyı ve sanat dönemini/

akımını kısmen tanıtmıştır.

Sanat dönemlerini doğru belirlemiş ve 

çalışmalarına uygun desenler seçmiş-

tir. İncelemelerini yaparken farklı kay-

naklardan yaralanmıştır. Seçtiği desenler 

arasında desenin elemanlarının kullanıl-

masındaki farklılığın etkisini ayırt etmiş-

tir.  Bu farklılığı kendi çalışmalarında kul-

lanmıştır. Raporlarında sanatçıyı ve sa-

nat dönemini/akımını açıkça tanıtmıştır.

Sanat dönemlerini doğru belirlemede 

ve çalışmalarına uygun desenler seçme-

de yetersiz kalmıştır. İncelemelerini ya-

parken farklı kaynaklardan yararlanma-

mıştır. Seçtiği desenler arasında desenin 

elemanlarının kullanılmasındaki farklılı-

ğın etkisini ayırt edememiştir. Raporla-

rında sanatçıyı ve sanat dönemini/akımı-

nı tanıtmada yetersiz kalmıştır.
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Çalışmalarında farklı desen tekniklerini 

kullanarak kompozisyonu kurgularken 

varlıkların yerleştirilmesinde ve eleman-

ların dağılımında denge oluşturmuş, rit-

mi ve hareketi kısmen sağlamıştır. Kom-

pozisyonlarında figür-nesne-mekân iliş-

kisini kurmuş, yalnız birlik ve bütünlüğü 

kısmen elde etmiştir.

Çalışmalarında farklı desen teknikleri-

ni kullanarak kompozisyonu kurgular-

ken varlıkların yerleştirilmesinde ve ele-

manların dağılımında denge, ritim, ha-

reket oluşturmuştur. Kompozisyonların-

da figür-nesne-mekân ilişkisini kurmuş-

tur. Desenin elemanlarını ilkeler doğrul-

tusunda kullanarak birlik ve bütünlüğü 

sağlamıştır.

Çalışmalarında bir yandan farklı de-

sen tekniklerini kullanarak kompozisyo-

nu kurgularken diğer yandan varlıkların 

yerleştirilmesinde ve elemanların dağı-

lımında denge, ritim ve hareket oluştu-

ramamıştır. Kompozisyonlarında figür-

nesne-mekân ilişkisini kurmada yeter-

siz kalmıştır. Desenin elemanlarını ilkeler 

doğrultusunda kullanarak birlik ve bü-

tünlüğü oluşturamamıştır.
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Çalışmalarını sergilenmeye hazır duru-

ma getirmiştir.  Sergi düzenlemesini pro-

jesinin amacına ve uygulama çalışmaları-

nın sürecine göre oluşturmaya çalışarak 

kısmen bütünlük sağlamıştır.

Çalışmalarını sergilenmeye hazır duru-

ma getirmiştir. Sergileme için uygun bir 

mekân belirlemiş ve düzenlemesini pro-

jesinin amacına ve uygulama çalışmala-

rının sürecine göre oluşturarak bütün-

lük sağlamıştır.

Çalışmalarını kısmen sergilenmeye hazır 

duruma getirmiştir. Sergileme için uygun 

bir mekân belirlemede ve düzenlemesi-

ni projesinin amacına ve uygulama çalış-

malarının sürecine göre oluşturmada bü-

tünlük sağlayamamıştır.
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Alberti [Alberti (1404-1472)] 1435 yılında yayımladığı ‘Delle Pittura’ (Delle Pittura) adlı yapıtında: ‘… Önce büyük 
bir hevesle yüzeydeki temel çizgileri (düz ve kavisli çizgileri) yani ‘resmin temel elemanları’nı daha sonra yüzeylerin 
birleştirilmesini (örnek: küpler, piramitler, koniler vs.) ve en sonunda ise bu araçların (organ) gösterebildiği her türlü 
form ve varyasyonları öğrenmeleri gerekir çünkü bunlar, dış görünüşün ve gerçekliğin algılanıp yansıtılmasında, öyle 
sanıldığı gibi anlamsız ve ufak detaylar değil tersine çok önemli varyasyonlardır. Bazı kimseler karga burunlu, bazıları 
… küçük ve kalkık burunlu; bazılarının dudakları askılıdır.’ biçiminde bir açıklama bulunmaktadır.” (*)

 (Kısaltılmıştır.)

Sizce yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Aşağıdaki görsellerde yer alan desenler hangi dönemlere aittir? Aşağıdaki listeden doğru olanları seçerek görsel-
lerin altındaki noktalı yerlere yazınız.

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

3. Atatürk’ün “... Türk’ün eli işler, gözü güzeli görür, hissî heyecan da olursa o yalnız kendi milletine değil, cihan kül-
türüne de örnekler ve şaheserler verecek kudretler gösterecektir...” sözünü açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

•  Rönesans resim sanatı
•  Gotik resim sanatı 
•  Barok resim sanatı

•  Roman resim sanatı
•  Yunan resim sanatı
•  Çağdaş Dönem resim sanatı

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

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

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

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

1. 
ÜNİTE

 (*) Adem GENÇ, Türkiye’de Sanat, 13. Yüzyıldan 16. Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi-II, 

1998, S.35, s.62, 63

 A  B  C
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DESEN UYGULAMALARI

ÖĞRENME ALANI

DESEN UYGULAMALARI

Eustache Le Sueur [Eüstek La Seür (1617 – 1655)] Portre, Desen (1640), Hermitage Müzesi, Rusya
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DESEN UYGULAMALARI

2. ÜNİTE DESENDE BİRLİK VE BÜTÜNLÜK 
1. Desende Birlik ve Bütünlüğün Önemi ve Gerekliliği
2. Birlik ve Bütünlüğün Oluşturulması İçin Biçim ve Kurgu
3. Deseni Oluşturan Elemanlar ile Birliğin Sağlanması
4. Desen Oluşturan Elemanlar ile Bütünlük Sağlanması

3. ÜNİTE DESENDE PARÇA VE BÜTÜN İLİŞKİSİ
1. Desende Parça ve Bütün İlişkisi
2. Parça ve Bütünde Oran ve Orantı
3. Obje ve Model Parçalarının Geometrik Araştırması
4. Obje ve Modelin Mekândaki Nesnelerle İlişkisi

4. ÜNİTE DESENDE DÜZLEM-DERİNLİK VE PERSPEKTİF
1. Düzlem Derinlik ve Perspektifin Desendeki Yeri
2. Resim Düzleminin Tanınması ve Olanaklarının Belirlenmesi
3. Desende Derinliğin Sağlanması
4. Perspektif Kuralları ve Çeşitleri

5. ÜNİTE GEOMETRİK FORMLAR VE YÜZEYİN KULLA-
NIMI
1. Modelde Hareketin Geometrik Olarak Tespiti
2. Modelde En-Boy ve Derinliğin Yüzeyde Belirlenmesi
3. Modelde Parça ve Bütün İlişkisi
4. Nesnelerin Birbiri ile İlişkisi

6. ÜNİTE FİGÜRDE ANATOMİK YAPI
1. Formun ve Anatominin Desendeki Yeri ve Önemi
2. Anatomik Parçaların Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
3. Anatomik Yapıların Biçimsel ve Yapısal Nitelikleri
4. Anatomide Eklemler, Hareket ve Oranlar

7. ÜNİTE FİGÜRDE HAREKET
1. Figürde Hareket, Yön ve Açıların İncelenmesi
2. Model ve Mekân İlişkisinin Tespiti
3. Modelin Özelliklerinin İncelenmesi
4. Ayrıntılar, Maddesel ve Yapısal Özelliklerin İncelenmesi

8. ÜNİTE FİGÜRDE LEKE ÇALIŞMALARI
1. Lavi Tekniğinin Özellikleri
2. Lavide Kullanılacak Malzemeler ve Dikkat Edilecek Noktalar
3. Lavide Açık-Orta-Koyu Değerlerin Önemi
4. Kompozisyonda Değer Dengelerinin Sağlanması ve Dağılımı
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DESENDE BİRLİK VE BÜTÜNLÜK

1. Desende Birlik ve Bütünlüğün Önemi ve Gerekliliği

2. Birlik ve Bütünlüğün Oluşturulması İçin Biçim ve Kurgu

3. Deseni Oluşturan Elemanlar ile Birliğin Sağlanması

4. Desen Oluşturan Elemanlar ile Bütünlük Sağlanması

Baldassare Peruzzi [Baldasare Perudzi (1481-1536)], Eskiz (1530), Hermitage Müze-
si, Rusya

2.
ünite

28
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DESENDE BİRLİK VE BÜTÜNLÜK

Desende Birlik ve Bütünlüğün Önemi ve Gerekliliği

Hazırlık Çalışması

1.

Farklı dönemlere ait sanatçıların desenlerini derleyiniz. Sınıf ortamında arkadaşlarınızla bu desenlerde birlik ve 
bütünlüğün nasıl sağlandığını inceleyiniz. Kendi desen çalışmalarınızda birlik ve bütünlüğü sağlamak için nelere dik-
kat ettiğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

23. görseli inceleyiniz. Kompozisyonda birlik ve bütünlüğün nasıl sağlandığını, desen çalışmalarında bir-
lik ve bütünlüğün önemini arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

2. ünite

23 Hendrick Goltzius [Hendrik Goltzi (1558-1617)], Güz, Lavi (?), Metropolitan Müzesi, Amerika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Model olacak kişiyi rahat göre-
bileceğiniz biçimde oturma pozisyonunu-
zu oluşturunuz. Modelin ayakta, otura-
rak ve yatarak kısa süreli pozlar vermesi-
ni sağlayınız. İlk çalışmalarınızı 20 dakika-
da, çalışma ilerledikçe sürenin kısalarak 5 
dakikaya kadar düşmesini sağlayıp çizim-
lerinizi yapınız (Görsel 24). Çizimlerinizde 
mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacak-
ların birbirleriyle oranlarını ve modelin 
hareketine göre oluşan boşlukların biçim-
lerini doğru kurgulamaya çalışınız. Bunun 
için yatay, dikey ve çapraz çizgileri kulla-
narak oranları ve oluşan açıları doğru tes-
pit ediniz. Figürün üst, yan ve ön planlarını iç kontur çizgileriyle belirleyerek hacim etkisini güçlendiriniz. Perspekti-
fe, ağırlık merkezinin oluşmasına, dengeye ve ışığın yönüne dikkat edip açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kul-
lanınız. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler kullanarak ve kompozisyonlarda figür-nesne-mekân ilişkisini kur-
maya çalışarak birlik ve bütünlüğü oluşturunuz.

Park, bahçe gibi açık alana çıkınız. 
Çevrenizdeki doğal ve yapay nesneleri göz-
lemleyiniz. Kendinize doğal ve yapay nesne-
lerin birlik-bütünlük oluşturduğunu düşün-
düğünüz kompozisyonlar belirleyiniz ve bu 
kompozisyonların eskizlerini çiziniz. Bunun 
için bir bakaç kullanabilirsiniz. Çizimleriniz-
de, mekânla birlikte nesnelerin birbirleriy-
le oranlarını ve oluşan boşlukların biçimleri-
ni doğru kurgulayınız. oranları kurgularken iç 
kontur çizgilerini, formun geometrik yapısı-
na uygun kullanınız. nesnelerin hareketlerini 
ve gölgelerinin yönlerini doğru tespit etme-
ye çalışınız. Işığın geliş yönüne dikkat ederek 
açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının 
birlik-bütünlük ve denge oluşturmasına dik-
kat ediniz (Görsel 25).

Kullanılabilecek Malzemeler: Resim kâğıtları, resim altlığı, füzen, sangın, resim kalemi.

Kullanılabilecek Malzemeler: Resim kâğıtları, resim altlığı, kuru pastel, füzen, sangın, resim kalemi.

Çizimlerinizde, çizgi ve hava perspektifi kurallarını göz önünde bulundurunuz. YARI

24 Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara

25 Nadir Taşdemir, Desen, Ankara
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Desen çalışmalarında -ister modelden ister imgesel çalışmalar olsun- kompozisyon kurgular-
ken asıl amaç, uyumlu bir bütün oluşturmaktır. Uyum, karşıt görsel değerlerin (açık-koyu, büyük-küçük, düz-eğri, 
dinamik-durağan vb.) dengelenmesiyle oluşmaktadır. Bu denge, bir ritme sahip olmalıdır. Kompozisyonda ritim 
oluşturabilmek,  birlik ve bütünlük ilkesinin gerçekleştirilebilmesiyle bağlantılıdır. Birliğin oluşması için kompozis-
yonda egemenlik, zıtlık ve tekrar ilkelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu ilkeler, aynı zamanda 
ritim ve dengenin oluşmasını da sağlamaktadır.  

26. görselde Rembrandt [Rembrant (1606-1669)] ’ın deseninde ışığın etkisiyle oluşan açık-koyu zıtlıkla-
rının ve çizgisel dokuların tekrarı kompozisyonda birliği oluşturmuştur. 

26 H.V. R. Rembrandt, Oturan Kadın, Eskiz (1637),  Boijmans  Müzesi, Hollanda
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DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Eskizlerinizi çalışabileceğiniz bir defter edininiz. Eskiz defterinize, evinizde ya da 
sokağınızda yaşayan hayvanların desenlerini çalışınız. Çizimlerinizde figür-mekân ilişkisini ve desenin elemanla-
rını kullanarak birlik ve bütünlüğü kurmaya çalışınız (Görsel 28). Çalışmalarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

27 Christoph Nathe, Peyzaj Desen (1791), Almanya

28 Thomas Gainsborough [Tomas Genboroh (1727-1788)], Altı Kedi Çalışması (1765-1770) Ayrıntı, Rijks 
(Rij) Müzesi, Hollanda

27. görselde Christoph Nathe [Kristof Nat (1753-1806)]’ın peyzaj deseninde de açık-koyu zıtlıkları ve le-
kelerin dağılımında tekrarlar oluşturulmuştur.  26 ve 27. görsellerde oluşturulan kompozisyonlarda açık-koyu zıt-
lıklarının egemen olduğu görülür. Birlik ve bütünlüğün oluşabilmesinde görsel ögelerden bazılarının kompozisyo-
na egemenlik kuracak ağırlıkta olması gerekmektedir. Bu egemenlik, gerek biçim (yuvarlak, köşeli, dikey, yatay vb.) 
yönünden gerekse desenin elemanlarıyla sağlanabilir.
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Birlik ve Bütünlüğün Oluşturulması İçin Biçim ve Kurgu2.

Arkadaşlarınızla üç gruba ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla atölyenizde bulunan nesnelerle bir düzenleme 
oluşturunuz. Düzenlemenizi oluştururken nesnelerin büyük-küçük, yatay-dikey ilişkilerine ve aralarındaki boşluk-
ların dengesine dikkat ederek kompozisyonda denge ve birlik oluşturmaya çalışınız. Grupların düzenlemeleri ta-
mamlandıktan sonra üç düzenlemenin biçim ve kurgusunu mekânla da bağlantısını kurarak birlik-bütünlük açısın-
dan değerlendiriniz. Gerekirse düzenlemelerde değişiklikler yaparak eskizler çalışınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Okulunuzun içinde eskiz desenler çalışabileceğiniz mekânlar seçiniz. Seçtiğiniz mekânlarda, doğal ve ya-
pay nesnelerin bütün oluşturacak biçimde bir arada olmasına özen gösteriniz. Gerekirse siz bir düzenleme oluştu-
runuz. Nesnelerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında oluşan boşlukları inceleyiniz. Arkadaşlarınızla nesnelerin 
biçimlerini, nesneler arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları; kompozisyondaki kurguda birlik ve bütünlüğün sağ-
lanması açısından değerlendiriniz. 

Seçtiğiniz kompozisyonların, eskiz desenlerini çiziniz (Görsel 29). Çizimlerinizde ışığın yönüne ve şiddeti-
ne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanınız. Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının; birlik ve bü-
tünlük oluşturmasını sağlamaya çalışınız. Nesnelerin hareket yönlerini ve gölgelerinin yönlerini doğru tespit edip 
nesne-mekân ilişkisini kurunuz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: Resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, kuru ve yağlı pastel.

29 Nadir Taşdemir, İç Mekân, Eskiz, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-4

İki kişinin size model olmasını ve ayakta, oturarak,  yatarak kısa süreli pozlar vermesini sağlayınız. Her bir 
poz için figürlerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında oluşan boşlukları inceleyiniz. Arkadaşlarınızla figürlerin 
pozisyonlarını, arasındaki hacimsel ilişkiyi ve boşlukları; kompozisyondaki kurguda birlik ve bütünlüğün sağlanma-
sı açısından değerlendiriniz. Farklı biçimsel özelliklere sahip nesnelerle düzenlemeler oluşturup figür-nesne-mekân 
ilişkisini dikkate alarak farklı kompozisyon kurguları içinde birlik ve bütünlüğü çok yönlü değerlendirmeye çalışınız. 
Kurguladığınız kompozisyonların kısa süreli eskiz desenlerini çiziniz  (Görsel 30). 

Kullanılabilecek Malzemeler: Resim kâğıtları, resim altlığı, füzen, sangın, resim kalemi.

Desen çalışmalarında birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesinde kurgulama yapılırken egemenlik, 
zıtlık ve tekrar ilkelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Modelden desen çalışmalarında bu ilkeler, model ha-
zırlanırken gerçekleştirilir. Doğadan seçilen ya da iç mekânda oluşturulan çalışmalarda ise kompozisyon belirle-
nirken bu ilkelere dikkat edilir ve desen, çalışma yüzeyine aktarılırken sanatçının yaratıcılığına, özgünlüğüne bağ-
lı olarak değişiklikler yapılabilir.  Bu da kompozisyonun kurgusu içinde; biçimler, biçimlerin yön ve hareketleri ara-
sındaki zıtlıklar, tekrarlarla, birinin ya da birkaçının kompozisyona egemenlik kurmasını sağlamakla gerçekleşebilir.

Çizimlerinizde mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve modelin hareketi-
ne göre oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulamaya çalışınız. Kompozisyonda perspektife, dengeye ve ışığın 
yönüne dikkat edip açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanınız. Çalışmalarınızda akıcı ve dinamik çizgiler 
kullanarak ve kompozisyonlarda figür-nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışarak birlik ve bütünlüğü oluşturunuz.

30 Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara
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31. görselde Francesco Mazzola Parmigianino [Françesko Mazzola Parmicianino (1503- 1540)] ’nun de-
seninde, figürlerle oluşturulan kurguda eğri biçimlerin tekrarlanarak kompozisyona egemen olduğu görülmek-
tedir. Eğri biçimler; figürlerin hareketinde, kumaşların kıvrımlarında ve yılana benzeyen mitolojik varlıkların ha-
reketinde tüm kompozisyona dağılmıştır. 32. görselde, Gabriel de Saint-Aubin [Gabriyel dö Sen-Oben (1724, Pa-
ris-1780)]’ in bir mekân içinde tabloların yer aldığı deseninde, dörtgen biçimlerin tekrarıyla birliğin sağlandığı gö-
rülmektedir. Dörtgen biçimlerin tekrarı ve büyük-küçük zıtlıkları ile kompozisyona dağılması ritmin oluşmasını da 
sağlamıştır. 

31 Francesco Mazzola Parmigianino, Lavi (1527), Uffizi Galerisi, Floransa, Hollanda

32 Gabriel de Saint-Aubin, Eskiz (1765), The Hermitage (Hörmiteg)  Müzesi, St. Petersburg, Rusya
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Deseni Oluşturan Elemanlar ile Birliğin Sağlanması3.

Bu ünite kapsamında çizdiğiniz desen ve eskizlerinizi inceleyiniz. Kompozisyonda birlik ve bütünlüğü 
sağlayabilmek için desenin elemanlarını nasıl kullandığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Bir kişinin size bir kaide üzerinde oturarak modellik yapmasını sağlayınız. Kompozisyonda denge oluş-
turmak için modelin pozisyonuna göre birkaç nesne de kullanabilirsiniz. Model olacak kişiyi rahat görebileceği-
niz biçimde oturma pozisyonunuzu oluşturunuz. Mekânla birlikte figür ve nesnenin kendi içlerinde ve birbirleriyle 
olan oranlarına dikkat ederek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 33). Figürün üst, yan ve ön planları-
nı iç kontur çizgileriyle belirleyerek hacim etkisini güçlendiriniz. Kompozisyonda perspektife, dengeye ve ışığın yö-
nüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanınız. Desenin elemanlarını kullanırken açık, orta, 
koyu değerlerin dağılımında, miktarında, oluşan zıtlıklarda denge ve birliğin gerçekleşmesini sağlamaya çalışınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

33 Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara
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Kompozisyonda birlik ve bütünlüğün oluşması; çizgi, leke, doku, renk, biçim ve 
boşluk gibi elemanların birbirleriyle bağlantılı ve uyumlu biçimde bir araya getirilmesiyle sağlanır. Bu elemanlar-
dan birinin ya da birkaçının tekrarıyla elemanların kompozisyona egemen olması sağlanır. 34. görselde Jacques 
Bellange [Jak Belanj (1575–1616)]’ın deseninde ışığın etkisiyle oluşan açık ve koyu lekeler sayesinde figürün ha-
cimsel yapısının belirtildiği görülmektedir. Lekeler içinde çizgisel dokuların kullanılması, lekelerin tekrarında olu-
şabilecek tekdüzeliği önlemiştir. Figürün duruşuna göre oluşan lekelerin yönleri de bazı yerlerde zıtlıklar oluşturu-
larak bazı yerlerde tekrarlanarak uyum sağlanmıştır.  35. görselde Karl Simon  [Karl Simon (1959-2007)]’un bir so-
kağı gösteren deseninde açık-koyu zıtlıklarının ve düşey biçimlerin kompozisyonun geneline egemen olduğu görü-
lür. Aynı biçimlerin art arda sıralanışı da ritmi oluşturmuştur. Biçimlerin art arda sıralanışının tekdüzelik oluşturma 
olasılığına rağmen ışığın güçlü etkisiyle oluşan açık-koyu ve büyük-küçük zıtlıklarının bunu önlediği görülmektedir.

DERS DIŞI ETKİNLİK-2: Eskiz defterinize modelden kısa süreli desenler çalışınız. Çizimlerinizde figür-
nesne-mekân ilişkisini ve desen elemanlarını kullanarak birlik ve bütünlüğü kurmaya çalışınız. Çalışmalarınızı sı-
nıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

34 Jacques Bellange, Samson, Lavi (1616), Metropolitan Mü-
zesi, Amerika

35 Karl Simon, Lavi (?), Özel Koleksiyon, Londra
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İki kişinin size model olmasını ve kişilerin ayak-
ta, oturarak ve yatarak kısa süreli pozlar vermesini sağlayı-
nız. Kompozisyonda denge oluşturmak için modelin pozis-
yonuna göre birkaç nesne de kullanabilirsiniz. Her bir poz 
için figürlerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında olu-
şan boşlukları inceleyiniz. Mekânla birlikte figür ve nes-
nenin kendi içlerinde ve birbirleriyle olan oranlarına dik-
kat ederek eskiz desenler çiziniz. (Görsel 36). Figürlerin ve 
nesnelerin üst, yan ve ön planlarını iç kontur çizgileriyle 
belirleyerek hacim etkisini güçlendiriniz. Kompozisyonda 
perspektife, dengeye ve ışığın yönüne dikkat ederek açık, 
orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanınız. 
 Desenin elemanlarını kullanırken açık, orta, koyu 
değerlerin dağılımında, miktarında, oluşan zıtlıklarda denge ve birliğin gerçekleşmesini sağlamaya çalışınız. Farklı 
kompozisyonlarla çizimlerinizi yaptıktan sonra arkadaşlarınızla kompozisyonlarda bütünlüğün oluşturulup oluştu-
rulmadığını, oluşturulamadıysa bunun nedenlerini çizimler üzerinde değerlendiriniz.

Desen Oluşturan Elemanlar ile Bütünlük Sağlanması4.

Bu ünite kapsamında çizdiğiniz desen ve eskizlerinizi inceleyiniz. Kompozisyonda birlik ve bütünlüğü 
bozan unsurları tespit etmeye çalışınız. Arkadaşlarınızla bu durumun nedenlerini ve yapılabilecek değişiklikle-
ri değerlendiriniz.

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

Desen çalışmalarında birlik ve bü-
tünlük oluşturulurken görsel elemanların tekrarlanması, birinin ya da bir-
kaçının kompozisyona egemenlik sağlaması, sanatçının özgünlüğüne bağlı-
dır. Kompozisyonda tekrarlarla egemenlik sağlanırken tekdüzeliğe düşülebi-
lir ya da bütün içindeki biçimler arasında kopukluklar yaşanabilir. Bunun için 
biçimler tekrarlanırken lekeler ya da dokular ile bu tekrarlar dengelenebilir 
ve biçimlerin karşıt yönlerle kompozisyonda yer almasıyla denge oluşturula-
bilir. 37. görselde Antoine Watteau [Anton Vatyö (1684- 1721)] ’nün bir fi-
gürle kurguladığı deseninde çizgisel dokuların egemen olduğu görülmekte-
dir. Çizgiler, kompozisyonun genelinde farklı yönlere sahiptir. Bu çizgiler hep 
aynı ton ve aynı yönde tekrarlansaydı tekdüzelik oluşabilirdi. Bu çizgisel yapı-
nın figürün ve arkada yer alan binaların formlarında düz-eğri, açık-koyu kul-
lanılması, biçimlerin algılanmasını sağlarken aralarındaki mesafeyi de görü-
nür kılmıştır. Bunun aksi olduğu düşünüldüğünde formların belirsizleşeceği 
ve derinliğin kaybolacağı tahmin edilebilir. Kompozisyonda tekrarlar yapılır-
ken ve egemenlik oluşturulmaya çalışılırken biçimlerin yönüne, hareketine 
ve uzak-yakın oluşuna dikkat edilmelidir.  

36 Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara

37 Antoine Watteau, Baskı (?), Ulusal Kütüp-
hane, Paris, Fransa
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Aşağıdaki tümcede yer alan boşlukları, verilen sözcük grubundan doğru olanlarını seçerek doldurunuz. 
 
1. egemenlik                     koram                     zıtlık                       denge                      tekrar                        ritim

 Birliğin oluşması için kompozisyonda ……………………, ……………………. ve …………………. ilkelerinin gözetilmesi 
gerekmektedir.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
2. Kompozisyonda birlik ve bütünlüğü oluşturmak için nelere dikkat edilmelidir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kompozisyonda birlik ve bütünlüğü bozan unsurlar nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
2. 

ÜNİTE

Kompozisyonun kurgusu içinde yer alan varlıkların birbirinin önünde ve ardında olacak şekilde yerleşti-
rilmesi  birlik ve bütünlüğü sağlayacaktır. Dikey ve yatay, büyük-küçük biçimlerin, açık-koyu zıtlıklarının art arda sı-
ralanması ve birbirinin içinde tekrarlanması ise kompozisyonda bütünlüğü oluşturacaktır.

38. görselde Charles-Michel-Ange Challe [Carls Mikalanj Şale (1718-1778)]’nin deseninde kompozisyo-
na egemen olan iki yuvarlak kemer görülmektedir. Kompozisyondaki bu tekrar, iki kemerin farklı büyüklükte ol-
ması ve kemerler arkasında görünen bina ve ağaçların farklı konumlandırılması tekdüzeliği önlemiştir. Kompozis-
yonun ortasında yer alan iki üçgen tepecik, biçim ve büyüklük olarak birbirinin aynı olmasına rağmen farklı değer-
deki lekelerle resmedilmiştir.

38 Charles-Michel-Ange Challe, Lavi (1854), Louve (Lur), Müzesi, Paris, Fransa
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Çalışmalarında birlik ve bütün-
lük ilkesini gözeterek düzenle-
meler kurgulamaya çalışmıştır. 
Kompozisyon kurgusu içinde de-
senin elemanlarını görsel mantı-
ğa uygun kullanarak birlik ve bü-
tünlüğü kısmen oluşturmuştur. 
Kompozisyon kurgusu içinde bir-
lik ve bütünlüğü bozan unsurları 
tespit etmeye çalışmıştır.

Çalışmalarında birlik ve bütün-
lük ilkesini gözeterek düzenle-
meler kurgulamıştır. Kompozis-
yon kurgusu içinde desenin ele-
manlarını görsel mantığa uy-
gun kullanarak birlik ve bütünlü-
ğü oluşturmuştur. Kompozisyon 
kurgusu içinde birlik ve bütün-
lüğü bozan unsurları tespit et-
miş ve gerekli düzeltmeleri yap-
mıştır.

Çalışmalarında birlik ve bütün-
lük ilkesinin uygulandığı düzen-
lemeler kurgulamada yetersiz 
kalmıştır. Kompozisyon kurgu-
su içinde desenin elemanlarını 
görsel mantığa uygun kullana-
rak birlik ve bütünlüğü oluştura-
mamıştır. Kompozisyon kurgusu 
içinde birlik ve bütünlüğü bozan 
unsurları tespit edememiştir.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Desende Birlik ve Bütünlük” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puanla-

ma anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

 Bu çalışmada “aranan niteliklere göre ağırlıklı puanlama” esas alınmıştır. Buna göre “Desenin Elemanlarını 
Kullanma” ve “Kompozisyon İlkelerine Uyma” boyutunda “Başarılı” düzeye ulaşan öğrenci 40 puan, “Yeterli” düzeye 
ulaşan öğrenci 26,6 puan, “Geliştirilebilir” düzeye ulaşan öğrenci 13,3 puan alacaktır. “Oranları Belirleme” ve “Pers-
pektif Kurallarını Uygulama” boyutunda ise “Başarılı” düzeye ulaşan öğrenci 10 puan, “Yeterli” düzeye ulaşan öğren-
ci 6,6 puan, “Geliştirilebilir” düzeye ulaşan öğrenci  3,3 puan alacaktır.

Çalışmalarında nesnelerin kendi 
içinde, birbirleriyle, bütün içinde 
ve aralarında oluşan boşlukların 
oranlarını doğru belirlemeye ça-
lışmıştır. Kompozisyon kurgusu 
içinde oranları belirlerken birlik 
ve bütünlüğü kısmen sağlamış-
tır.

Çalışmalarında nesnelerin ken-
di içinde, birbirleriyle, bütün 
içinde ve aralarında oluşan boş-
lukların oranlarını doğru belir-
lemiştir. Kompozisyon kurgusu 
içinde oranları belirlerken birlik 
ve bütünlüğü sağlamıştır.

Çalışmalarında nesnelerin kendi 
içinde, birbirleriyle, bütün içinde 
ve aralarında oluşan boşlukların 
oranlarını doğru belirlemede 
yetersiz kalmıştır. Kompozisyon 
kurgusu içinde oranları belirler-
ken birlik ve bütünlüğü sağlaya-
mamıştır.
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Çalışmalarında desenin eleman-
larını kullanarak ışığın yönüne ve 
şiddetine göre açık, orta, koyu 
değerler ve zıtlıklar oluşturmuş-
tur. Desenin elemanlarını kulla-
narak kompozisyonda birlik ve 
bütünlüğü kısmen oluşturmuş-
tur. Desenin elemanlarını kulla-
nırken kompozisyonda birlik ve 
bütünlüğü bozan unsurları tes-
pit etmeye çalışmıştır.

Çalışmalarında desenin eleman-
larını kullanarak ışığın yönüne 
ve şiddetine göre açık, orta, 
koyu değerler ve zıtlıklar oluş-
turmuştur. Desenin elemanla-
rını kullanarak kompozisyonda 
birlik ve bütünlüğü oluşturmuş-
tur. Desenin elemanlarını kulla-
nırken kompozisyonda birlik ve 
bütünlüğü bozan unsurları tes-
pit etmiş ve gerekli düzeltmeleri 
yapmıştır.

Çalışmalarında desenin eleman-
larını kullanarak ışığın yönüne ve 
şiddetine göre açık, orta, koyu 
değerler ve zıtlıklar oluşturma-
da yetersiz kalmıştır. Desenin 
elemanlarını kullanarak kom-
pozisyonda birlik ve bütünlüğü 
oluşturamamıştır. Desenin ele-
manlarını kullanırken kompozis-
yonda birlik ve bütünlüğü bozan 
unsurları tespit edememiştir.
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Çalışmalarında hazırlanan kom-
pozisyonun konumuna göre ufuk 
çizgisini ve kaçan noktaları doğru 
belirlemiştir. Varlıkların çizimin-
de çizgisel perspektif ve hava 
perspektifi kurallarını eksiksiz 
uygulamıştır.

Çalışmalarında ufuk çizgisini ve 
kaçan noktaları belirlemede ye-
tersiz kalmıştır. Varlıkların çizi-
minde çizgisel perspektif ve hava 
perspektifi kurallarını uygulama-
da sınırlı kalmıştır.
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Çalışmalarında hazırlanan kom-
pozisyonun konumuna göre 
ufuk çizgisini ve kaçan noktala-
rı doğru belirlemiştir. Varlıkların 
çiziminde çizgisel perspektif ve 
hava perspektifi kurallarını kıs-
men uygulamıştır.



41

ÖZ DEĞERLENDİRME 

             Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup alt-
larındaki noktalı yerleri doldurunuz.

1. Bu ünitede geçen etkinliklerde neler öğrendim?  ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Etkinliklerde kompozisyonda birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek için neleri iyi yaptım? …………………………………
………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde kompozisyonda birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek için nerelerde zorlandım? Neden? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Etkinliklerde kompozisyonda birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek için nerelerde yardıma ihtiyaç duydum? …………
…………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Etkinliklerde kompozisyonda birlik ve bütünlüğü sağlayabilmek için hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeli-
yim? ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapabilirim?  ………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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42

Andre Chabellard [Ondri Şibılarg ( 19.yy. )], Eskiz (1893), Hermitage Müzesi, Rusya
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DESENDE PARÇA VE BÜTÜN İLİŞKİSİ

Desende Parça ve Bütün İlişkisi

Hazırlık Çalışması

1.

Önceki ünitelerde sanatçılara ait derlediğiniz desenler üzerinde parça-bütün ilişkisinin nasıl kurulduğunu in-
celeyiniz. Kompozisyonda parçaların kendi içindeki ve diğer parçalarla olan oranlarını, boşluk ve dolulukların nasıl 
oluştuğunu tespit etmeye çalışınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Daha önceden çizmiş olduğunuz desenlerde parça-bütün ilişkisini nasıl oluşturduğunuzu arkadaşları-
nızla değerlendiriniz.

3. ünite

DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Atölyenizde bulunan an-
tik figürlerden birini kullanarak do-
ğal ve yapay nesnelerle (salon bitkile-
ri, masa, tabure, vazo vb.) bir düzenle-
me oluşturunuz. Kompozisyona fark-
lı yönlerden bakarak kısa süreli çizim-
ler yapınız (Görsel 39). Nesnelere ait 
parçaların ve bu parçalar arasındaki 
boşlukların bütün içerisinde oluştur-
duğu açıları gözlemleyiniz. Işığın tü-
rüne, şiddetine ve yönüne dikkat ede-
rek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. 
Desenin elemanlarını kullanarak var-
lıkların birbirleriyle ve mekânla birlik-
bütünlük kurmaya çalışınız. Tamam-
ladığınız çizimleri arkadaşlarınızla de-
ğerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, kuru ve yağlı pastel.

Kompozisyonunuzda, den-
genin ve ritmin oluşmasına dik-
kat ediniz. Perspektif kuralları-
na uyunuz.

YARI

39 Banu Atik, İç Mekânda Tors, Ankara



44

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Model olacak kişinin oturarak poz vermesini sağ-
layınız. Modelinizin etrafında, nesnelerle basit bir düzenle-
me oluşturunuz. Figür-nesne-mekân arasında büyük-küçük, 
dikey-yatay, uzak-yakın ilişkisini kurmaya çalışınız. Düzenle-
meyi rahat görebileceğiniz biçimde oturma pozisyonunu-
zu oluşturunuz. Oranlara, perspektife, kompozisyonda ilgi 
merkezinin oluşmasına, dengeye ve ışığın yönüne dikkat 
ederek izlenimlerinizi kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 40). 
Figürün üst, yan ve ön planlarını iç kontur çizgileriyle belirle-
yerek hacim etkisini güçlendiriniz. Çizgilerin yatay-dikey zıt-
lıklarını ve birbirlerine olan açılarını doğru hesaplayınız. Par-
çaların biçimsel özelliklerini ve bütünle olan bağlantılarını, 
parça-bütün ilişkisi içerisinde değerlendiriniz. Çalışmalarınız 
sonucunda çizimlerinizi inceleyerek görüşlerinizi arkadaşla-
rınızla paylaşınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: Resim kâğıtları, resim 
altlığı, kuru pastel, füzen, sangın, resim kalemi.

Çizimlerinizde, çizgi ve hava perspektifi kural-
larını gözetiniz. 

YARI

Model ve nesneleri kompozisyon içeri-
sinde ele alırken model ve nesnelerin aralarında oluşan boş-
lukların oranlarını doğru tespit etmek gerekir. Parça-bütün 
ilişkisi güçlü olan kompozisyonlarda, parçalar arasındaki 
oranlar ile oluşan boşlukların dağılımı denge içindedir.  Kom-
pozisyon yüzeyinin parça-bütün ilişkisine göre planlanması 
birlik ve bütünlüğü sağlamak açısından önemlidir. Desen ça-
lışmalarında figür ve nesneleri oluşturan parçaların oranları 
belirlenirken varlıkların bir araya gelerek oluşturduğu bütü-
ne ait oranlar da doğru gözlenmelidir. Leonardo Da Vinci’nin 
deseninde olduğu gibi figürleri oluşturan parçaların ken-
di içinde ve bağlantılı olduğu diğer parçalarla kurduğu ilişki; 
ön, yan ve üst planlarda zengin çizgi ve leke değerlerinin kul-
lanımıyla oluşmuştur (Görse 41). Figürlerin hareketleri ve bu 
hareketlerin oluşturduğu açılar ayrı ayrı incelendiğinde bağ-
lı olduğu diğer parçaların da anlam kazandığı görülmektedir. 
Kütlelerin kendi içinde ve birbirleri arasında olan boşluklar, 
figürler arasındaki mesafeyi görünür kılar. İyi bir desen çalış-
masında göz, bütün içerisindeki parçaların birbirleriyle olan 
bağlantılarının ve açılarının oluşturduğu yönleri akıcı bir şekilde takip eder. Kompozisyondaki boşluklar bu akıcılı-
ğın görünür, anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple parçalar arasındaki boşluk-doluluk ilişkisi, denge oluştu-
racak şekilde düzenlenmelidir. 

40 Banu Atik, İç Mekânda Figür, Ankara

41 Leonardo Da Vinci, Eskiz (1506), Dell Akademi Galerisi, İtalya
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Parça ve Bütünde Oran ve Orantı2.

42. görseli inceleyi-
niz. Kompozisyondaki figürle-
rin kendi içinde, birbirleriyle ve 
mekânla oranlarını gözlemleyi-
niz. Figür ve nesnelerin hareket-
lerini, oluşturdukları açıları ve 
aralardaki boşlukların dağılımı-
nı dikkatle inceleyiniz. Gözlem-
leriniz sonucunda, yüzey üze-
rinde boşluk-doluluğun düzen-
lenmesi ve bu düzenlemenin 
parça-bütün ilişkisini oluşturma-
daki rolü ile ilgili görüşlerinizi ar-
kadaşlarınızla paylaşınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm, 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, kuru 
pastel.

Çalışmalarınızda parça-bütün arasında birlik-
bütünlüğün sağlanabilmesi için dolulukların ve boşluk-
ların büyük-küçük ilişkisine, biçim ve oranlarına dikkat 
ediniz. 

YARI

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Model ve doğal-yapay nesnelerle bir kompozisyon 
oluşturunuz. Modelin, etrafındaki farklı nesnelerle uzak-yakın, 
büyük-küçük, yatay-dikey ilişkisi kurmasını sağlayınız. Kendini-
ze göre figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulduğu bir bakış açı-
sı belirleyerek oturma pozisyonunuzu oluşturunuz. Model ve 
nesnelerin kendi içlerinde, birbirleriyle ve mekânla oranlarını 
doğru belirlemek için düzenlemeyi dikkatle inceleyiniz. Varlık-
ları oluşturan parçaların birbirleriyle ve bütünle olan oranları-
nı kâğıt yüzeyine aktarınız. Yatay-dikey ve çapraz araştırma çiz-
gilerini kullanarak her bir bölümün ya da parçanın diğer par-
çalarla oranını tek tek araştırınız. Oranları araştırırken iç kon-
tur çizgilerini formların geometrik yapısına uygun olarak kul-
lanmaya çalışınız (Görsel 43). Varlıkların kendi parçaları ara-
sındaki benzerlik ve farklılıklarla mekân ilişkisinin kurulmasına 
dikkat ederek birlik ve bütünlüğün oluşmasını sağlayınız. Işı-
ğın şiddeti ve yönüne dikkat ederek çalışmanızı tamamlayınız. 

42 Charles Le Brun [Çars Le bran (1619-1690)], İç Mekân (?), Louvre Müzesi, Paris

43 Banu Atik, İç Mekânda Figür, Ankara
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Okulunuzun yakınında bulunan bir cad-
de veya sokağa çıkınız. Çevrenizdeki binaların, 
araçların ve diğer varlıkların; büyük-küçük, uzak-
yakın ve dikey-yatay ilişkisini inceleyiniz. Dengeye 
dikkat ederek kendinize geniş açılı bir kompozis-
yon belirleyiniz. Bunu yapmak için bakaç kullana-
bilirsiniz. Seçtiğiniz kompozisyonda bulunan can-
lı-cansız varlıkların (binalar, araçlar, ağaçlar vb.) 
kendi içlerinde ve birbirleriyle oluşturdukları boş-
lukların oranlarını, bir araya geldiklerinde oluşan 
bütünü inceleyiniz. İzlenimlerinizi kâğıt yüzeyine 
aktarınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, kuru pastel.

Kompozisyonda var olan tüm ölçü ilişkilerine oran denir. Desen çalışmalarında 
parça-bütün ilişkisinin oluşması için deseni çizilecek nesnenin ya da modelin yalnızca kendi içindeki parçaları de-
ğil, iç ve dış boşlukların oranlarının ve biçimlerinin de doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bir bütünü oluşturan 
tüm parçalar, öncelikle kendi biçimsel özelliklerine göre oranlar oluşturur. Bu oranlar bir araya gelerek bir baş-
ka parçayı meydana getirir. Parçalardan bütüne doğru giden bu oluşumda, parçaların oranları kadar bu parçala-
rın aralarında kalan boşlukların oranları da önemlidir. Etkili ve dengeli bir kompozisyon kurabilmek oranların doğ-
ru tespit edilmesiyle ilişkilidir. Bu dengenin oluşturulması kompozisyondaki dinamizmi de artırmaktadır (Görsel 
45, Görsel 46).

Jan de Bray [Yan dö Brey (1627-1697)]’in deseninde bir eserin oluşumundaki eskiz ve planlama aşa-
malarından biri gösterilmiştir. Eskiz çalışması ve eser birlikte incelendiğinde sanatçının planlama sürecinde neler 
yapmış olduğu açıkça görülmektedir. Figürlerin hareket yönleri, oluşturdukları açılar, birbirleriyle olan ilişkileri ve 
mekân içindeki konumları parça-bütün ilişkisi içerisinde denge oluşturacak şekilde planlanmıştır. 

Çiziminizi yaparken ışığın geliş yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle derinliği 
güçlendirmeye çalışınız (Görse 44). Desenin elemanlarını kullanarak parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. 

44 Banu Atik, Eskiz, Ankara

46 Jan de Bray, Desen (1664), Berlin45 Jan de Bray, Desen (1663), New York

DERS İÇİ ETKİNLİK-4
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Kompozisyondaki boşluklar, dolu parçaların görünmesini sağ-
layarak onların etkilerini kuvvetlendirir. Kurgunun planlanması sırasında 
öncelikle kompozisyondaki varlıkların boş ve dolu alanlarıyla genel bü-
tünlüğünün kavranması gerekir. Bu bütünü, resim yüzeyine aktarmak ve 
resim alanını planlamak, varlıkların mekân içinde birbirleriyle ve kendi 
içlerinde var olan parçaların oranlarının doğru tespitine dayanır.

47. görselde, bir araya gelen parçaların oluşturduğu bütün gö-
rülmektedir. Kompozisyonda bulunan her parça, kendi içinde ölçülendi-
rilerek bağlı olduğu diğer parçalarla bütünleştirilmiştir. Parçaların yüzey 
üzerindeki dağılımı, aralarındaki boşluklar ve oluşturdukları açılar, ze-
minin eğimini ortaya çıkarmaktadır. Resim çalışmalarında bu etki, var-
lıkların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan açıların doğru tespit edilme-
siyle sağlanabilir. Parçalar üzerinde uygulanmış koyu ve açık leke de-
ğerleri; yapıların biçimsel özelliklerini, hacimlerini ve birbirleriyle mesa-
felerini belirleyecek şekildedir. Varlıkların büyük-küçük, dikey-yatay ve 
uzak-yakın oranlarının doğru tespit edilmesi, parça-bütün ilişkisini güç-
lendirir. Oranların tespitinde kullanılan yöntem ne olursa olsun dikey, 
yatay ve çapraz çizgiler kullanılarak her parçanın kendi içinde ve çevresindeki parçalarla oranları tespit edilir. Açıla-
rın ve oranların tespitinde araştırma çizgilerinin yanında mekân içindeki diğer varlıkların kenar çizgileri, dik-yatay 
konumları, enleri, boyları ve aralarındaki boşluklar da kullanılarak gözün bu ölçülendirmeyi kendiliğinden yapabi-
lir duruma getirilmesi amaçlanmalıdır. 

Eskiz aşamasında görmediğimiz köpek figürü, merdiven basamaklarının oluşturduğu tekrarlı simetrik et-
kiyi kırarak oluşturduğu dik açıyla mekân planları arasında bir bağ kurmuştur. Bu bağı, eskiz çalışmasında farklı nes-
nelerin oluşturduğu bir düzenlemeyle vermeye çalışan Jan de Bray, kullandığı köpek figürüyle hem planlar arasında 
bağ kurmuş hem de anlatımı güçlendirmiştir. Eserin alt kısmında bulunan merdiven basamakları, figürlerin yerleş-
tirildiği zemin, dikey hareketi oluşturan iç mekân duvarları ve dış mekâna açılan oval kapı, durağan yapısıyla figür-
lerin etkisini artıran önemli büyük parçalardandır. 

DERS DIŞI ETKİNLİK-2: Çevrenizde bulunan bir hayvan ba-
rınağına veya hayvanat bahçesine gidiniz. Farklı anatomik yapıya sa-
hip hayvanları inceleyerek eskiz defterinize kısa süreli çizimler yapı-
nız. Çizimlerinizi yaparken gözünüzün sürekli kâğıt ve model arasın-
da bağlantıda olmasına, hayvanların biçimsel özelliklerine dikkat edi-
niz. Formlarının oluşturduğu açıları doğru tespit ederek parçalar ara-
sındaki oranları belirleyiniz. Eskizlerinizi kâğıt yüzeyine aktarırken di-
key, yatay ve çapraz araştırma çizgileri kullanarak formların hacim et-
kilerini kâğıt yüzeyine aktarmaya çalışınız. Figürlerin bütününde olu-
şan oranları, belirsiz çizgiler kullanarak çevre ile ilişkilendiriniz (Görsel 
48). Yaptığınız eskiz çalışmalarının parça-bütün oranlarını, kavrama 
üzerindeki etkilerini arkadaşlarınızla sınıf ortamında değerlendiriniz.

47 Franz Theobald Horny [Franz Debold Horni 
(1798-1824)], Lavi (1882), Almanya

48 Vincenzo Campı [Vinsenz Kampi (1530-1591)], 
Eskiz (1541), Berlin
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Obje ve Model Parçalarının Geometrik Araştırması3.

49. görseli inceleyiniz. Kompozisyonda 
model ve nesne parçalarının oranlarını, yönlerini 
ve geometrik bölünmelerini tespit etmeye çalışınız. 
Tespit ettiğiniz bu açıları kâğıt yüzeyinde basit bir çi-
zimle gösteriniz. Nesnelerin ayrıntılarına dikkat et-
meden boşlukların ve dolulukların parça-bütün iliş-
kisini, geometrik formlarla gösteriniz. Çizimleriniz-
deki sonuçlardan yola çıkarak desen çalışmalarında 
nesne ve model parçaları üzerinde geometrik araş-
tırmaların doğru tespit edilmesinin önemine yöne-
lik görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Model, doğal ve yapay varlıklarla birlikte 
bir kompozisyon oluşturunuz. Modelin, kendinden 
büyük ve küçük nesnelerle uzak-yakın, büyük-küçük, 
yatay- dikey ilişkisini kurmasını sağlayınız. Kendinize 
göre figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulduğu bir ba-
kış açısı belirleyerek oturma pozisyonunuzu oluştu-
runuz. Başın, gövdenin, bacakların, kolların birbirle-
riyle, bütünle ve diğer nesnelerle oranlarını incele-
yiniz. Figürün hareketine ve nesnelerin konumuna 
göre oluşan açıların yerlerini ve yönlerini tespit et-
meye çalışarak kompozisyonu kâğıt yüzeyine yerleş-
tiriniz. Modelin ve nesnelerin bütün içindeki biçimle-
rini ve hacimsel etkilerini, geometrik formları kulla-
narak çiziniz. Çizimlerinizde varlıkların ön, yan ve üst 
planlarında,  geometrik formlarla hacim etkisini güç-
lendirerek parça-bütün ilişkisini oluşturmaya çalışı-
nız. Kompozisyonda ritim ve dengeyi sağlayınız. Ta-
mamladığınız çalışmalarınızı arkadaşlarınızla bera-
ber değerlendiriniz  (Görsel 50). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm, 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen, 
kuru pastel.

Çalışmanızda sadece, figürün oranlarını ve bütünü oluşturan parçaların geometrik şeklini tespit et-
meye çalışınız. Büyük parçalarda olduğu kadar küçük parçalarda da (nesnelerin planları, modelin yüz 
planları, bilek ve diz eklemleri, parmaklar vb.) geometrik araştırmalar yapmaya dikkat ediniz.

YARI

49 Cornelis Cort [Kornels Kord (1536-1578)], Baskı (1566), British Müze-
si, Londra

50 Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara
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Desen çalışmalarında üç boyutlu 
bir görüntüyü iki boyutlu bir yüzeye aktarırken kom-
pozisyon elemanlarını kullanarak hacim etkisi yaratıl-
malıdır. Varlıkların hacim etkisini görünür kılmak için 
birçok yöntemi bir arada kullanmak gerekmektedir. Fi-
gür ve nesneleri oluşturan parçaların ışık etkisiyle aldı-
ğı çizgi-leke değerlerini kullanmak, varlıkların ön, yan, 
üst planlarını göstermek ve kompozisyondaki parçala-
rın geometrik yapısını belirlemek bu yöntemlerden ba-
zılarıdır (Görsel 51). 

Ilya Mirochnik [İlya Miroşnig (1966-   )]’in de-
seninde hacim etkisi kolaylıkla hissedilmektedir. Mo-
deli oluşturan parçaların geometrik yapısı oldukça doğru tespitlerle belirlenmiştir. Desen çizerken varlıkların bi-
çimsel özelliklerini geometrik formlarla ifade etmek gerekmektedir. Bu yaklaşım; parçaların algılanmasını, an-
lam kazanmasını ve oluşturduğu bütünün oranları-
nın belirlenmesini sağlamaktadır. Figürün duruşunda 
ağırlık noktasının belirlenmesi, parçaların birbirleriyle 
olan açılarının ve oranlarının doğru tespit edilmesiyle 
olmuştur. Modelin başını yasladığı kol ve üzerine yattı-
ğı bacakta bu açıların oluşturduğu kısaltımlar net ola-
rak görülmektedir. 

 Desen çalışmalarında oranların belirlenme-
sinde deseni çizilecek nesnenin ya da modelin yalnız-
ca kendi içindeki parçaları değil, yapısı ile ilgili olan iç 
ve dış boşlukların da oranlarının ve biçimlerinin doğ-
ru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu boşluklar, kütle-
nin algılanmasında önemli rol oynamaktadır. Boşluklar 
aynı zamanda açıların, hareketin belirlenmesini ve parça-bütün ilişkisinin kurulmasını da sağlayacaktır (Görsel 52). 

DERS DIŞI ETKİNLİK-3: Modelinizin el ve ayaklarını çi-
zebileceğiniz bir oturma düzeni oluşturunuz. Bu düzeni, ken-
di el veya ayağınızı çizebileceğiniz şekilde de oluşturabilirsi-
niz. Farklı bakış açılarından bakarak el ve ayaklardaki hacmin 
oluşumunda küçük planları ve bu planları oluşturan geomet-
rik formları dikkatle inceleyiniz. İzlenimlerinizi yatay-dikey ve 
çapraz araştırma çizgilerini kullanarak çalışma yüzeyine akta-
rınız. El ve ayaklarda parmakların yönlerini ve bağlantı yerleri-
ni oluşturan açıları doğru tespit etmeye çalışınız. Işığın geliş yö-
nüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini kullanarak 
desendeki küçük parçaların geometrik biçimlerini belirginleş-
tiriniz (Görsel 53). Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla birlikte sınıf 
ortamında değerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 25 x35 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen, kuru pastel.

53 Karsten Hoop [Karsten Hup (1954-    )], Desen (2010), Özel 
Koleksiyon, İsviçre 

51 Ilya Mirochnik, Modelden Desen (2005), Özel Kolleksiyon, Rusya

52 Peter Paul Rubens, Harman, Eskiz (1609), Getty Müzesi, Los Angeles (Los 
Encıls)
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Obje ve Modelin Mekândaki Nesnelerle İlişkisi4.

Fotoğraf makinesi kullanarak evinizde, okulunuzda ve dış mekânlarda nesne-model ve mekân ilişkisi 
kurabileceğiniz fotoğraflar çekiniz. Fotoğraf çekimlerini yaparken kompozisyon oluşumunda dengeye, birlik ve 
bütünlüğe dikkat ediniz. Çektiğiniz fotoğrafları, nesne ve modelin mekândaki nesnelerle ilişkisi bakımından ar-
kadaşlarınızla değerlendiriniz. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Okulunuzun içinde, desenini çalışabileceğiniz uygun bir mekân seçiniz. Model olacak kişinin bu mekânda 
ayakta poz vermesini sağlayınız. Seçtiğiniz mekânda modelin, doğal ve yapay nesnelerin bütün oluşturacak biçim-
de bir arada olmasına özen gösteriniz. Mekân içinde varlıkların birlikte oluşturduğu bütünü geometrik parçalar ha-
linde düşününüz. Varlıkların şekillerini ve oluşturdukları açıları inceleyiniz.  İzlenimlerinizi kâğıt yüzeyine aktarınız. 
Deseni, ışığın yönüne ve şiddetine göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerlerini, açık-koyu zıtlıklarını kullanarak çi-
ziniz (Görsel 54). Kompozisyondaki boşluk ve doluluğun, mekânın oluşması ve derinliğin algılanmasındaki etkisini 
değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, sangın,  füzen, resim kalemi.

54 Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-7

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, sangın,  füzen, resim kalemi.

Model olacak kişinin bir sandalyede oturmasını sağlayınız.  Modelin etrafında imgesel bir düzenleme ve 
mekân kurgulayınız. Modele, bu kurguya uygun bir hareket kazandırınız. Çiziminizi yapmadan önce düzenlemeye 
ekleyeceğiniz nesneleri ve oluşturacağınız mekânı, kompozisyon ilkelerine uygun olarak kafanızda kurgulayınız. İz-
lenimlerinizi kâğıda aktarınız. Modele bakış açınıza göre belirlediğiniz ufuk çizgisine bağlı kalarak kompozisyona ek-
leyeceğiniz nesnelerin ve mekânın perspektifini gösteriniz. Model üzerindeki kısaltımları belirleyiniz. İmgesel çi-
zimlerinizde de perspektif kurallarını hatırlayarak varlıklar üzerindeki kısaltımları doğru uygulayınız. Modelin ken-
di içinde ve mekânla olan oranlarını, oluşan boşlukların biçimlerini ve kompozisyondaki ilgi merkezini oluşturma-
ya çalışınız. Çizimlerinizde, model ve nesnelerin ön, yan ve üst planlarını göstererek parça-bütün ilişkisini doğru 
oluşturmaya özen gösteriniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formların geometrik yapısına uygun olarak 
kullanınız. Model üzerine düşen ışığın yönünü ve şiddetini tespit ederek imgesel olarak kurguladığınız nesneler ve 
mekânda da aynı ışık etkisini oluşturmaya çalışınız. Varlıkların hacim etkisini koyu, orta, açık değerli çizgi ve lekeler-
le güçlendiriniz. Kompozisyonunuzda, boşlukların dağılımı ile model-nesne ve mekân ilişkisi kurmaya özen gösteri-
niz. Denge ve ritmin oluşmasını sağlayınız. (Görsel 55).

55 Nadir Taşdemir, Desen, Ankara
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Desen çalışmalarında var-
lıklar, bulundukları mekânla birlikte bir bütün-
lük oluşturur. Resim yüzeyinde varlıkların kap-
ladığı alan ve içinde bulundukları mekân, derin-
liğin ve üçüncü boyutun oluşturulmasında bü-
yük önem taşır. Kompozisyonda varlıkların ardı-
şık sıralanmaları, uzak-yakın yerleşimleri, yön-
leri ve birbirleriyle olan açıları ve bu sayede olu-
şan boşlukların görünür kılınması mekânı oluş-
turmaktadır. Kompozisyondaki derinlik etkisi; 
deseni çizen kişinin algısına, yorumuna ve yara-
tıcılığına bağlı olarak değişim gösterir. Mekânda 
derinlik oluşturmada varlıkları art arda sırala-
manın yanında desenin elemanlarını da etkili 
kullanmak gerekir. Desenin elemanlarının kul-
lanımı, ışığın etkisi ve leke dağılımı mekânın al-
gılanmasında farklı etkiler uyandıracaktır (Gör-
sel 56). Adria Van de Venne [Adriya Van dö Ven 
(1589-1662)] ’in deseninde figürler ve etrafları-
na yerleştirilen nesneler, aldıkları ışığın etkisiyle 
ve koyu-açık leke dağılımlarıyla mekânı oluştur-
maktadır. Bu eserde farklı düzenlemeler içinde 
birçok plan bir arada görülmektedir. Kompozis-
yon içinde planları oluştururken figür ve nesne-
lerin mekanla olan oranları doğru tespit edil-
melidir.

Desende figür ve nesneler yerleştiril-
dikleri konuma göre birbirleriyle ve çevreleriy-
le birlikte bir bütün oluşturacak şekilde düzen-
lenmelidir. 57. görselde birçok farklı planın ve 
bu planlar içerisinde birçok figürün olduğu bir 
kompozisyon görülmektedir. Figürlerin birbirle-
rine olan mesafeleri, yüzeydeki boşluk-doluluk 
dağılımları ve kompozisyon ilkelerinin kullanımı 
bakımından birlik ve bütünlük oluşturacak şe-
kilde planlanmıştır. Sanatçı eserinde ön plan-
larda bulunan figürlerin birbirlerine olan yakın-
lıkları arka planlara gidildikçe azalmaktadır. Fi-
gürler arasında artan boşluklar perspektifi güç-
lendirmiş ve nesneleri mekânla ilişkilendirmiş-
tir. Kompozisyonda kullanılan figür ve nesnele-
rin kapalı ya da açık mekânla olan bağlantıları 
iyi hesaplanmış olan boşluk ve doluluklarla sağ-
lanmalıdır.

56 Adria Van de Venne, Desen (1631), Özel Koleksiyon, Macaristan

57 Lucas Van Leyden [Lucas Van Leyden (1494-1533)], Baskı (1525), Hermitage Müze-
si, St. Petersburg
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Desen çalışmalarında yüzey üzerinde parça-bütün ilişkisinin kurulması aşağıdakilerden hangisi ile desteklenemez?
A) Açılar  B) Oranlar C) Boşluklar D) Geometrik formlar E) Dokular
 
2. Desen çalışmalarında parça-bütün ilişkisinin kurulabilmesi için nelere dikkat edilmelidir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Desen çalışmalarında parça ve bütünde oranlar tespit edilirken nelere dikkat edilmelidir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Desen çalışmalarında nesne ve modelin çevresiyle birlikte kompozisyonu oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıda verilen tümcelerde yer alan bilgiler doğru ise tümce başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

5. (     ) Kompozisyonu oluşturan varlıkların bütün içinde ve birbirleriyle oranları belirlenirken varlıkların konumuna ve 
hareketine göre oluşan açıların da doğru tespit edilmesi gerekmektedir.
6. (     ) Parça-bütün ilişkisini kompozisyondaki varlıkların sayıları belirler.
7. (     ) Varlıkların büyük-küçük, dikey-yatay ve uzak-yakın oranlarının doğru tespit edilmesi parça-bütün ilişkisini güç-
lendirir.

Aşağıdaki tümcede verilen noktalı yerleri doğru sözcükle doldurunuz.

8. Kompozisyonda varlıkların ardışık sıralanmaları, uzak-yakın yerleşimleri, yönleri ve birbirleriyle olan açıları ve bu 
sayede oluşan boşlukların görünür kılınması ……………………. oluşturmaktadır.

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
3. 

ÜNİTE
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Çalışmalarında, kompozisyonun 
konumuna göre ufuk çizgisini ve 
kaçan noktaları doğru belirle-
miştir. Nesnelerin çiziminde çiz-
gisel perspektif ve hava perspek-
tifi kurallarını uygulamıştır.

Çalışmalarında,kompozisyonun 
konumuna göre ufuk çizgisi-
ni ve kaçan noktaları doğru be-
lirlemiştir. Nesnelerin çiziminde 
çizgisel perspektif ve hava pers-
pektifi kurallarını eksiksiz uygu-
lamıştır.

Çalışmalarında, ufuk çizgisini ve 
kaçan noktaları belirlemede ye-
tersiz kalmıştır. Nesnelerin çi-
ziminde çizgisel perspektif ve 
hava perspektifi kurallarını uy-
gulamada sınırlı kalmıştır.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Desende Parça ve Bütün İlişkisi” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puan-

lama anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

“Desende Parça ve Bütün İlişkisi” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her bo-
yutun ağırlıklı puanının farklı olduğu göz ardı edilmeksizin- sayfa 40’taki puanlama esası uyarlanacaktır.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ritim 
ve hareket oluşturmuştur. Kom-
pozisyonlarında nesne-mekân 
ilişkisini kurmuştur. 

Desenin elemanlarını kullana-
rak kompozisyonlarda denge, 
ritim ve hareket oluşturmuştur. 
Kompozisyonlarında nesne-
mekân ilişkisini kurmuştur. De-
senin elemanlarını ilkeler doğ-
rultusunda kullanarak birlik ve 
bütünlüğü oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullana-
rak kompozisyonlarda denge, ri-
tim ve hareket oluşturmada ye-
tersiz kalmıştır. Kompozisyonla-
rında nesne-mekân ilişkisini kur-
mada sınırlı kalmıştır. 
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Çalışmalarında, figür ve nesnele-
rin kendi içinde, birbirleriyle ve 
bütünle oluşturdukları oranları 
belirlemiştir. Figürlerin, nesne-
lerin ve oluşan boşlukların açıla-
rını, geometrik yapılarını kısmen 
tespit etmiştir. Çalışmalarında 
boşluk ve dolulukların oranlarını 
belirleyerek parça-bütün ilişkisi 
kurmuştur. Boşluk ve dolulukla-
rın dağılımıyla nesne-mekân iliş-
kisini kurmuştur.

Çalışmalarında, figür ve nesne-
lerin kendi içinde, birbirleriyle, 
bütünle ve mekân içinde oluş-
turdukları oranları doğru belir-
lemiştir. Figür ve nesnelerin bi-
çimsel özelliklerinden kaynakla-
nan açılarını ve oluşan boşlukla-
rın açılarını doğru tespit ederek 
geometrik yapısını göstermiş-
tir. Kompozisyonların genelinde 
boşluk ve dolulukların oranlarını 
doğru belirleyerek parça-bütün 
ilişkisi kurmuştur. Boşluk ve do-
lulukların dengeli dağılımıyla 
nesne-mekân ilişkisini kurmuş-
tur.

Çalışmalarında, figür ve nesnele-
rin kendi içinde, birbirleriyle ve 
bütünle oluşturdukları oranları-
nı belirlemede yetersiz kalmış-
tır.  Figürlerin, nesnelerin ve olu-
şan boşlukların açılarını tespit 
etmede yetersiz kalmıştır. Par-
çaların geometrik yapılarını be-
lirleyememiştir. Boşluk ve dolu-
lukların oranlarını ve kompozis-
yondaki dağılımlarını tespit ede-
mediği için nesne-mekân ilişkisi-
ni kuramamıştır.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

             Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup ifa-
delerin altlarındaki noktalı yerleri doldurunuz.

1. Bu ünitede geçen etkinliklerde neler öğrendim?  ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Etkinliklerde kompozisyonda derinlik oluştururken neleri iyi yaptım? …………………………………………………………………
………………………...............………………………………………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde kompozisyonda derinlik oluştururken nerelerde zorlandım? Neden? ...............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Kompozisyonda derinlik oluştururken nerelerde yardıma ihtiyaç duydum? ………………………………………………………
……………………………….....................…………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Kompozisyonda derinlik oluştururken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim? ……………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapacağım?  ………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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DESENDE DÜZLEM-DERİNLİK VE PERSPEKTİF

1. Düzlem-Derinlik ve Perspektifin Desendeki Yeri

2. Resim Düzleminin Tanınması ve Olanaklarının Belirlenmesi

3. Desende Derinliğin Sağlanması

4. Perspektif Kuralları ve Çeşitleri

4.
ünite

56

H.V.R Rembrandt [Remrand (1606-1669)],Eskiz (1652), Hermitage Müzesi, Rusya
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DESENDE DÜZLEM-DERİNLİK VE PERSPEKTİF

Düzlem-Derinlik ve Perspektifin Desendeki Yeri

Hazırlık Çalışması

1.

Perspektif çeşitlerini ve perspektif kurallarını hatırlayınız. Çizgi ve hava perspektifi ile derinlik etkisi güçlü olan 
farklı dönem veya akımların sanatçılarına ait desen örnekleri derleyiniz. Derlediğiniz desenler üzerinde kompozis-
yonda derinliğin nasıl oluşturulduğunu ve perspektif kurallarının nasıl uygulandığını arkadaşlarınızla değerlendiri-
niz. 

Perspektif kurallarını hatırlayınız. 58, 59 ve 60. görsellerde hangi perspektif türünün ve kurallarının uy-
gulandığını, kaç kaçış noktasının kullanıldığını görsellerin altında yer alan noktalı yerlere yazınız.  

4. ünite

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

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

58 Nadir Taşdemir, Peyzaj, Ankara
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........................................................................................................................................................................

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

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

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

59 Nadir Taşdemir, Peyzaj, Ankara

60 Nadir Taşdemir, İnşaat, Eskiz, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Arkadaşlarınızla okulunuzun içinde desenini çizebileceğiniz bir yer seçiniz. Seçtiğiniz yerin koridor, kapı 
ve pencerelerle başka mekânlara açılan bir yer olmasına özen gösteriniz. Mekânı, mekânın diğer mekânlara açılı-
mında oluşan derinliğini ve mekân içindeki nesneleri inceleyiniz. Bakış açınıza göre ufuk çizgisinin yerini ve kaçış 
noktalarını belirlemeye çalışınız. Nesnelerin ufuk çizgisine göre konumlarını,  konumlarına göre oluşan kısaltımla-
rı ve açıları, büyük-küçük ilişkisini inceleyiniz. Perspektif kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu kâğıt 
yüzeyine aktarınız. Işığın geliş yönüne göre mekânda oluşan gölgelerin biçimlerini, yönlerini ve açılarını doğru tes-
pit etmeye çalışınız. Desen elemanlarını kullanarak açık-koyu zıtlıkları ve zengin ara değerlerle derinlik etkisini güç-
lendirebilirsiniz. Nesne-mekân ilişkisini kurarak çalışmanızı tamamlayınız (Görsel 61). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel.

Çalışmanızda sadece çizgi perspektifi kurallarını değil hava perspektifi kurallarını da uygulayınız.YARI

61 Banu Atik, Eskiz, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Okulunuzun yakınında bulunan bir cadde ya da sokağa çıkınız. Desenini çizebileceğiniz bir kompozisyon 
belirleyiniz. Seçiminizi yaparken sokağın ya da caddenin başka bir sokak ya da caddeye açılımının olmasını tercih 
edebilirsiniz. Bunun için bakış açınızı köşe başlarından belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz bakış açısından binaları, ağaçla-
rı, elektrik direklerini, nesneleri ve aralarında oluşan boşlukları inceleyiniz. Bakış açınıza göre ufuk çizgisinin yerini 
ve kaçar noktaları belirleyiniz. Ufuk çizgisinin hizasında, altında ya da üstünde bulunan nesnelerin geometrik yapı-
larındaki elipslerin, dörtgen formların, oluşan açıların görünümündeki farklılıkları dikkatle inceleyiniz. Kısaltım olu-
şan nesneleri tespit ediniz. Perspektif kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarı-
nız. Işığın geliş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz (Görsel 62). 
Kompozisyonda nesne-mekân ilişkisinin ve birlik-bütünlüğün oluşmasına dikkat ederek çalışmanızı tamamlayınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel.

62 Banu Atik, Peyzaj, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Model olacak kişinin herkesin rahat gö-
rebileceği bir yerde, bacaklarını uzatarak oturma-
sını ya da uzanmasını sağlayınız. Oturma konumu-
nuzu, modeli cepheden (karşıdan) görebileceğiniz 
biçimde oluşturunuz. Modeli mekân ve çevresin-
deki nesnelerle birlikte inceleyiniz. Modele ba-
kış açınıza göre ufuk çizgisinin yerini, kaçar nok-
taları ve nerelerde kısaltımın olduğunu belirleyi-
niz. Oluşan kısaltımlara dikkat ederek kompozis-
yonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Kısaltımları kâğıt 
yüzeyine aktarırken hacim etkisini güçlendirmek 
için geometrik bölünmeleri iç kontur çizgileri ile 
belirtiniz. Modelin ve nesnelerin kendi içinde ve 
mekânla olan oranlarını, aralarında oluşan boşluk-
ların biçimlerini, oranlarını ve figürün duruşundaki ağırlık merkezini doğru tespit etmeye çalışınız. Oranları araştı-
rırken iç kontur çizgilerini, formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model ve nesnelerde ön, yan ve 
üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. 

Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz 
(Görsel 63). Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda açık-koyu zıtlıklarla kompozisyondaki derinlik etkisi-
ni güçlendirmeye çalışınız.

Birinin oturarak, diğerinin uzanarak ya 
da yatarak kısa süreli pozlar vermesi için iki kişi-
nin size model olmasını sağlayınız. Her bir poz için 
modellerin boşlukta kapladığı hacmi ve hareket-
lerine göre oluşan boşlukları, derinliği ve kısaltım-
ları inceleyiniz. Ufuk çizgisinin ve kaçış noktaları-
nın yerini belirleyerek eskiz desenler çalışınız.  Çi-
zimlerinizde modelin ve nesnelerin kendi içinde 
ve mekânla olan oranlarını, oluşan boşlukların 
biçimleriyle oranlarını ve figürlerin hareketinde-
ki ağırlık merkezini doğru tespit etmeye çalışınız. 
Oluşan kısaltımları kâğıt yüzeyine aktarırken ha-
cim etkisini güçlendirmek için geometrik bölün-
meleri iç kontur çizgileri ile belirtiniz. Oranları araş-
tırırken iç kontur çizgilerini, formların geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Model ve nesnelerin ön, yan ve 
üst planlarını göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz.

Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz 
(Görsel 64). Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda açık-koyu zıtlıklar ve hava perspektifiyle derinlik et-
kisini güçlendirmeye çalışınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

63 Banu Atik, Modelden Desen, Ankara

64 Banu Atik, Modelden Desen, Ankara
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Varlıkların görünümünü 
bir düzlem üzerine iki boyutlu aktarmada başvurulan 
çizim kurallarının tümü, perspektifi oluşturmaktadır. 

Desen çalışmalarında, kompozisyonda de-
rinliğin oluşturulabilmesi için hem çizgi perspektifi 
hem de hava perspektifi kuralları uygulanır. Kompozis-
yonda, öndeki varlıklar daha ayrıntılı ve büyük resme-
dilirken arkadaki varlıklar daha belirsiz ve küçük res-
medilir. Desenin elemanları ile de aradaki hava kat-
manlarına göre açık, orta ve koyu değerler kullanıla-
rak varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınır ve derin-
lik hissi güçlendirilir. Ferdinand Olivier [Ferdinant Oli-
vır (1785-1841)]’ın taş baskı çalışmasında ön planda-
ki figürlerin ve ağaçların daha büyük ve belirgin, arka 
planlardakilerin ise küçük ve belirsiz olduğu görülmek-
tedir (Görsel 66). Resmin sağ ve sol kenarlarına doğru dikey formlar kullanılırken yatay formlar orta planlarda yer 
almıştır. Bu durum, kompozisyonda derinlik etkisinin resmin merkezine doğru ilerlemesini sağlayarak derinliğin al-
gılanmasını daha da güçlendirmiştir. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Bugüne kadar etkinliklerde çizmiş olduğunuz 
iç mekân desenlerini inceleyiniz. Bu desenlerden yola 
çıkarak çalışma yüzeyinde nesnelerin ve yalnızca bir fi-
gürün iç mekânda bulunduğu bir kompozisyonu imge-
sel olarak tasarlayınız. Kompozisyonda yer alacak figü-
rün çiziminde bir önceki etkinlikte çizdiğiniz canlı mo-
delden kısa süreli eskiz desenlerden yararlanabilirsiniz. 
Çizimlerinizi yaparken kompozisyonunuzun kurgusuna 
göre ufuk çizgisini belirleyip buna göre varlıkların çizi-
mini gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Canlı ve cansız 
varlıkların konumunu belirlerken aralarındaki mesafeye, 
dikey-yatay, büyük-küçük ilişkilerine dikkat ederek figür-
nesne-mekân ilişkisini oluşturmaya çalışınız. 

Kompozisyonun kurgusuna göre ışığın türünü, 
şiddetini ve yönünü belirleyip buna göre desenin ele-
manlarını kullanmaya özen gösteriniz. Açık, orta, koyu 
değerleri, açık-koyu zıtlıklarını, formlarda belirli ve belir-
siz ilişkileri kompozisyonda derinlik etkisini güçlendire-
cek biçimde kullanmaya çalışınız (Görsel 65). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

Arkadaşlarınızla bir konu belirleyip tasarımınızı, etkinlikte verilen yönergeler doğrultusunda bu ko-
nuya göre yapabilirsiniz.

65 J.A.McNeill Whistler [Mekneyıl Visılır (1834-1903)], Desen (?), Switc-
hboard (Svidbord) Müzesi, İngiltere

66 Ferdinand Olivier, Baskı (1823), Munich (Münih) Müzesi, Almanya 
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Richard Parkes Bo-
nington [Riçhırt Parks Bonig-
tın (1802-1828)]’ın sulu boya 
ile gerçekleştirdiği çalışma-
sında hava perspektifi ile de-
rinlik etkisini güçlendirdiği 
görülmektedir (Görsel 67). 
Çizgi perspektifinden çok, 
hava perspektifi ile oluşturu-
lan derinlik etkisinde, öndeki 
varlıklar ayrıntılı ve koyu le-
kelerle, arka plandaki binalar 
ise gri lekelerle belirtilmiştir.

67 Richard Parkes Bonington, Sulu Boya Desen (1825), Wallace (Vilıs) Koleksiyonu, İngiltere

DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Işığın kullanımıyla oluşan açık, orta, koyu değerlerle ve açık-koyu zıtlıklarıyla 
derinlik etkisi güçlendirilmiş imgesel peyzaj desenler çalışınız (Görsel 68).  Çalışmalarınızı sınıf ortamında arka-
daşlarınızla değerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

68 Samsun Güzel Sanatlar  ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması (2003), Desen,  Samsun 
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Resim Düzleminin Tanınması ve Olanaklarının Belirlenmesi2.

69. görseli inceleyiniz. 
Derinlik etkisini oluşturmak için 
kompozisyonda nasıl bir kurgu-
lama yapıldığını, çizgi ve hava 
perspektifi kurallarının nasıl uy-
gulandığını arkadaşlarınızla de-
ğerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel.

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Okulunuzun ya da evinizin yakınında bulunan yüksek bir binanın üç kaçış noktalı çizimlerini yapınız. Bu-
nun için bina ve çevresindeki canlı-cansız varlıkların konumlarını, aralarındaki boşlukları inceleyiniz. Bakış açınıza 
göre ufuk çizgisini, üç kaçış noktasını ve kaçış noktalarına göre oluşan açıları belirlemeye çalışınız. Işığın geliş yö-
nüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz (Görsel 70). Kompozisyonda 
nesne-mekân ilişkisinin ve birlik-bütünlüğün oluşmasına dikkat ederek çalışmanızı tamamlayınız.

69 Jan the Elder Brueghel [Jan dı Elder Brügel (1568-1625)], Köye Göç, Lavi Desen (1515-1519), Brus-
sels Güzel Sanatlar Müzesi, Belçika

70 Samsun Güzel Sanatlar  ve Spor Lisesi Öğrenci Çalışması (2003), Desen, Samsun
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Model olacak kişinin herkesin ra-
hat görebileceği bir yerde yatarak poz ver-
mesini sağlayınız. Oturma konumunuzu, 
modeli ayakucundan ya da başucundan 
görebileceğiniz biçimde oluşturunuz. Mo-
deli mekân ve çevresindeki nesnelerle bir-
likte inceleyiniz. Modele bakış açınıza göre 
nerelerde kısaltımın olduğunu belirleyiniz. 
Oluşan kısaltımlara dikkat ederek kom-
pozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Kısal-
tımları kâğıt yüzeyine doğru aktarabilmek 
için kütle üzerindeki geometrik bölünme-
leri kullanabilirsiniz. Modelin ve nesnele-
rin kendi içinde ve mekânla olan oranları-
nı, oluşan boşlukların biçimleriyle oranları-
nı doğru tespit etmeye çalışınız. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formların geometrik yapısına uygun ola-
rak kullanınız. Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz 
(Görsel 72). Desenin elemanlarını kullanırken kompozisyonda açık-koyu zıtlıkları ve belirli-belirsiz ilişkileriyle kom-
pozisyondaki derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-7

DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Atölyenizde bulunan antik modellerden 
birini, oturma konumunuza göre ufuk çizgisinden 
daha yüksek bir kaide üzerine yerleştiriniz. Oluştur-
duğunuz kompozisyona göre başka nesneler de kul-
lanabilirsiniz. Bakış açınıza göre ufuk çizgisinin yeri-
ni ve kaçış noktalarını belirleyiniz. Antik figürün ve 
nesnelerin ufuk çizgisine göre konumlarını,  buna 
göre oluşan kısaltımları ve açıları, büyük-küçük iliş-
kisini mekânla birlikte inceleyiniz. Perspektif ku-
rallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu 
kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın geliş yönüne göre 
mekânda oluşan gölgelerin biçimlerini, yönlerini ve 
açılarını doğru tespit etmeye çalışınız. Desenin ele-
manlarını kullanarak açık-koyu zıtlıkları ve zengin 
ara değerlerle derinlik etkisini güçlendirebilirsiniz. 
Nesne-mekân ilişkisini kurarak çalışmanızı tamam-
layınız (Görsel 71). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 ya da 
35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, 
füzen, sangın, pastel.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

71 Nadir Taşdemir, Tors, Desen, Ankara

72 Nadir Taşdemir, Modelden  Desen, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-9

Yüksek binaların bulunduğu bir kent meydanının imgesel desenini çiziniz (Görsel 73). Çizimlerinizde bakış 
açınızın alttan ya da üstten olmasını sağlayarak üç kaçış noktası kullanınız. Işığın şiddetini ve yönünü belirleyerek 
açık, orta ve koyu leke değerleri ile derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

DERS DIŞI ETKİNLİK-2: İnternet üzerinden büyük kentlerdeki yüksek binaların üstten ya da alttan çe-
kilen fotoğraflarını ve yaşadığınız yerde bulunan yüksek binaları inceleyiniz. Binaların görünümünde perspektife 
göre oluşan daralma ve kısalmaları, binaların birbirleriyle bağlantılarını gözlemleyiniz. Eskiz defterinize birbirin-
den farklı yükseklikteki binaların üç kaçış noktalı perspektif çizimlerini yapınız. Çizimlerinizi sınıf ortamında arka-
daşlarınızla değerlendiriniz.

73 Nadir Taşdemir,  Desen, Ankara
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Caspar Andriaans van Wittel [Kespır Adriyan van Vitel (1653-1736)]’in çalışmasında, kent meydanını re-
simlerken üstten geniş açılı bir bakış seçtiği görülmektedir  (Görsel 74). Geniş bir meydanın çevresinde yer alan 
binalarla kurgulanan kompozisyonda derinlik, üsten bakış ile hem merkeze doğru hem de geriye doğru oluşturul-

muştur. Dikey formların kompozisyonun ortasında yer alması izleyicinin ilgisini merkeze doğru çekerek derinlik et-
kisini güçlendirmektedir. Kompozisyonun sağında ve solunda yer alan yatay formların resmin ortasına doğru iler-
lemesi ve arka planda yer alan binalar arasında başka cad-
delere açılım ve ilerleme derinlik etkisini geriye doğru daha 
da güçlendirmiştir. Derinliğin yönü ve miktarı, ışığın yönü-
ne ve şiddetine göre oluşan açık-koyu zıtlıklarla destekle-
nerek düz bir resim yüzeyi üzerinde derinliği güçlü ve geniş 
bir mekânın üç boyutlu algılanması sağlanmıştır.

Resim düzleminde güçlü bir derinlik sadece var-
lıkların art arda sıralanmasıyla değil bir figüre ya da nesne-
ye bakış açısıyla da oluşturulabilir. Sanzio Raffaello [Sanzyo 
Rafaello (1483-1520)]’nun modellere aşağıdan bakarak çiz-
diği deseninde belirsiz bir mekân ve figürler dışında başka 
varlıklar görülmemektedir (Görsel 75).  Buna rağmen kom-
pozisyonda güçlü bir derinlik oluşmuştur. Gövdede oluşan 
kısaltım ve başın öne doğru eğilerek izleyiciyle iletişim kur-
ması, figürde gökyüzüne doğru ilerleyen derinlikle görkem-
li bir etki oluşturmuştur.

74 Caspar Andriaans van Wittel, Piazza Del Meydanı, Baskı (1678), Nazionale Kütüphanesi,  İtalya

75 Sanzio Raffaello, Eskiz (1515-1516) Ashmolean (Eşmoliyn) Müze-
si, İngiltere

Desen çalışmalarında, iki boyuttan oluşan resim düzlemi üzerinde desenin eleman ve 
ilkeleri kullanılarak üç boyutluluk hissi oluşturulabilir. Bu etki için öncelikle çizgi ve leke elemanı kullanılarak form-
lar tanımlanır ve yüzeyden ayrılır. Bu süreç içerisinde varlıkların konumuna göre ön plandan arka plana doğru 
büyük-küçük ve belirli-belirsiz ilişkiler ile varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınıp derinlik etkisi oluşturulabi-
lir. Sanatçı, kompozisyonda derinliğin ne yöne doğru ve ne kadar olacağını kompozisyonun kurgusuna göre belir-
ler. Derinliğin oluşturulmasında açık-koyu ve dikey-yatay zıtlıklarının kullanımı da sanatçının konuya bakış açısına 
ve yaratıcılığına bağlıdır.
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Bruce Katz [Brus Kets (1952-    )]’in oturan figüre aşağıdan baktığı ve çok  güçlü olmasa da yukarıya doğ-
ru derinlik oluşturmaya çalıştığı görülmektedir (Görsel 76).  Elinde değnek bulunan erkek figüründe ise geriye doğ-
ru devinim ve değneğin izleyiciye yakınlığı ile derinlik etkisi güçlendirilmiştir (Görsel 77).  Değnek ile gövde arasın-
daki mesafeyi kolun uzunluğu belirlemektedir. Koldaki kısaltım, kolun ve elin koyu lekelere sahip olması derinlik 
oluşumundaki dinamizmi artırmıştır.

76 Bruce Katz, Modelden Desen (1995), Özel Koleksiyon, 
ABD

77 Bruce Katz, Modelden Desen (1995), Özel Koleksiyon, ABD
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Desende Derinliğin Sağlanması3.

78 ve 79. görselleri inceleyiniz. Kompozisyonlarda derinlik etkisi oluşturmak için kompozisyonun kur-
gusunu ve desenin elemanlarının nasıl kurgulandığını vedesenin elemanlarının nasıl kullanıldığını arkadaşları-
nızla değerlendiriniz. 

78 Pieter Van der Heyden [Pitır Van Der Heyden (1530-1575)], Kış, Baskı (1570), Courtland Sanat Müzesi, İn-
giltere

79 John Opie [Jon Opi (1761-1807)], Baskı (1790), British Müzesi, İngiltere
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DERS İÇİ ETKİNLİK-10

Atölyenizde mekânı inceleyiniz ve deseni-
ni çizebileceğiniz bir köşe belirleyiniz. Bu yerde an-
tik model, büyük ve küçük nesnelerle bir düzenle-
me oluşturunuz. Düzenlemenizi oluştururken ya-
kın, orta ve uzak biçimde art arda üç plan oluştura-
rak derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız. Mekân 
ve düzenlemenizi inceleyerek kompozisyonu kâğıt 
yüzeyine aktarınız (Görsel 80). 

Işığın şiddeti ve yönüne göre açık, orta 
ve koyu değerlerle deseninizi çiziniz. Çizimleriniz-
de her bir planın leke değerlerini derinlik etkisini 
güçlendirecek biçimde kurgulayınız. Derinlik etkisi-
ni güçlendirebilmek için ön planda görsel eleman-
lar arasında ayrıntılı çizgiler kullanırken geri planlar-
da ayrıntısız çizgiler kullanabilirsiniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim 
kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

80 Nadir Taşdemir, Atölyede Tors, Ankara

DERS İÇİ ETKİNLİK-11

Biri yatarak diğeri ise oturarak poz vere-
bilecek iki kişinin size model olmasını sağlayınız.   
Kompozisyonda oturan figürün arkada, yatan figü-
rün ise kısaltım oluşturacak biçimde önde yer alma-
sını sağlayarak art arda planlar kurgulayınız. Kom-
pozisyona geniş açıyla bakarak mekân, çevrede-
ki nesneler ve model arasında ilişki kurunuz ve de-
rinlik etkisini gözlemleyiniz. Işığın şiddeti ve yönü-
ne göre açık, orta ve koyu değerlerle deseninizi çi-
ziniz (Görsel 81). Çizimlerinizde her bir planın leke 
değerlerini, derinlik etkisini güçlendirecek biçimde 
kurgulayınız. Bunun için görsel elemanlar arasında 
ön planda ayrıntılı çizgiler kullanırken orta ve arka 
planlarda gitgide ayrıntısı azalan çizgiler kullanabi-
lirsiniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 veya 
50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kale-
mi.

81 Nadir Taşdemir, Modelden  Desen, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-12

Kapalı bir mekânda, canlı ve cansız nesnelerle iki figürün bulunduğu bir kompozisyonu imgesel olarak 
kurgulayınız. Kompozisyonu kurgularken varlıkları önden arkaya doğru iki veya üç planda göstererek derinlik etki-
sini güçlendirmeye çalışınız (Görsel 82). Çizimlerinizi yaparken kompozisyonunuzun kurgusuna göre ufuk çizgisini 
belirleyip varlıkların çizimini buna göre gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Işığın türünü, şiddetini ve yönünü belirle-
yiniz. Açık, orta, koyu değerleri, açık-koyu zıtlıklarını, formlarda belirli ve belirsiz ilişkileri kullanarak kompozisyon-
da derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

82 Nadir Taşdemir, Modelden  Desen, Ankara
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DERS DIŞI ETKİNLİK-3: Sanatçılara ait peyzaj desenleri ve resimleri inceleyiniz. Sanatçıların kompozis-
yonda derinlik oluşturmak için figürleri ve nesneleri nasıl gruplandırdığını, nasıl planlar oluşturduğunu, ışığın et-
kisiyle oluşan açık-koyu zıtlıklarını nasıl kullandığını, oluşturulan planlara göre varlıklar arasında büyük-küçük 
ilişkisini gözlemleyiniz. 

Eserler üzerinde yapmış olduğunuz gözlemlerden yola çıkarak insan ve hayvan figürlerinin olduğu bir 
peyzajı konu alan kompozisyonu imgesel olarak kurgulayınız. Kompozisyonu kurgularken varlıkları önden geri-
ye doğru iki veya üç planda göstererek derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız (Görsel 83). Çizimlerinizi yapar-
ken geniş bir bakış açısıyla kompozisyonunuzu kurgulayınız. Işığın türünü, şiddetini ve yönünü belirleyerek açık, 
orta, koyu değerleri, açık-koyu zıtlıklarını kullanarak kompozisyonda derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

83 Nadir Taşdemir, Çoban Çocuk, Eskiz,  Ankara
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Desen çalışmalarında derinliğin sağlanması, varlıklara bakış açısı ve 
kompozisyonda art arda planların oluşturulması ile ilgilidir. Kompozisyonda planlar, çizgisel perspektif ve hava 
perspektifi kuralları ile oluşturulmaktadır.  Bunun için varlıklar arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Kompozis-
yonda derinlik geriye doğru ilerledikçe oluşan plan sayısı da artacaktır (Görsel 84).

1. PLAN

2. PLAN

3. PLAN

4. PLAN

84 J. H. Ferdinant Olivier, Manzara Seyredenler, Desen (1818), Albertina, İtalya
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Kompozisyonda planlar oluşturulurken aynı plan üzerinde bulunan varlıklar birbirlerine göre uygun bü-
yüklükte ve belirlilikte çizilir. Planlar geriye doğru ilerledikçe çizgi perspektifi kurallarına göre varlıklar küçülür ve 
belirsizleşir (Görsel 85).

1. PLAN

2. PLAN

3. PLAN

4. PLAN

5. PLAN

85 Albrecht Dürer,  Baskı (1495), Staatliche Müzesi, Almanya
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Giuseppe Zocchi [Juseppe Zoşi (1717-1767)]’nin Floransa Katedrali’nin çevresindeki kalabalığı resmetti-
ği kompozisyonunda, ön planlarda figürleri gruplandırarak arka planlarda katedralin her iki yanından geriye doğru 
açılım gösteren caddeler ile derinlik oluşturduğu görülmektedir (Görsel 86). Katedralin çevresinde yarım daire bi-
çiminde oluşturulan figür grupları, derinliği geriye doğru da artırmıştır. Figürlerin konumundaki dairesel hareket, 
arka planda yer alan caddelerin açılımını da destekleyerek mesafenin algılanmasını güçlendirmiştir. Bu kurgulama 
kompozisyonda çok sayıda planın oluşmasını sağlamıştır. Hava perspektifi kurallarının da uygulandığı kompozis-
yonda ön planda yer alan figürlerin hareketleri ve giysileri algılanabilirken arka planda yer alan figürlerde ayrıntı-
lar algılanmamaktadır. Bu belirli ve belirsiz ilişkiler, her plan için önden geriye doğru aşamalı olarak belirlenmiştir.

87. görselde Otto van Veen [Otto van Vin (1556- 
1629)]’in baskı resmi görülmektedir. İki plandan oluşan kompozis-
yonda, yatağın ve masaların çapraz, açılı yapısı ve arka planda baş-
ka bir mekânın görünümü, geriye doğru derinliğin oluşmasını sağ-
lamıştır. Yatağa uzanmış figürde masada oluşan kısaltım, derinliği 
güçlendirmiştir. Kompozisyon incelendiğinde farklı iki tür ve yön-
de ışık ile aydınlatma sağlandığı görülmektedir. Ön planda, bölge-
sel aydınlatma; arka planda ise yerel aydınlatma sağlanmıştır. Bu 
durum, mekânlar arasında farklılık oluşturarak açık-koyu zıtlıkları 
ile kompozisyondaki derinliği güçlendirmiştir.

86 Giuseppe Zocchi, Floransa Katedrali (1754), Baskı, Almanya

87 Otto van Veen, Baskı (1607), Koninklije  Kütüphane-
si, Belçika
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Perspektif Kuralları ve Çeşitleri    4.

88. görseli inceleyiniz. Kompozisyonda modelin, nesnelerin ve mekânın çiziminde kullanılan perspek-
tifi ve derinliğin oluşturulmasında varlıkların konumunu ve birbirleriyle ilişkisini arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

88 Nicolas Beatrizet [Nikolas Beatriket (1502-1565)], Baskı  (1550), Özel Koleksiyon, İtalya
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DERS İÇİ ETKİNLİK-13

Okulunuzun yakınında bulunan bir park, bahçe, cadde ya da sokağa gidiniz. Geniş bakış açısıyla deseni-
ni çizebileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz. Seçiminizi yaparken sokağın ya da caddenin başka bir sokak ya da 
caddeye açılımının olmasını, park ve bahçede birden fazla planla derinliğin oluşmasını tercih edebilirsiniz. Seçtiği-
niz kompozisyona bakış açınıza göre deseninizi kaç kaçış noktalı çizeceğinizi ve hava perspektifini nasıl kullanacağı-
nızı belirleyiniz. Perspektif kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın ge-
liş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz (Görsel 89). Desenin ele-
manlarını kullanırken hava perspektifi kurallarını uygulayarak her plan için farklı leke değerleri kullanmaya çalışınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, kuru pastel, füzen, sangın.

Bu çalışmayı lavi tekniğini kullanarak tekrarlayabilirsiniz.

89 Banu Atik, Peyzaj, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-15

DERS İÇİ ETKİNLİK-14

Bir kişinin size model olmasını sağlayarak 
kısa süreli modelden desen çizimleri yapınız. Mode-
lin poz verirken elinde,  yakınında ve uzağında çeşit-
li nesnelerin bulunmasını sağlayarak figür-nesne iliş-
kisinin kurulmasını ve derinlik oluşturulmasını sağla-
maya çalışınız.

Modelin farklı pozisyonlarda poz vermesi-
ni sağlayınız. Kompozisyonlarda farklı nesneler kulla-
narak figür-nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışınız. 
Çizimlerinizde derinlik oluştururken ön, orta ve arka 
planları belirli-belirsiz ilişkileri kullanarak belirtmeye 
çalışınız (Görsel 90). Çizimlerinizde çizgi ve hava pers-
pektifi kurallarını uygulayarak derinlik etkisini güçlen-
dirmeye çalışınız.

Bir kişinin size, uzanarak ya da yatarak mo-
del olmasını sağlayınız. Kompozisyonu oluştururken 
modelin arkasında ve çevresinde modelden farklı 
uzaklıktaki nesnelerle kompozisyonda derinlik etkisi-
ni güçlendirmeye çalışınız. 

Modelin hareketine, nesnelerle uzak-yakın 
ilişkisine ve oranlara dikkat ederek çiziminizi yapınız 
(Görsel 91). Desenin elemanlarını kullanarken figür-
nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışınız. Ön, orta ve 
arka planlara dikkar ederek çizimlerinizi tamamlayı-
nız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm resim 
kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ve 50x70 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, 
kuru pastel.

Çizimlerinizde çizgi ve hava perspektifi kurallarını uygulayınız. Çiziminizi yaparken ışığın türüne, yö-
nüne ve şiddetine dikkat ederek oluşan planlara göre formlarda belirli ve belirsiz ilişkilerle derinlik etki-
sini güçlendiriniz.

YARI

90 Banu Atik, Modelden Desen, Ankara

91 Philip Lieu [Filip Liu (1961-    )], Modelden Desen, Özel Koleksiyon, Fransa
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İç mekânda birden fazla fi-
gürün yer aldığı imgesel bir kompozis-
yon tasarlayınız. Kompozisyonda de-
rinliği güçlendirmek için mekânın pen-
cere, kapı, merdiven gibi ögelerle baş-
ka mekânlara açılımını sağlamaya çalı-
şınız (Görsel 92).  Kompozisyonda kul-
lanacağınız figürlerin birinin önde di-
ğerinin arkada yer almasını sağlayarak 
derinlik etkisini güçlendirebilirsiniz. 
Kompozisyonunuzu kurgularken art 
arda planları hava perspektifiyle be-
lirtmeye,  figür-nesne-mekân ilişkisi-
ni kurmaya çalışınız. Çizimlerinizde çiz-
gi ve hava perspektifi kurallarını uygu-
layarak derinlik etkisini güçlendiriniz. 

Tasarımınızda ışığın türüne, 
şiddetine ve yönüne dikkat edip açık, 
orta ve koyu değerleri kullanarak çizi-
minizi yapınız. Desenlerinizde birliğin, 
ritmin, dengenin ve hareketin oluşmasını sağlamaya çalışınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

Tasarımınızı yaparken farklı bakış açılarıyla eskizler çizip derinlik etkisinin en güçlü olduğu eskizinizi 
seçerek deseninizi çizebilirsiniz.

Desen çalışmalarında kompozisyonda derinlik oluşturmak için çizgi 
ve hava perspektifinden yararlanılır. Çalışmalarda; ister tek, ister iki, ister üç kaçış noktalı perspektif çizimler kulla-
nılsın amaç, iki boyutlu yüzey üzerinde üçüncü boyutu izleyiciye hissettirerek derinlik etkisini oluşturmak ve kom-
pozisyonda dinamizmi artırmaktır. Kompozisyonda, öndeki varlıklar daha ayrıntılı ve büyük çizilirken arkadaki var-
lıklar daha belirsiz ve küçük çizilir. Bunun için bakış açısına göre kaçış noktaları belirlenir. Bunlar bir, iki ya da üç ka-
çış noktası olur. Kaçış noktalarına göre varlıkların konumu ve büyüklüğü belirlenir. Desenin elemanları ile de ara-
daki hava katmanlarına göre açık, orta ve koyu değerler kullanılarak varlıklar arasındaki planlar belirlenir ve mesa-
fe görünür kılınır. Hava perspektifi kuralları uygulanarak yapılan bu belirlemede, varlıklar arasındaki mesafeye dik-
kat edilerek öndekiler daha ayrıntılı çizilirken arka planlarda yer alanlar daha belirsiz çizilmelidir. Öndeki ve arka-
daki varlıkların ayrıntılarının ve dokularının farklılıkları aralarındaki mesafenin doğru algılanabilmesini sağlayacak-
tır.  Çizgi perspektifi ve hava perspektifi kuralları uygulanırken aynı plan üzerinde bulunan varlıkların algısal yön-
den denklik oluşturacak düzeyde büyüklüğe ve belirginliğe sahip olmasına dikkat edilmelidir. 

92 Banu Atik, Modelden Desen, Ankara

DERS İÇİ ETKİNLİK-16
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 Çalışmalarda kompozisyon kurgulanırken varlıkların sadece görünümlerini perspektif kurallarına göre 
doğru aktarmak değil, birbirleriyle ve mekânla ilişkisini de kurabilmek gerekir. Bu yüzden kompozisyonda de-
rinlik sağlanırken birlik ve bütünlüğü oluşturmak da amaçlanmalıdır. Jacques-Louis David [Jak-Luis Davit (1748- 
1825)]’in kompozisyonundaki derinliğin üç plandan oluştuğu görülmektedir (Görsel 93).   Bunlar; koyu gölgelerin 
yer aldığı birinci (ön) plan,kalabalık figür grubunun belirsiz ilişkilerle betimlendiği ikinci (orta) plan,mekânın geri-
ye doğru açılımında binanın mimari bölünmeleriyle betimlenmiş üçüncü (arka) plandır. Bu planlar arasında ışığın 
yönü ve şiddetinden yararlanılarak açık-koyu zıtlıkları ile bağlantı kurulmuştur. Birinci planda yer alan koyu gölge-
ler içinde ikinci planda kullanılan ışıkla sağ tarafta yer alan figürlerin aydınlatılması, kompozisyonda iki plan arasın-
da ilişki kurulmasını sağlamıştır. Sol tarafta yer alan figürlerin koyu lekelerle betimlenmesi, ikinci planda yer alan 
açık lekelerle betimlenmiş figürleri daha da geriye iterek planlar arasındaki mesafeyi artırmıştır. 

Adriaen Pietersz van de Venne [Adriyan Peters van dö Ven (1589- 1662)], kalabalık figür gruplarıyla kur-
guladığı kompozisyonunu, birden çok plandan oluşturmuştur (Görsel 94). Bu planların yanında hava perspektifini 
de etkin kullanarak belirli ve belirsiz ilişkilerle derinlik etkisini güçlendirmiştir. Bu belirsiz ilişkilerden yararlanıla-
rak sisli bir atmosfer içinde figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulduğu görülmektedir. Resmin kenarlarından ters ha-
reketlerle merkeze doğru ilerleyen figür gruplarını birinci planda yer alan hayvan figürlerinin yatay hareketi den-
gelemiş ve iki grup arasında bağlantı kurulmasını sağlamıştır. Kompozisyonda derinlik oluştururken karşıt ögelerin 
kullanımı, kompozisyonda dengeyi sağladığı gibi tekdüzeliği de ortadan kaldırıp dinamizmi artıracaktır. 

93 Jacques-Louis David, Lavi Desen (1794), Louvre Müzesi, Fransa

94 Adriaen Pietersz van de Venne, Renkli Desen (1652), Özel Koleksiyon, Fransa
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DERS DIŞI ETKİNLİK- 4: Bir parkta güvercinlerin, kedi-
lerin ve çocukların olduğu bir kompozisyon tasarlayınız. Kompo-
zisyonunuzu kurgularken art arda üç planı hava perspektifiyle 
belirtmeye,  figür-nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışınız. 

 Tasarımınızda ışığın türüne, şiddetine ve yönüne dik-
kat edip açık, orta ve koyu değerleri kullanarak çiziminizi yapınız 
(Görsel 95).  Çizimlerinizde birliğin, dengenin ve hareketin oluş-
masını sağlamaya çalışınız. 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1. Desen çalışmalarında genel olarak kaç kaçış noktası kullanılabilir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda derinlik etkisi oluşturmak için kullanılmaz?
A) Kısaltım uygulama
B) Çizgi perspektifi kurallarını uygulama
C) Ritim oluşturma
D) Hava perspektifi kurallarını uygulama
E) Kompozisyonda planların oluşturulması

3. Kompozisyonda plan niçin ve nasıl oluşturulur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aşağıdaki tümcelerde yer alan yargılar doğru ise tümce başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
4. (     ) Desen çalışmalarında, kompozisyonda derinliğin oluşturulabilmesi için çizgi ve   hava perspektifi kuralları uy-
gulanır. 
5. (    ) Kompozisyonda, öndeki varlıklar daha belirsiz ve küçük resmedilirken arkadaki varlıklar daha ayrıntılı ve bü-
yük resmedilir. 

Aşağıdaki tümcede verilen noktalı yerleri doğru sözcükle doldurunuz.
6. Varlıkların görünümünü bir düzlem üzerine iki boyutlu aktarmada başvurulan çizim kurallarının tümü, 
……………………………………… oluşturmaktadır. 

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
4. 

ÜNİTE

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

Tasarımınızı yaparken güvercinlerin ve kedilerin 
hareketlerini incelemek için bir parka gidip fotoğraflarını çe-
kebilirsiniz.

95 Banu Atik, Kedinin Takibi, Eskiz, Ankara
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DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Desende Düzlem-Derinlik ve Perspektif” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağı-

daki puanlama anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

“Desende Düzlem-Derinlik ve Perspektif” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasın-
da -her boyutun ağırlıklı puanının farklı olduğu göz ardı edilmeksizin- sayfa 40’taki puanlama esası uyarlanacaktır.

Varlıkların hacimsel etkilerini, pers-
pektif ve ışığın kaynağına, yönüne 
göre desenin elemanlarını kullana-
rak açık, orta, koyu değerlerle iki 
boyutlu yüzey üzerinde belirtmiş-
tir. Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonda planlar oluşturarak 
derinlik etkisini güçlendirmiştir.

Varlıkların hacimsel ve dokusal et-
kilerini, perspektif ve ışığın kaynağı-
na, yönüne göre desenin elemanla-
rını kullanarak açık, orta, koyu de-
ğerlerle iki boyutlu yüzey üzerinde 
belirtmiştir. Desenin elemanlarını 
kullanarak kompozisyonda planlar 
oluşturmuş, açık-koyu zıtlıkları ve 
ara değerlerle derinlik etkisini güç-
lendirmiştir.

Varlıkların hacimsel ve dokusal etki-
lerini, perspektif ve ışığın kaynağına, 
yönüne göre desenin elemanlarını 
kullanarak açık, orta, koyu değerler-
le iki boyutlu yüzey üzerinde belirt-
mede sınırlı kalmıştır. Desenin ele-
manlarını kullanarak kompozisyon-
da planlar oluşturmada, açık-koyu 
zıtlıkları ve ara değerlerle derinlik 
etkisini güçlendirmede yetersiz kal-
mıştır.

D
es

en
in

 E
le

m
an

la
rı

nı
 

Ku
lla

nm
a

(2
0)

Çalışmalarında, hazırladığı kompo-
zisyonun konumuna göre ufuk çiz-
gisini ve kaçış noktalarını doğru be-
lirlemiştir. Nesnelerin çiziminde çiz-
gisel perspektif ve hava perspektifi 
kurallarını uygulamıştır. Kompozis-
yonlarda planlar ile derinlik oluştur-
maya çalışmıştır.

Çalışmalarında, hazırladığı kompo-
zisyonun konumuna göre ufuk çiz-
gisini ve kaçış noktalarını doğru be-
lirlemiştir. Nesnelerin çiziminde çiz-
gisel perspektif ve hava perspek-
tifi kurallarını eksiksiz uygulamış-
tır.  Kompozisyonlarda çizgi ve hava 
perspektifi kurallarını uygulayarak 
birden fazla plan ile derinlik oluştur-
muştur.

Çalışmalarında, ufuk çizgisini ve ka-
çış noktalarını belirlemede yetersiz 
kalmıştır. Nesnelerin çiziminde çiz-
gisel perspektif ve hava perspekti-
fi kurallarını uygulamada sınırlı kal-
mıştır. Kompozisyonlarda çizgi ve 
hava perspektifi kurallarını uygula-
yarak birden fazla plan ile derinlik 
oluşturmada yetersiz kalmıştır.
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Çalışmalarında, mekânla birlikte 
nesnelerin, figürlerin kendi içinde, 
birbirleriyle ve bütün içinde oranla-
rını belirlemiştir. Bu aşamada açıları 
tespit etmiştir. Çalışmalarında oran-
ları ve açıları belirlerken boşlukla-
rı kısmen kullanmıştır. Çalışmaların-
da, boşluk ve dolulukların oranları-
nı tespit ederek nesne-mekân ilişki-
sini kurmuştur.

Çalışmalarında, mekânla birlikte 
nesnelerin, figürlerin kendi içinde, 
birbirleriyle ve bütün içinde oranla-
rını doğru belirlemiştir. Bu aşamada 
açıları doğru tespit ederek parça-
bütün ilişkisini kurmuştur. Çalış-
malarında oranları ve açıları belir-
lerken boşlukları kullanmıştır. Ça-
lışmalarında,  boşluk ve dolulukla-
rın oranlarını doğru tespit ederek 
nesne-mekân ilişkisini kurmuştur.

Çalışmalarında, mekânla birlikte 
nesnelerin, figürlerin kendi içinde, 
birbirleriyle ve bütün içinde oran-
larını belirlemede yetersiz kalmış-
tır. Oranları belirlerken açıları tes-
pit etmede sınırlı kalmıştır. Çalışma-
larında oranları ve açıları belirlerken 
boşlukları kullanmada yetersiz kal-
mıştır. Çalışmalarında boşluk ve do-
lulukların oranlarını tespit edeme-
yip nesne-mekân ilişkisini kurama-
mıştır.
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Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ritim ve 
hareket oluşturmuştur. Kompozis-
yonlarında nesne-mekân ilişkisini 
kurmuştur. 

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ritim ve 
hareket oluşturmuştur. Kompo-
zisyonlarında perspektif çeşitleri-
ni ve kurallarını uygularken nesne-
mekân ilişkisini kurmuştur. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusunda 
kullanarak birlik ve bütünlüğü oluş-
turmuştur.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ritim ve 
hareket oluşturmada yetersiz kal-
mıştır. Kompozisyonlarında perspek-
tif çeşitlerini ve kurallarını uygular-
ken nesne-mekân ilişkisini kurmada 
sınırlı kalmıştır. Desenin elemanları-
nı ilkeler doğrultusunda kullanarak 
birlik ve bütünlüğü oluşturmada sı-
nırlı kalmıştır.Ko
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

             Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup ifa-
delerin altlarındaki noktalı yerleri doldurunuz.

1. Bu ünitede geçen etkinliklerde neler öğrendim?  ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Etkinliklerde parça-bütün ilişkisi kurarken neleri iyi yaptım? ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde parça-bütün ilişkisi kurarken nerelerde zorlandım? Neden? .............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Desen çalışmalarında parça-bütün ilişkisi kurarken nerelerde yardıma ihtiyaç duydum? ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Desen çalışmalarında parça-bütün ilişkisi kurarken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeli-
yim?………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapacağım?  ………………………………………………………………………......…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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GEOMETRİK FORMLAR VE YÜZEYİN KULLANIMI

1. Modelde Hareketin Geometrik Olarak Tespiti

2. Modelde En-Boy ve Derinliğin Yüzeyde Belirlenmesi

3.  Modelde Parça ve Bütün İlişkisi

4. Nesnelerin Birbiri ile İlişkisi

5.
ünite

84

Jean Babtiste Greuze [Jan Babtiste Grüze (1725-1805)], Modelden Desen (1760), 
Hermitage Müzesi, Rusya
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GEOMETRİK FORMLAR VE YÜZEYİN KULLANIMI

Modelde Hareketin Geometrik Olarak Tespiti

Hazırlık Çalışması

1.

Klasik ve Çağdaş Dönem sanatçılarının desenlerini inceleyiniz. Bu desen çalışmalarında figür ve nesnelerin ha-
reketlerindeki geometrik yapıyı gözlemleyiniz. Geometrik parçaların kompozisyon yüzeyindeki dağılımlarını, bu 
parçaların birbirleriyle ve oluşturdukları bütünle olan ilişkilerini inceleyiniz. Bu konudaki görüş ve bilgilerinizi, sınıf 
ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

96 ve 97. görselleri inceleyiniz. Desenlerdeki figür ve nesnelerin hareketlerini tespit etmeye çalışarak 
bu hareketlerin oluşumlarındaki geometrik formları gözlemleyiniz. Belirlediğiniz geometrik formları eskiz defte-
rinize çizerek hareketin oluşumunda geometrik yapının önemini değerlendiriniz. 

5. ünite

96 Jacques Louis David, Mürekkep Çalışması (1791), Ulusal Chateau Müze-
si, Fransa

97 Jean Baptiste Greuze [Jan Baptis Gruz (1725-1805)],Bayan Greuze, Mü-
rekkep Çalışması (?), Rijks Müzesi, Hollanda
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Atölyenizde bulunan antik figürlerden 
birini model olarak seçiniz. Atölyenizde bulunan 
doğal ve yapay nesneleri de kullanarak bir düzen-
leme oluşturunuz.  Düzenlemeye farklı yönlerin-
den bakarak parçaların geometrik formlarını kısa 
süreli çizimlerle kâğıda aktarınız (Görsel 98). Par-
çaların bütün içerisinde oluşturduğu açıları göz-
lemleyiniz. Bu açıların oluşturduğu yön ve hare-
ketleri tespit ediniz. Çizimlerinizi yaparken geo-
metrik formlara bağlı kalmaya özen gösteriniz. 
Açık, orta, koyu değerli çizgileri kullanarak form-
ların hacimsel etkilerini belirginleştiriniz. Işığın tü-
rüne, şiddetine ve yönüne dikkat ederek parçala-
rın birbirleriyle ve mekânla birlik-bütünlük oluş-
turmasını sağlayınız. Kompozisyonunuzda, den-
genin ve ritmin oluşmasına dikkat ediniz. Tamam-
ladığınız kısa süreli çizimleri arkadaşlarınızla de-
ğerlendiriniz. 

Model olacak kişinin her seferinde fark-
lı duruşlar ile beşer dakikalık pozlar vermesini 
sağlayınız. Bunların; ayakkabısını bağlarken, bağ-
daş kurarken, ağır bir şeyi iterken, yüksek bir yere 
uzanırken vb. durum belirteceğini düşündüğünüz 
anlık hareketler olmasına özen gösteriniz.

 Modelin çevresinde bulunan diğer nes-
nelerle olan ilişkisini de göz önünde bulundurarak 
modeli, nesneleri ve mekânı süratli bir şekilde in-
celeyerek hareketleri oluşturan geometrik form-
ları tespit etmeye çalışınız ve izlenimlerinizi hızlı 
bir şekilde kâğıda aktarınız. Çizimlerinizi yaparken 
her parçanın üst, yan ve ön planlarını, ayrıntıya 
girmeden sadece hareketi ve yönü oluşturan par-
çaları göstermeye yarayan geometrik formlar kul-
lanınız (Görsel 99). Tamamladığınız çalışmalarını-
zı, geometrik formların hareketi belirlemeye olan 
etkileri bakımından değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm resim 
kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

98 Nadir Taşdemir, Eskiz,  Ankara

99 Ankara Güzel Sanatlar ve  Spor Lisesi,  Öğrenci Çalışması, Eskiz, Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Arkadaşlarınızla üçer kişilik gruplar oluşturunuz. Her gruptan üç elemanın, bir eylemin başlangıç, orta 
ve son hareketini gösterecek şekilde kısa süreli poz vermesini sağlayınız (otururken, kalkarken ve ayakta dururken 
gibi).  Çizimlerinizi yapmadan önce hızlı bir şekilde üç modelin de hareketlerini inceleyiniz. Modellerdeki hareketin 
oluşumundaki geometrik formların nasıl farklılıklar gösterdiğini tespit ediniz ve izlenimlerinizi kısa süreli çizimler-
le kâğıda aktarınız (Görsel 100). Çizimlerinizi yaparken vücut parçalarının oluşturduğu açıları yatay, dikey ve çapraz 
araştırma çizgileriyle belirleyiniz ve modeller üzerinde hareketi oluşturan dairesel formları gösteriniz. Çalışmaları-
nızı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

Her grubun farklı bir eylemin başlangıç, orta ve son hareketlerini göstermesine dikkat ediniz. Eyle-
mi oluşturan hareketleri belirlerken ve çizimlerinizi yaparken hareketin oluş sırasına bağlı kalınız. 

YARI

100 Nadir Taşdemir, Eskiz,  Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Okulunuzun çevresinde, park hâlinde duran araçları görebileceğiniz bir yere gidiniz. Burada desenini çi-
zebileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz. Seçtiğiniz kompozisyonda bulunan araçların ve diğer varlıkların mekânla 
olan bütünlüğünde hareketli planlar oluşturmasına özen gösteriniz. Çiziminizi yaparken varlıkların yüzey üzerindeki 
konumlarını, perspektif kurallarına uyarak dikey, yatay ve çapraz çizgilerle belirleyiniz. Çizimlerinizi geometrik form-
lara bağlı kalarak yapınız. Desende ışığın geometrik formlar üzerindeki etkilerini açık, orta, koyu leke değerlerini 
kullanarak gösteriniz (Görsel 101). Çizimlerinizde, dengenin ve hareketin oluşmasını sağlamaya çalışınız. Tamamla-
dığınız çizimlerinizi arkadaşlarınızla beraber değerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

101 Nadir Taşdemir, Eskiz, Ankara

Desen çalışmalarında istenilen etkinin oluşması için çok yönlü işlemle-
rin kullanıldığı görülmektedir. Bunlar arasında değişik amaçlarla yapıldıkları saptanan geometrik işlemler bulun-
maktadır. Bu işlemler, öncelikle basit anlamda figür çizimlerinin gerçekleşmesi için kullanılan geometrik formlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kompozisyondaki ögelerin çoğalmasıyla ortaya çıkan ilişki sorunlarına çözüm bul-
mak ve konunun doğru bir şekilde ifade edilebilmesini sağlamak amacıyla yine geometrik formlardan ve geomet-
rik kurgudan yararlanılmaktadır. 
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Sanatçı, kompozisyona hâkim olan konuyu anlatabilmek için abartılı hareketleri olan enerjik figürler kul-
lanmıştır. Figürlerde görülen geometrik çizimli büyük eğriler hemen hemen desenin her tarafında yer almıştır. Kom-
pozisyondaki figür hareketlerini dairesel kontur çizgileriyle göstererek planlar arasında belli belirsiz bağlantılar kur-
muş ve farklı çizgi değerleri kullanarak güçlü bir dinamizm oluşturmuştur. Kompozisyona hâkim olan daire ve elips 
formları, özellikle iki at figürünün başlarını oluşturan üçgenler ve şaha kalkmış ön ayaklardaki dikdörtgen prizma-
larla desteklenmiştir. Desen çalışmalarında hareket çoğunlukla dairesel formlarla belirlenir ancak kompozisyona 
yerleştirilmiş olan üçgen ve dörtgen formların dağılımları, dairesel hareketleri destekler şekilde olmalıdır. Bu artis-
tik desende dinamizmin bu kadar güçlü bir şekilde hissedilir olması, sanatçının formlara ne kadar hâkim olduğu-
nun açık bir kanıtıdır.

Desen çalışmaları geometrik bir alt yapıya sahip olmalıdır. Kompozisyonu oluşturan ögeler, bu alt yapı 
üzerine kurularak görünür kılınır. Vincent van Gogh [Vinsınt van Goh (1853-1890)]’un eserinde görüldüğü gibi ritim 
ve dengeyi sağlayan, kompozisyon geometrisidir (Görsel 103). Bir eserin izlenebilir olması, kompozisyonun güçlü 

Eugène Delacroix,  Mürekkep Çalışması (1833-1837), Louvre Müzesi, Fransa102

Vincent van Gogh,  Manzara, Füzen (1882), Metropolitian Müzesi, Amerika103

Eugène Delacroıx [Öjen Dölakrua (1798-1863)]’nın çizmiş olduğu desen çalışmasında, figürlerin hare-
ketlerini göstermek amacıyla geometrik şekiller kullandığını görüyoruz (Görsel 102). 



90

DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Çevrenizde bulunan park, bahçe gibi açık alanlara gidiniz. Burada bulunan gü-
vercinleri inceleyiniz. Bir fotoğraf makinesi kullanarak güvercinlerin fotoğraflarını çekiniz. Güvercinlerin kanat-
larını açarken ya da yere konarken gibi farklı hareketlerini sabitlemeye çalışınız. Çektiğiniz fotoğraflardan fayda-
lanarak eskiz defterinize eskizler çiziniz. Çizimlerinizi yaparken güvercinlerin baş, kanat, gövde ve ayaklarındaki 
hareketi ve geometrik yapıyı doğru tespit etmeye çalışınız (Görsel 104). Dikey, yatay ve çapraz araştırma çizgileri 
kullanarak parçaların geometrik formlarını belirleyiniz. Açık, orta, koyu leke değerlerini kullanarak güvercinlerin 
hareketlerindeki geometrik formların hacimlerini belirginleştiriniz. Kompozisyonda belli belirsiz çizgiler kullana-
rak mekânı gösteriniz. Çalışmalarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen.

Nadir Taşdemir, Eskiz,  Ankara104

olmasıyla doğru orantılıdır. Sanatçı, kurduğu kompozisyonda geometrik yapıyı simetriye yakın bir şekilde planlamış 
ve durgun görünümü bozmak amacıyla çalışmanın zeminini oluşturan bölümlerde eşit olmayan dörtgenler kullan-
mıştır. Eserin sağ ve sol planlarını, perspektif oluşturacak şekilde en arka plana doğru uzatmıştır. Sanatçı, bu uzama-
ya eşlik edebilecek formları zeminde kullanarak kompozisyonda birlik oluşmasını sağlamıştır. Bina çatılarının oluş-
turduğu irili ufaklı üçgen formlar ve paralel yatay bölünmelere, dikey olarak bağlanmış olan silindirik formlu ağaç-
lar, kompozisyonda ritmin ve dengenin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. 

Desen çalışmalarında form ve boşluğun saptanması ve bunların yüzey üzerindeki dağılımlarının nasıl ola-
cağının kararı, sanatçıların birikimleri ve yetenekleri doğrultusunda değişmektedir. Ovaların, ağaçların ve evlerin 
bulunduğu durgun bir peyzajda, izleme hazzı oluşturabilmek için geometrik düzenlemenin oluşturduğu harekete 
ihtiyaç vardır. Gözün, desen üzerindeki seyir yolunu da bu hareket belirler.
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Modelde En-Boy ve Derinliğin Yüzeyde Belirlenmesi2.

105. görseli inceleyiniz. Figürlerin kompozisyona dağılımlarını, yüzey üzerinde kapladıkları alanı ve 
aralarında kalan boşlukları tespit etmeye çalışınız. Kompozisyonda bulunan figür ve nesnelerin birbirleriyle olan 
oranlarını gözlemleyiniz. Figür ve nesneler üzerinde hacim oluşturmak amaçlı gösterilmiş planlarla mekânda art 
arda kurulmuş planların yüzey üzerinde nasıl bir etki bıraktığı konusundaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla payla-
şınız. 

 Philep Gale [Filip Gel (1532-1612)], Baskı (1595), Rijks Müzesi, Hollanda105

Aşağıda, insan figüründe portre çizimleri için verilmiş olan oranları ve geometrik planları gösteren görsel-
leri inceleyiniz.

İNCELEME

 Banu Atik, Eskiz,  Ankara106  Banu Atik, Eskiz,  Ankara107
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Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, 
resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen.

 Nazım Mehmet (1964-    ), Portre, Kayseri108

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Model olacak iki kişiden birinin oturarak diğerinin de yatarak poz vermesini sağlayınız. Bakış yönünüze 
göre, yatan modelin oturan modele göre daha önde ol-
masını sağlayınız. Modelleri, mekânda bulunan farklı nes-
nelerle ilişkilendirerek dengeli bir kompozisyon oluştur-
maya çalışınız. Modeller ve nesneler arasında derinlik his-
si oluşturabileceğiniz ardışık bir düzenleme oluşturunuz 
(Görsel 109). Belirlediğiniz düzenlemeyi, cepheden (kar-
şıdan) görebileceğiniz şekilde oturma düzeninizi oluşturu-
nuz ve kompozisyonu dikkatle inceleyiniz. İzlenimlerinizi 
kâğıda aktarınız. Çizimlerinizi yaparken modellerin ve nes-
nelerin üst, yan ve ön planlarını geometrik formlara bağ-
lı kalarak gösteriniz ve yüzey üzerinde kapladıkları alanı, 
en-boy olarak tespit ediniz. Bunu yaparken varlıkların dış 
hatlarını gösteren araştırma çizgileri kullanınız. Modelle-
rin birbirleriyle, kompozisyonda bulunan diğer nesneler-
le ve mekânla olan oranlarını doğru tespit etmeye çalışı-
nız. Perspektif kurallarına uyarak kompozisyonda bulunan 
varlıkların ardışık konumlarını belirleyiniz.  Düzenleme-
de bulunan varlıkların birbirleriyle olan mesafelerini ayrı 
planlar şeklinde çalışınız. Boşluk ve dolulukların dağılımı-
nı parça-bütün ilişkisi kurarak belirleyiniz. Işığın yönüne ve 
şiddetine dikkat ederek farklı leke değerleri ile varlıkların 
hacimsel etkilerini ve kompozisyonun derinliğini belirgin-
leştiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, pastel.

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Model olacak kişinin portre çizimi için poz ver-
mesini sağlayınız. Modelinizi uygun bir açıdan görebilece-
ğiniz şekilde oturma düzeninizi oluşturunuz. Çizimlerinizi 
yaparken baş ovali üzerinde gözler, burun, ağız ve kulakla-
rın konumunu, oranlarına dikkat ederek araştırma çizgile-
riyle belirleyiniz. Figürde bulunan her parçanın üst, yan ve 
ön planlarını geometrik formlarla gösteriniz. Işığın yönü 
ve şiddetine göre koyu, orta ve açık leke değerleri kulla-
narak planlar üzerinde hacim etkisini güçlendiriniz. Çizim-
lerinizde, başın boyun ve gövdeyle olan bağlantılarını bel-
li belirsiz araştırma çizgileri kullanarak gösteriniz (Görsel 
108). Çalışmanızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz. 

109 Banu Atik, Eskiz,  Ankara
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DERS İÇİ ETKİNLİK-7

Okulunuzun yakınında bulunan park, bahçe gibi açık alanlara gidiniz. Binaların, ağaçların ve diğer nesne-
lerin derinlik oluşturduğunu düşündüğünüz bir kompozisyon belirleyiniz. Seçtiğiniz kompozisyonu üç figür ile im-
gesel kurgulayınız (Görsel 110). Kurguladığınız düzenlemeyi kâğıda aktarınız. Çizimlerinizi yaparken kompozisyona 
ekleyeceğiniz figürlerin bir ya da iki tanesini daha ön plana yerleştirerek kompozisyonda bulunan varlıklar arasında 
uzak-yakın ilişkisi kurunuz. İmgesel figürlerin, bulundukları alanla ve diğer nesnelerle olan oranlarının doğru olma-
sına özen gösteriniz. Kompozisyonda bulunan varlıkların üst, yan ve ön planlarını, uygun geometrik formlar kulla-
narak belirleyiniz. Çalışmalarınızı yaparken perspektif kurallarına uyunuz. Ardışık planları çizerken ışığın türüne, şid-
detine ve yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu leke değerleri kullanınız. Hava perspektifi uygulayarak derinlik his-
sini güçlendiriniz. Kompozisyonda figür-nesne-mekân ilişkisinin ve birlik-bütünlüğün oluşmasına dikkat ederek ça-
lışmanızı tamamlayınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

 Samsun  Güzel Sanatlar ve  Spor Lisesi,  Öğrenci Çalışması (2002), Desen, Samsun110

Arkadaşlarınızla bir konu belirleyip tasarımınızı, etkinlikte verilen yönergeler doğrultusunda bu ko-
nuya göre yapabilirsiniz.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Model olacak kişinin yükseltilmiş bir zemin üzerine koyacağınız bir sandalyede oturur pozisyonda ve iki 
eliyle uzun bir değneği dik konumda tutarak poz vermesini sağlayınız. Modelin başına ve ayaklarına, duruşa uygun 
bir hareket kazandırınız. Modeli karşıdan göreceğiniz bir oturma pozisyonu alınız. Modele bakış açınıza göre mekânı 
yakın ve uzak planları gösterir şekilde imgesel olarak tasarlayınız. Kompozisyonda yer alacak nesnelerin konumunu 
belirlerken aralarındaki mesafeye, dikey-yatay, büyük-küçük ilişkilerine dikkat ederek figür-nesne-mekân ilişkisini 
ve dengeyi oluşturmaya çalışınız. Çizimlerinizi yaparken modelin vücut parçalarının oranlarını ayrı ayrı tespit ediniz. 
Bu oranlara uygun olarak kompozisyonda bulunan diğer nesnelerin yüzeyde kapladıkları alanları en-boy ve oluştur-
dukları derinlik bakımından belirleyiniz. Modelde ve kurguladığınız diğer nesnelerde oluşan kısaltımlara dikkat ede-
rek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Model üzerindeki ışığın türüne, şiddetine ve yönüne bağlı kalarak kom-
pozisyondaki mekân ve diğer nesneler üzerinde açık, orta, koyu leke değerlerini belirleyiniz. Desenin elemanlarını 
kullanmaya özen gösteriniz. Açık, orta, koyu değerleri, açık-koyu zıtlıkları, formlarda belirli ve belirsiz ilişkileri kom-
pozisyonda derinlik etkisini güçlendirecek biçimde kullanmaya çalışınız (Görsel 111). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

 Banu Atik, Eskiz, Ankara111

Çizimlerinizi yaparken etkinlikte planlar için verilmiş ışık çeşitlerine bağlı kalınız. Işığın türüne, yö-
nüne ve şiddetine dikkat ederek oluşan planlara göre formlarda belirli ve belirsiz ilişkilerle derinlik etkisi-
ni güçlendiriniz.

YARI

Arkadaşlarınızla bir konu belirleyip tasarımınızı, etkinlikte verilen yönergeler doğrultusunda bu ko-
nuya göre yapabilirsiniz.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-9

Kapalı bir mekândan açık bir mekâna açılan çok figürlü imgesel bir kompozisyon kurgulayınız. Deseniniz-
de birinci planı, kapalı alan olmak üzere tasarlayınız.  İkinci, üçüncü ve dördüncü planlarda evrensel ışık etkilerinin 
görüldüğü açık alanı çizmeye çalışınız. Ardışık dört planlı olarak tasarlayacağınız kompozisyonda, hem kapalı alan-
da hem de açık alanda birden fazla figür olmasına özen gösteriniz. Kompozisyonda nesne ve figürlerin dağılımını, 
denge oluşturacak şekilde yapınız. Varlıkların birbirleriyle olan oranlarını, perspektif kuralları doğrultusunda çiziniz. 
Varlıkların en-boy oranlarını birbirleriyle ve mekânla kıyaslayınız. Kapalı mekânın açık mekâna oranla daha az ay-
dınlık olduğunu gösterecek şekilde açık, orta, koyu leke değerlerini ters ışık etkisiyle çizmeye çalışınız. Desenin ele-
manlarını kullanırken açık alandaki her plan için farklı leke değerleriyle hava perspektifi kurallarını uygulamaya ça-
lışınız (Görsel 112).

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

Banu Atik, Eskiz,  Ankara112

Çizimlerinizi yaparken etkinlikte planlar için verilmiş ışık çeşitlerine bağlı kalınız. Işığın türüne, yö-
nüne ve şiddetine dikkat ederek oluşan planlara göre formlarda belirli ve belirsiz ilişkilerle derinlik etkisi-
ni güçlendiriniz.

YARI

Arkadaşlarınızla bir konu belirleyip tasarımınızı, etkinlikte verilen yönergeler doğrultusunda bu ko-
nuya göre yapabilirsiniz.
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Sanat eserlerinde en-boy 
ve derinliği içinde bulunduran boyut kavramı, 
onun izleyiciyle olan ilişkisine göre farklılıklar 
göstermektedir. Örneğin, resim sanatı iki bo-
yutludur. Resmin betimlediği nesne yüzeysel 
olmasa bile sanat ürünü, onu iki boyutlu bir yü-
zey üzerinde sunmaktadır.  Temel olarak desen 
çalışmalarında figür, nesne ve mekânın üçün-
cü boyutunu hissettiren hacim etkisi, geomet-
rik planlar üzerinde desen elemanlarının kulla-
nılmasıyla verilir. Görsel 113’te el çizimi, planlar 
hâlinde gösterilmiştir. Planlar üzerinde ışık etki-
leri koyu, orta ve açık leke değerleriyle verilmiş 
ve kütle özellikleri belirginleştirilmiştir.  

Desen çalışmalarında derinlik hissi, ışık etkilerinin doğru gösterilmesine bağlıdır.  Figür ve nesnelerin yü-
zey üzerinde kapladıkları alanı hacimselleştirmek için açık, orta, koyu değerleri formlar üzerinde göstermek gere-
kir. Jan de Bray’in eserindeki figür ve nesnelerin birbirleriyle olan en-boy ve hacim farklılıkları görülmektedir (Gör-
sel 114). Sanatçının, figür ve nesneler üzerindeki ışık etkilerini gösterme yöntemi hem mekânın hem de içindekile-
rin boyut kazanmasını sağlamıştır. Eserdeki figürler üzerine düşen ışık; baş, gövde, kol ve bacakların geometrik ya-
pılarını da görünür kılmış ve hacim etkisini güçlendirmiştir. Dikkatli bakıldığında nesne ve figürler üzerindeki plan-
ların açık, orta ve koyu değerlerle belirtilmesinde geometrik parçalanmalar görülmektedir. Bu parçalanmalar, ana-
tomik yapının da yüzeye aktarılmasında katkı sağlamıştır.

   Jan de Bray, Lavi, Haarlem Çocukları (1663), Fransa114

113 Banu Atik, Eskiz,  Ankara
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Bazı durumlarda iki boyutlu yüzey üzerinde derinliğin oluşturulabilmesi için Jacques Callot [Jak Kalot 
(1592-1635)]’un gravüründe olduğu gibi çizgi perspektifi ve hava perspektifi uygulanabilir (Görsel 115). Kompozis-
yondaki varlıkların en-boy tespiti, perspektif kuralları gereği farklılıklar göstermektedir ve hepsi ayrı ayrı kendi ara-
larında oranlanmıştır. Eserde, yakın planda bulunan figür ve nesneler, arka planlardakilere oranla daha büyük ve 
daha belirgindir. Varlıkların aralarındaki mesafeler, boşluklarla ve hava katmanlarının hissedildiği koyu, orta, açık 
leke değerleriyle verilmiştir.

 Jacques Callot, Siene Manzarası, Baskı (?), Mayer Van Den Bergh Müzesi, Hollanda115

DERS DIŞI ETKİNLİK-2: Kompozis-
yonda toplu taşıma araçlarının bulunduğu im-
gesel desenler çiziniz. Çizimlerinizi yaparken 
kompozisyonda bulunan canlı ve cansız var-
lıkların en-boy oranlarını perspektif kuralları 
doğrultusunda belirleyiniz ve her varlığın üst-
yan ve ön planlarını araştırma çizgileri kulla-
narak gösteriniz. Çalışmalarınızda ışığın kulla-
nımıyla oluşan açık, orta, koyu değerlerin ve 
açık-koyu zıtlıklarıyla derinlik etkisinin güçlen-
dirilmiş olmasına özen gösteriniz (Görsel 116).  
Çalışmalarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınız-
la değerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

 Ankara Güzel Sanatlar ve  Spor Lisesi,  Öğrenci Çalışması, Peyzaj, Ankara116
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Modelde Parça ve Bütün İlişkisi3.

Daha önce çizmiş olduğunuz desenlerde figür, nesne ve mekân ilişkileri kurarken nelere dikkat etmiş 
olduğunuzu hatırlayınız. 117. görselde geometrik kurguyu ve doluluk-boşluk dağılımlarını inceleyiniz. Figür, nes-
ne ve mekânı oluşturan parçaların ışığın etkisiyle aldığı açık, orta, koyu leke değerlerinin bütünü nasıl oluştur-
duğu hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Eseri parça-bütün ilişkisi bakımından değerlendiriniz. 

117 Adrian van Ostade [Adrian van Ostade (1610-1685)], Yemek Duası (1653), British Müzesi, İngiltere
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DERS İÇİ ETKİNLİK-10

Okulunuzun bahçesine çıkınız. Okul binasının bir kısmını ya da tamamını içine alan bakış açılarıyla geo-
metrik formlara bağlı kalarak kısa ve süratli çizimler yapınız (Görsel 118). Eskizlerinizi, farklı yönlerden bakarak çiz-
diğiniz kompozisyonlarla çeşitlendiriniz. Çalışmalarınızdaki binanın, çevresinde bulunan diğer varlıklarla olan oran-
larını doğru tespit etmeye çalışınız. Çizimlerinizde yakın ve uzak planları perspektif kurallarına uyarak çiziniz. Di-
key, yatay ve çapraz araştırma çizgileri kullanarak binanın ve varlıkların ön, yan ve üst planlarını gösteriniz. Yüzey-
deki parçaların birbirleriyle olan bağlantılarını, ışığın yönü ve şiddetine göre açık, orta, koyu leke dağılımları ile be-
lirginleştiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm resim kâğıtları veya eskiz defteri, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

 Nadir Taşdemir,  Eskiz, Ankara118

Çalışmalarınızda kompozisyonları belirlerken bakaç kullanabilirsiniz. 
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DERS İÇİ ETKİNLİK-11

Okulunuzun içinde çizimini yapabileceğiniz bir mekân seçiniz. Seçiminizi yaparken mekânın başka 
mekânlarla bağlantılı olmasına özen gösteriniz. Model olacak kişinin bu mekânda ayakta poz vermesini sağlayınız. 
Modelinizi mekânda bulunan nesnelerle ilişkilendiriniz. Kompozisyonu geniş bir bakış açısıyla planlayınız ve kâğıt 
yüzeyine aktarınız (Görsel 119). Çizimlerinizi yaparken modeli, nesneleri ve mekânı oluşturan parçaları geometrik 
olarak kurgulayınız. Her parçanın diğer parçalarla ve oluşan boşluklarla olan oranlarını doğru tespit etmeye çalışı-
nız. Kompozisyondaki ışığın etkisiyle oluşan açık, orta, koyu leke değerlerini doluluk ve boşluklar üzerinde gösteri-
niz. Işığın yüzeydeki bölünmelerini parça-bütün ilişkisi oluşturacak şekilde çizimlerinize yansıtınız. Kompozisyonda 
var olan farklı planları perspektif kurallarına uygun bir şekilde çiziniz. Çalışmanızda ritim ve dengenin oluşmasına 
dikkat ederek birlik ve bütünlüğü sağlayınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

 Nadir Taşdemir, Eskiz,  Ankara119

Bu çalışmayı mürekkep kullanarak lavi tekniğiyle de yapabilirsiniz. 
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DERS İÇİ ETKİNLİK-12

Dış mekânda insan ve hayvan figürlerinin olduğu bir imgesel desen tasarlayınız. Çalışmanızdaki figürle-
ri doğal ve yapay nesnelerle ilişkilendirmeye çalışınız. Çizimlerinizi yaparken kompozisyonunuzun kurgusuna göre 
ufuk çizgisini belirleyip buna göre varlıkların çizimini gerçekleştirmeye özen gösteriniz. Çalışmanızda figür-nesne-
mekân ilişkisini yüzeyde denge oluşturacak şekilde farklı planlarla kurgulayınız. Desenin elemanlarını kullanırken 
her plan için farklı leke değerleri kullanarak hava perspektifi kurallarını uygulamaya çalışınız. Varlıkların kendi için-
de, birbirleriyle ve mekânla olan oranlarını parça ve bütün ilişkisine dikkat ederek belirleyiniz. Yüzeyde doluluk ve 
boşlukların dağılımıyla ritmin oluşmasını sağlayınız. Işığın şiddetini ve yönünü belirleyerek açık, orta, koyu leke de-
ğerleri ile derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız. Kompozisyonda figür-nesne-mekân ilişkisini açık-koyu zıtlıklarını, 
belirli belirsiz ilişkileri kullanarak oluşturunuz (Görsel 120). Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

 Ankara Güzel Sanatlar ve  Spor Lisesi,  Öğrenci Çalışması, Eskiz, Ankara120
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DERS İÇİ ETKİNLİK-13

Model olacak üç kişiden bi-
rinin yerde, birinin sandalyede otura-
rak, birinin de ayakta durarak poz ver-
mesini sağlayınız. Ayakta duran mo-
delin en arkada olmasına dikkat ede-
rek modelleri mekânla ilişkilendirebi-
leceğiniz üç planlı bir düzenleme ku-
runuz. Sınıfınızda bulunan doğal ve 
yapay nesnelerle kompozisyonu zen-
ginleştirmeye özen gösteriniz. Çizi-
minizi yapabileceğiniz uygun otur-
ma düzeninizi alınız. Mürekkep kul-
lanarak lavi tekniğiyle izlenimlerinizi 
kâğıda aktarınız (Görsel 121).  Çizim-
lerinizi yaparken öncelikle varlıkların 
mekân içindeki konumlarını çok açık 
leke ve çizgi değerleri kullanarak belir-
leyiniz. Modellerin üzerindeki, nesne-
lerdeki ve mekândaki bölünmeleri ışı-
ğın geliş yönü, türü ve şiddetine göre, 
açık, orta, koyu leke değerleriyle belir-
ginleştiriniz. Parçaların aldığı ışık etki-
lerini tek tek inceleyerek bütünü oluş-
turmaya çalışınız. Çalışmalarınızı ya-
parken perspektif kurallarına uyunuz. 
Planlar arasındaki açık, orta, koyu de-
ğer farklılıklarını göstererek derinlik 
hissini güçlendirmeye çalışınız. Çalış-
malarınızı arkadaşlarınızla birlikte de-
ğerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, mürekkep, fırça, su kabı.

 Nadir Taşdemir, Eskiz,  Ankara121

Çalışmalarınızı yaparken desene ilişkin görsel ilkelere uymaya dikkat ediniz. YARI

Kompozisyonda bulunan doluluk ve boşlukların yüzey üzerindeki dağılımları; 
kompozisyondaki ritmin, dengenin, birlik ve bütünlüğün oluşmasını sağlamaktadır. Başarılı kompozisyonlar, yü-
zey üzerinde figür ve nesneleri anlamlı hâle getiren boşluklarla birlikte planlanarak oluşturulabilir. İyi eğitilmiş 
bir göz, kompozisyondaki doluluk ve boşlukları doğru algılar ve modelde parça-bütün ilişkisini geometrik form-
lar hâlinde görür. Parçalar arasında oran-orantıyı, açıları, çizgi-leke değerlerini ve kuvvetlerini hissederek yüzey 
üzerinde gösterir. Julius Schnorr Von Carolsfeld [Culyus Şınor fon Karolsfeld (1794-1872)]’in eserinde çizgi ve leke 
özelliklerinin planlar üzerinde farklı etkilerde olduğu görülmektedir (Görsel 122). Yüzey üzerindeki geometrik 
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bölünmelere verdiği farklı lekesel değerler-
le hem mekânlardaki derinlik hissini güçlen-
dirmiş hem de parçaların birbirleriyle olan 
bağlantılarını güçlü ve anlamlı kılmıştır. Bir 
eserde açık, orta, koyu leke dağılımlarının 
saptanmasıyla parça-bütün ilişkisi gözlem-
lenebilir. Carosfeld’in eseri leke değerleri-
ne göre incelediğinde, açık, orta, koyu da-
ğılımların kompozisyonu güçlendirmek üze-
re kurgulandığı görülür. Arka planda gökyü-
zünün soldan sağa doğru inen eğimli parça-
sı, kompozisyonun sol alt köşesindeki açık 
leke değeriyle uyum göstermiştir. Bu uyu-
mun kompozisyonun merkezine doğru yak-
laşan diğer açık leke değerli iki planla güç-
lendirilmiş olduğu görülmektedir. Yüzeyde-
ki en koyu leke değerlerinin oluşturduğu 
parçalar, orta leke değerindeki parçalarla 
desteklenerek bütünlük oluşturmuştur. Gö-
zün rahatlıkla izleyebileceği bir hareketlilik-
le parça-bütün ilişkisi kurulmuştur. 

 Carolsfeld, Manzara, Desen (?), Albertinum, Hollanda122

DERS DIŞI ETKİNLİK-3: Eskiz defterinize, geometrik kurgusu güçlü ve ışığın kullanımıyla oluşan açık, 
orta, koyu değerlerle parça-bütün etkisi güçlendirilmiş çok figürlü imgesel desenler çalışınız (Görsel 123). Çalış-
malarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

 Nadir Taşdemir, Lavi Desen, Ankara123
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Nesnelerin Birbiri ile İlişkisi4.

Görsel 124’te figür ve nesnelerin yüzey üzerindeki konumlarını inceleyiniz. Kompozisyondaki figürün 
diğer nesnelerle olan bağlantılarının nasıl planlandığını tespit ediniz. Tespitlerinizi geometrik formlar kullana-
rak anlık çizimler şeklinde eskiz defterinize çiziniz.

124 Leon Lhermitte [Leo Lermit (1844-1925)], Marangoz,  Füzen Çalışması (1868), Özel Koleksiyon, Fransa
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DERS İÇİ ETKİNLİK-14

Okulunuzda bulunan ve öğretmeninizin uygun göreceği başka bir çalışma ortamına (heykel çalışmalarının 
yapıldığı atölye ya da orkestra provalarının alındığı salona) gidiniz. Burada çalışan arkadaşlarınızın anlık hareketleri-
ni, nesne ve mekânla olan bağlantılarını, kısa süreli çizimlerle hızlı bir şekilde eskiz defterinize çiziniz (Görsel 125). 
Çizimlerinizi yaparken figür, nesne ve mekânı basit geometrik şekillerle belirlemeye özen gösteriniz. Çalışmalarınız-
da varlıklar arasındaki ilişkileri dikey yatay ve çapraz çizgiler kullanarak çiziniz. Figür ve nesnelerin kendi içlerinde-
ki planları belirli belirsiz araştırma çizgileri kullanarak gösteriniz. Işığın etkilerine göre açık, orta, koyu leke değerle-
riyle basit taramalar yaparak parçalara hacimsel etki kazandırınız. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

Ankara Güzel Sanatlar ve  Spor Lisesi Öğrenci Çalışması, Eskiz, Ankara125

Çizimlerinizi yapmak üzere okulunuzdaki üç boyutlu sanat atölyesi veya orkestra dersliklerini seçe-
bilirsiniz. 
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DERS İÇİ ETKİNLİK-15

Biri oturarak diğeri ayakta poz verecek iki ki-
şinin size model olmasını sağlayınız. Her iki figürün de 
bağlantılı olduğu bir nesne kullanarak (Masa ya da san-
dalye olabilir.) figürler ve nesne arasında bir ilişki oluş-
turunuz. Kompozisyonda, ardışık ikinci bir plan kurgula-
yarak nesne ve figürlerin mekânla olan bağlantısını güç-
lendirmeye özen gösteriniz (Görsel 126). Kompozisyo-
nu rahat görebileceğiniz bir oturma düzeni oluşturunuz. 
Çiziminizi yapmadan önce kompozisyonu dikkatlice in-
celeyiniz. Kompozisyonda bulunan figür ve nesnelerin 
mekânla olan birlikteliğini, oranlarını geometrik form-
larla kurgulayınız; izlenimlerinizi kâğıda aktarınız. Kom-
pozisyondaki varlıkların yüzeyde kapladıkları alanı ve 
oluşturdukları hareketi, dikey, yatay ve çapraz çizgiler 
kullanarak çiziniz. Düzenlemenin aldığı ışığın etkilerini 
göstermek için desen elemanlarını kullanınız. Perspektif 
kurallarına dikkat ederek nesne, model ve mekân ilişki-
sini güçlendiriniz. Çizimlerinizde birliğin, ritmin ve den-
genin oluşmasını sağlamaya çalışınız. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

 Banu Atik,  Modelden Desen, Ankara126

DERS DIŞI ETKİNLİK-4: Okulunuzda bulunan kantin ya da yemekhaneye gidiniz. Burada bulunan insanla-
rın anlık hareketlerini geometrik formlardan yararlanarak eskiz defterinize çiziniz. Çizimlerinizi yaparken figürlerin 
nesnelerle ve bulundukları mekânla olan bağlantılarını belli belirsiz araştırma çizgileri kullanarak gösteriniz (Gör-
sel 127). 

Banu Atik, Kafeterya, Eskiz, Ankara127
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DERS İÇİ ETKİNLİK-16

Okulunuzun yakınında bu-
lunan bir sokak ya da caddeye çıkınız. 
Desenini çizebileceğiniz bir kompozis-
yon belirleyiniz.  Seçiminizi yaparken 
sokak ya da caddedeki binaların, ağaç-
ların, araçların ve canlı-cansız diğer 
varlıkların birbirleriyle olan ilişkilerini, 
bağlantılarını dikkatli bir şekilde ince-
leyiniz. İzlenimlerinizi desenin eleman-
larını kullanarak kâğıda aktarınız. Çi-
zimlerinizi yaparken binaların cadde ya 
da sokak üzerinde kapladıkları alanla-
rı, araçların ve ağaçların kompozisyon-
daki konumlarını dikey, yatay ve çapraz 
çizgiler kullanarak hızlı bir şekilde belirlemeye çalışınız. Çalışmalarınızda öncelikle geometrik düzenlemeyi oluştu-
runuz. Kompozisyonda bulunan varlıklar arasında en-boy, uzak-yakın ve büyük-küçük ilişkilerini perspektif kuralları 
doğrultusunda çiziniz. Varlıkları oluşturan parçaları ve bu parçalar arasında kalan boşlukları ışığın etkisine göre açık, 
orta, koyu leke değerleriyle gösteriniz (Görsel 128). Kompozisyonda nesne-mekân ilişkisinin ve birlik-bütünlüğün 
oluşmasına dikkat ederek çalışmanızı tamamlayınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm renkli fon kağıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, kuru pastel.

 Banu Atik, Çiftik Evi, Eskiz, Ankara128

DERS İÇİ ETKİNLİK-17

İnsan figürlerinin, binaların ve 
araçların olduğu bir imgesel desen ta-
sarlayınız. Belirlediğiniz ufuk çizgisine 
göre kompozisyonu düzenleyiniz. Kom-
pozisyonda kullanacağınız figür ve nes-
nelerin birbirleriyle ve mekânla olan 
oranlarını perspektif kuralları doğrul-
tusunda belirleyiniz. Düzenlemede bu-
lunduğunuz figürlere anlık hareketler 
kazandırınız, figürlerin mekânda bulu-
nan diğer nesnelerle ilişkide olmasına 
özen gösteriniz. Ardışık planlar ve hava 
perspektifi ile kompozisyonda derinlik 
ve figür-nesne-mekân ilişkisini güçlen-
diriniz. Kompozisyonda bulunan mekân 
ve varlıklar üzerinde açık, orta, koyu 
leke değerlerini kullanarak ışık etkileri-
ni gösteriniz (Görsel 129). Çalışmalarını-
zı daha önceki etkinliklerde çizmiş olduğunuz dış mekân desenlerinizle karşılaştırınız ve figür-nesne-mekân ilişkisi 
bakımından değerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

 Banu Atik, Eskiz, Ankara129



108

 Desen çalışmalarında varlıkların 
çizimleri yapılırken görülen ya da zihinde oluşturulan 
imge, yüzeye aktarılır. Bu aktarım, iyi bir göz-bellek-el 
koordinasyonu gerektirir. Desen çalışmalarında güçlü 
bir kompozisyon oluşturabilmek için kompozisyonda 
kullanılan figür, nesne ve mekân arasındaki bağlantı-
ları doğru görmek gerekir. Sanatçının anlık çizimler-
le görüntüyü kâğıda aktarması, kompozisyon üzerin-
de hâkimiyet kurmasını sağlar. 

Salomon de Bray [Salamon dö Brey (1597-
1664)]’in mürekkep ve kalem kullanarak yaptığı çalış-
masında figür, nesne ve mekân ilişkilerinin, süratli bir 
şekilde ve kararlılıkla oluşturulduğu görülüyor (Görsel 
130). Eserdeki figürlerin hareketleri, anlık çizimlerle oluşturulmuş ve ışık etkilerine göre verilen leke değerleriy-
le güçlendirilmiştir. Açık, orta, koyu leke değerlerinin dağılımı, formlar ve mekân üzerinde hacim ve derinlik oluş-
turmuştur. Sanatçı, kompozisyondaki planları, belirli belirsiz çizgiler kullanılarak birbirleriyle ilişkilendirmiş ve bü-
tünlüğün oluşmasını sağlamıştır. 

DERS DIŞI ETKİNLİK-5: Bir fotoğraf makinesi kullanarak açık ya da kapalı alanlarda, içinde insan ve hay-
van figürlerinin bulunduğu fotoğraflar çekiniz. Fotoğraf karelerinde, anlık hareketleri olan insan figürleri, kedi, 
köpek, kuş, vb. hayvan figürleri olmasına özen gösteriniz. Desen çalışmalarınızda çizebileceğinizi düşündüğünüz 
fotoğrafların çıktısını alınız (Görsel 131-a). Figürlerin vücut parçalarını, oluşturdukları hareketleri ve çevrelerinde 
bulunan nesnelerle olan bağlantılarını geometrik formlardan yaraarlanarak eskiz defterinize çiziniz (Görsel 131-
b). Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz. 

Banu Atik,  Ankara131-a Banu Atik, Modelden Desen, Ankara

Çalışmalarınızda figürlerin hareketlerini, nesne ve mekânla olan bağlantılarını anlık ve süratli çi-
zimlerle gösteriniz.

YARI

Kullanılabilecek Malzemeler: Fotoğraf makinesi, 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

Salomon de Bray, Eliezer ve Rebecca, Mürekkep Çalışması (1660), Kuns-
thalle, Almanya130

131-b
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1. Geometrik kurgunun kompozisyona katkıları nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Aşağıda verilen yöntemlerden hangileri kompozisyonda derinlik etkisi oluşturmak için kullanılabilir?  

□ Birlik    □ Hava perspektifi
□ Çizgi perspektifi    □ Ritim 
□ Kompozisyon planları  □ Kısaltım

3. Kompozisyonda parça-bütün ilişkisi niçin ve nasıl oluşturulur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Aşağıdaki tümcelerde yer alan yargılar doğru ise tümce başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
4. (     ) Kompozisyonda, planlar üzerinde açık, orta, koyu leke değerleri kullanarak derinlik etkisi oluşturulabilir.
 
5. (     ) Desen çalışmalarında, figür-nesne-mekân ilişkisi kurarken varlıkların aynı düzlemde olmaları gerekir. 

6. “Desen çalışmalarında varlıkların çizimleri yapılırken görülen ya da zihinde oluşturulan imge yüzeye aktarılır. Bu ak-
tarım, iyi bir göz-bellek ve el koordinasyonu gerektirir. Desen çalışmalarında güçlü bir kompozisyon oluşturabilmek 
için, kompozisyonda kullanılan figür, nesne ve mekân arasındaki bağlantıları doğru görmek gerekir. Sanatçının anlık 
çizimlerle görüntüyü kâğıda aktarması, kompozisyon üzerinde hâkimiyet kurmasını sağlar.”

Yukarıdaki paragrafta anlık çizimlerin hangi yönü anlatılmıştır?
A) Sanatçının anlık çizimlerle, varlıklar arasındaki bağlantıları doğru görebilmesi ve kompozisyon üzerinde hâkimiyet 
kurabilmesi
B) Sanatçının anlık çizimlerle, kompozisyonda planlar oluşturması
C) Sanatçının anlık çizimlerle, desen elemanlarını kullanması
D) Sanatçının anlık çizimlerle, geometrik kurguyu oluşturması
E) Sanatçının anlık çizimlerle, doluluk ve boşluklar üzerinde parça-bütün ilişkisini göstermesi 

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
5. 

ÜNİTE
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Nesnelerin çiziminde çizgisel pers-
pektif ve hava perspektifi kuralla-
rını uygulamıştır.  Kompozisyonlar-
da planlar ile derinlik oluşturmaya 
özen göstermiştir.  Çalışmalarında 
planlar üzerinde ışık etkilerini gös-
termiştir.

Nesnelerin çiziminde çizgisel pers-
pektif ve hava perspektifi kuralla-
rını eksiksiz uygulamıştır.  Kompo-
zisyonlarda çizgi ve hava perspek-
tifi kurallarına uyarak birden faz-
la plan ile derinlik oluşturmuş-
tur. Çalışmalarında planlar üzerin-
de geometrik parçalanmalarla ışık 
etkilerini göstererek mekânda ha-
cim ve derinliği güçlendirmiştir. 

Nesnelerin çiziminde çizgisel pers-
pektif ve hava perspektifi kuralla-
rını uygulamada sınırlı kalmıştır. 
Kompozisyonlarda çizgi ve hava 
perspektifi kurallarına uyarak bir-
den fazla plan ile derinlik oluş-
turmada yetersiz kalmıştır. Plan-
lar üzerinde, geometrik parçalan-
malarla ışık etkilerini göstereme-
miştir.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Geometrik Formlar ve Yüzeyin Kullanımı” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağı-

daki puanlama anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

“Geometrik Formlar ve Yüzeyin Kullanımı” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasın-
da -her boyutun ağırlıklı puanının farklı olduğu göz ardı edilmeksizin- sayfa 40’taki puanlama esası uyarlanacaktır.

Çalışmalarında nesnelerin ken-
di içinde, birbirleriyle ve bütün 
içindeki oranlarını belirlerken 
geometrik formlar kullanmıştır. 
Kompozisyonlarda doluluk ve 
boşluk oranlarıyla parça-bütün 
ilişkisi kurmuştur. 

Çalışmalarında nesnelerin ken-
di içinde, birbirleriyle ve bütün 
içinde oranlarını belirlerken ge-
ometrik formları doğru kullan-
mıştır. Kompozisyonlarda sade-
ce nesnelerin oranlarını değil 
nesneler arasında kalan boşluk-
ların oranlarını da doğru belirle-
yerek parça-bütün ilişkisini güç-
lendirmiştir. 

Çalışmalarında nesnelerin kendi 
içinde, birbirleriyle ve bütün için-
de oranlarını belirlerken geomet-
rik formlar kullanmada yetersiz 
kalmıştır. Kompozisyonlarda nes-
nelerin ve nesneler arasında kalan 
boşlukların oranlarını doğru belir-
leyememiştir.O
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Kompozisyonlarda desen eleman-
larını kullanarak denge, ritim ve 
hareket oluşturmuştur. Çalışma-
larında farklı değerlerde çizgi ve 
leke kullanarak nesne-mekân iliş-
kisini kısmen kurmuştur. Desenin 
elemanlarını kullanarak birlik ve 
bütünlük oluşturmaya çalışmıştır.

Kompozisyonlarda desen eleman-
larını geometrik formlar üzerinde 
kullanarak denge, ritim ve hare-
ket oluşturmuştur. Çalışmalarında 
farklı değerlerde çizgi ve lekeler 
kullanarak nesne-mekân ilişkisini 
kurmuştur. Desenin elemanlarını 
ilkeler doğrultusunda kullanarak 
birlik ve bütünlüğü oluşturmuştur. 

Kompozisyonlarda desen eleman-
larını geometrik formlar üzerinde 
kullanamayarak denge, ritim ve 
hareket oluşturmada yetersiz kal-
mıştır. Kompozisyonlarda çizgi ve 
leke değerlerinde farklılıklar gös-
terememiş, nesne-mekân ilişki-
si kurmada sınırlı kalmıştır. Kom-
pozisyonlarda birlik ve bütünlüğü 
oluşturmak için desenin eleman-
larını doğru kullanamamıştır.
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Çalışmalarında; dikey, yatay ve 
çapraz çizgiler kullanarak form-
ların geometrik yapılarını kısmen 
göstermiştir. Hacim etkisini güç-
lendirmek için geometrik formla-
rı kullanmıştır. Kompozisyonda ge-
ometrik kurguyla formların dağılı-
mını düzenlemiştir.

Çalışmalarında; dikey, yatay ve 
çapraz çizgiler kullanarak form-
ların geometrik yapılarını göster-
miştir.   Işığa dikkat ederek ha-
cim etkisini güçlendirmek için ge-
ometrik formları doğru kullan-
mıştır. Kompozisyonda geometrik 
kurguyla formların dağılımını dü-
zenlemiş ve hareketi güçlendir-
miştir. 

Çalışmalarında; dikey, yatay ve 
çapraz çizgiler kullanarak form-
ların geometrik yapılarını göster-
mede yetersiz kalmıştır.  Geomet-
rik formlar üzerinde ışık etkilerini 
doğru gösteremeyerek hacim et-
kisi oluşturamamıştır.  Kompozis-
yonda geometrik kurguyla formla-
rın dağılımını düzenlemede yeter-
siz kalmıştır.Yü

ze
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

             Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup ifa-
delerin altlarındaki noktalı yerleri doldurunuz.

1. Bu ünitede geçen etkinliklerde neler öğrendim?  ...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Etkinliklerde yüzey üzerinde geometrik kurguyu ve planları oluştururken neleri iyi yaptım? ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde yüzey üzerinde geometrik kurguyu ve planları oluştururken nerelerde zorlandım? Neden? ...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Kompozisyonda geometrik kurguyu ve planları oluştururken nerelerde yardıma ihtiyaç duydum? ……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Desen çalışmalarında geometrik kurguyu ve planları oluştururken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeli-
yim?………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapacağım?  ………………………………………………………………………......…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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FİGÜRDE ANATOMİK YAPI

1. Formun ve Anatominin Desendeki Yeri ve Önemi

2. Anatomik Parçaların Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

3. Anatomik Yapıların Biçimsel ve Yapısal Nitelikleri

4. Anatomide Eklemler, Hareket ve Oranlar

6.
ünite

112

Baldassare Peruzzi [Baldasare Perudzi (1481-1536)], Eskiz (1530), Hermitage Mü-
zesi, Rusya
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FİGÜRDE ANATOMİK YAPI

Formun ve Anatominin Desendeki Yeri ve Önemi

Hazırlık Çalışması

1.

Farklı dönemlere ait sanatçıların desenlerini ve figürlerin anatomik yapılarını tanımaya yönelik yaptığı çalışma-
ları derleyiniz. Bu sanatçıların, figürlerin anatomik yapılarında yaptıkları araştırmaları çizimlerine nasıl yansıttığını 
inceleyiniz. Bilgi ve görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

132. görselde sanatçının; ışığın türüne, şiddetine ve yönüne göre yüzey üzerindeki hacim etkisini, form-
ların yapısını, figürlerdeki kas yapılarını ve eklem yerlerini desenin elemanlarını kullanarak kâğıt yüzeyine nasıl 
aktardığını inceleyiniz ve görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

6. ünite

Giovanni Battista Gaulli [Cuanni Batista Gali (1639-1709)], Lavi, Eskiz (1690), Scotland 
(Skotlınd) Ulusal Galeri, İngiltere132
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  Jhon Raynes, Anatomik Çizim (1979),  İngiltere133

Rönesans sanatçıları Michelangelo, Leonardo da Vinci gibi ressam ve heykeltıraşlar, insan anatomisinin en 
ince ayrıntısına kadar bilinmesi gerektiğine inanmışlar, bu konuyla ilgili olarak da insan vücudunun anatomik yapısını 
anlamak için kas ve kemik yapısını araştırmışlardır. 

Jhon Raynes [Jon Reyns (1929-    )] ve Andras Szunyoghy [Andres Sonyonghi (?)]’e ait insan vücudundaki ke-
mikleri ve kas yapısını gösteren 133-141 arası görselleri inceleyiniz.

İNCELEME
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   Jhon Raynes, Anatomik Çizim (1979),  İngiltere134
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    Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim, 2010, Almanya135

  Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim, 2010, Almanya136    



117

     Jhon Raynes, Anatomik Çizim (1979), İngiltere138

  İnsan Vücudunun Kas Yapısı137
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    Jhon Raynes, Anatomik Çizim (1979), İngiltere139       
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    Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim, 2010, Almanya140

    Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim, 2010, Almanya141
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Atölyenizde bir kişinin size model olmasını sağlayınız. Modelinizin dirsek, bilek, diz gibi eklem yerlerinin 
açıkta olmasına dikkat ediniz. Çizimlerinizde, figürü araştırma çizgileriyle gösterip yalnızca eklem yerlerinin anato-
mik yapısını ayrıntılı olarak kâğıt yüzeyinde belirtebilirsiniz (Görsel 142). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi.

 Karsten Hoop, Desen (2010), Özel Koleksiyon, İsviçre142
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DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Leonardo da  
Vinci’nin insan ve hayvan anatomisini tanımaya yö-
nelik yaptığı çizimleri, yazdığı günlükleri, resimleri ve 
desen çalışmalarını araştırınız (Görsel 143-145). Bu 
çalışma için sınıfta iki grup oluşturabilirsiniz. Grup-
lardan biri günlüklerini ve anatomi çizimlerini, diğe-
ri de desen çalışmalarını araştırıp derleyebilir. Derle-
diğiniz bilgi ve görselleri, sınıf ortamında arkadaşla-
rınızla paylaşmak için grup arkadaşlarınızla panolar 
hazırlayabilirsiniz. 

Leonardo Da Vinci, (Da Vinci) (1452-1519), Eskiz (1489), Royal Kü-
tüphanesi, İngiltere143

  Leonardo Da Vinci, Anatomi Çizimleri (1510), Royal Kütüpha-
nesi, İngiltere144   Leonardo Da Vinci, Anatomi Çizimleri (1510), Royal Kütüpha-

nesi, İngiltere145

Bu çalışmada birlik sağlayabilmek için 
çalışma sürecinde iki grup birbiriyle iletişim 
hâlinde olmaya dikkat etmelidir.

YARI
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Ders Dışı Etkinlik-1’de hazırlamış olduğunuz Leonardo da Vinci’nin insan ve hayvan anatomisini tanımaya 
yönelik yaptığı çizimleri, yazdığı günlükleri, resimleri ve desenleri gösteren panoları inceleyiniz. Her grup kendi pa-
nosunda yer alan görseller ile ilgili bilgi verebilir. Yaptığınız araştırma sonucuyla ilgili olarak verdiğiniz kısa bilgiler-
den sonra aşağıdaki yönergeler doğrultusunda fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Size göre sanatçının bu çalışmaları yapmasında amaç nedir?
• Sanatçının anatomiyi araştıran çizimlerinde neleri incelediğini ve bunun nedenlerini değerlendiriniz.
• Sanatçının anatomi üzerine yaptığı araştırmaların çizdiği desenler ve resimler üzerindeki etkisini değer-

lendirmeye çalışınız.
• Sanatçının desenlerinde ve resimlerinde; figürlerin hareketlerini, harekete bağlı olarak kaslarda oluşan 

gerginliği, eklemlerin biçimini ve figürlerdeki ağırlık merkezinin nasıl oluşturulduğunu inceleyiniz. Ben-
zer hareketleri siz de tekrarlayınız ve sanatçının desenleri ile karşılaştırarak fikirlerinizi arkadaşlarınız-
la paylaşınız.

• Sanatçının çizimlerinden yola çıkarak formun ve anatominin desendeki yerini değerlendiriniz.

Sanatçıya ait incelemeleri tamamladıktan sonra bir kişinin size model olmasını sağlayınız. El, kol, diz, dir-
sek, alt bacak, ayak gibi bir bölümün anatomisine dikkat ederek çizimini yapınız. Çizimlerinizde formun anatomik 
yapısını kâğıt üzerinde göstermeye çalışınız (Görsel 146, 147).

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

 Halil Akdeniz (1944-    ), Eskiz (1974), Özel Koleksiyon, İstanbul146  Leonardo Da Vinci, El Çizimleri (1474), Royal Kütüphanesi, İngiltere147
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 Sanzio Raffaello, Eskiz (1520), Devonshire (Devinşayr) Koleksiyonu, Amerika148

Figür, genel anlamda insan ve hayvan resimlerini ifade etmektedir. Desen çalışmalarında en çok 
kullanılan konu insandır. Bu nedenle insan vücudunun anatomik yapısını iyi tanımak gerekir. Anatomi, insan göv-
desinin biçim ve yapısını oluşturan kemikleri, kasları, organları, sinir sistemini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen 
bilimdir. Desen çalışmalarında anatomik bilgi, vücudun dış yapısını biçimlendiren ve hareketi yönlendiren iç yapı-
daki kemik ve kas yapısını içermektedir. Uzun, yassı ve kısa gibi farklı özelliklere sahip toplam 206 parçadan olu-
şan kemikler, vücudun iskeletini oluşturmaktadır. İskeleti saran ve hareketin oluşmasını sağlayan kaslar ise vücu-
dun dış görünümünü oluşturur. Cilt yüzeyine yakın olan kemikler ve kaslar, yapısı gereği, harekete bağlı olarak gö-
rünümde değişim gösterir. Bu değişimlerin, canlı model üzerinde iyi gözlenmesi ve kâğıt yüzeyine doğru aktarıl-
ması gerekmektedir.

Geçmişten günümüze sanatçılar, figürde anatomik yapıyı en iyi biçimde kavramak için çıplak modelden 
desenler çizmiştir (Görsel 148). Siz de insan vücudunun kemik ve kas yapısını tanımak için anatomi kitaplarını ve 
sanatçı desenlerini inceleyebilirsiniz.
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Anatomik Parçaların Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi2.

Arkadaşlarınızla üç kişilik gruplar oluşturunuz. Kollarınızı dirseğe kadar açıkta bırakacak biçimde giysi-
nizi sıvayınız. İlk aşamada, elinizi ve kolunuzu diğer elinizle dokunarak inceleyiniz. Elinizin iskelet yapısını, eklem 
yerlerini ve iskeleti çevreleyen kas örüntüsünü hissetmeye çalışınız. 

İkinci aşamada her biriniz kollarınıza ve ellerinize birbirinden farklı hareketler kazandırınız. Bu hareket-
lerin rahat, gergin; elin bir nesneyi ya da kolu tutması gibi farklılıklar içermesine özen gösteriniz. Arkadaşlarınız-
la kollarınızın, ellerinizin ve eklem yerlerinizin formlarında harekete bağlı olarak nasıl farklılıklar oluştuğunu göz-
lemlemeye çalışınız. 

Üçüncü aşamada aynı incelemeyi yüzünüzde yapınız. Burun, kulak, çene, dudak yapınızı ve başın bo-
yunla bağlantısını dikkatle inceleyiniz; bunların birbirleriyle nasıl bir ölçülendirmeye sahip olduğunu bulmaya ça-
lışınız. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi diğer grup arkadaşlarınızla paylaşınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Bir kişinin oturarak model olması-
nı sağlayınız. Araştırma çizgileri ile oranları-
na, hareketine bağlı olarak oluşan geometrik 
formlara ve ışığın yönüne dikkat ederek kâğıt 
yüzeyine modelin desenini çiziniz. Bu çalışma-
nın amacına ulaşabilmesi için modelin alt ba-
cak ve diz kapaklarının, kol ve dirseklerin açık-
ta kalacak biçimde giyinmesi gerekmektedir.

Araştırma çizgileri ile çizimlerinizi 
tamamladıktan sonra eklem yerlerinin (bilek, 
dirsek, diz vb.),  el ve parmakların, kol ve ba-
cakların anatomisine dikkat ederek çiziminizi 
tamamlayınız (Görsel 149). Bu kesitleri belir-
lerken her iki dizi, dirseği ya da eli seçmek zo-
runda değilsiniz. Modele bakış açınıza göre ke-
sitler belirleyerek kâğıt yüzeyinde kurguladığı-
nız kompozisyonda denge ve birlik oluşturabi-
lirsiniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm 
resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, 
sangın, füzen.

  Banu Atik, Modelden Desen,  Ankara149

Bu çalışmayı, ayakta duran bir mo-
deli farklı bakış açılarıyla inceleyip desenler 
çizerek tekrarlayabilirsiniz.
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    Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim, 2010, Almanya150

    Jhon Raynes, Anatomik Çizim  (1979), İngiltere151

150-154 arasındaki  görselleri inceleyiniz. 
İNCELEME
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    Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim, 2010, Almanya153

   Jhon Raynes, Anatomik Çizim (1979), İngiltere152
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  Mano Kapazoğlu (1961-     ), Portre (2010), Özel Koleksiyon, İngiltere154
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DERS DIŞI ETKİNLİK-2: İnternet üzerinden hayvanların anatomik yapısını araştırınız. Derlediğiniz görsel-
lerden yola çıkarak evinizde ve sokağınızda bulunan hayvanları inceleyip çizimlerini yapınız (Görsel 156, 157). Der-
lediğiniz görselleri ve çizimlerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Leonardo Da Vinci, Eskiz Ayrıntı (1515), Royal Kütüphanesi, İngiltere156  Leonardo Da Vinci, Eskiz (1490), Royal Kütüphanesi, İngiltere157

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm ya da 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Arkadaşlarınızla ikili gruplar oluşturup karşı-
lıklı oturunuz. Birbirinizin yüzünü, profilden ve cephe-
den dikkatle inceleyiniz. İncelemenizi yaparken yüzün 
parçalarının birbirleriyle ve başla oranlarına dikkat edi-
niz. Kâğıt yüzeyine araştırma çizgilerini kullanarak cep-
heden ve profilden olmak üzere iki portre çiziniz. Çi-
zimlerinizi yaparken oranlara dikkat ediniz. 

Araştırma çizgileriyle çizmiş olduğunuz port-
re üzerinde, burnun, ağzın ve gözün anatomik yapısına 
dikkat ederek etüt ediniz. Çizimlerinizi yaparken port-
renin tamamını değil yalnızca belirtilen bölümleri etüt 
ederek özgün bir düzenleme oluşturunuz (Görsel 155).

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen.

  Nadir Taşdemir, Portre, Ankara155
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İnsan vücudu; baş, gövde, kol ve bacaklardan oluşur. Her bir parça farklı kemik yapısı-
na ve kas örüntüsüne sahiptir.  Vücutta hareket, kasların kasılması ve gevşemesiyle sağlanır. Harekete göre iskele-
te bağlı olarak her kasın gevşemesi ve kasılması farklı orandadır, bu durum vücudun dış görünümünü etkiler. De-
sen çalışmalarında vücudun anatomik yapısını kâğıt yüzeyine doğru aktarabilmek için her bir parçanın (eller, ayak-
lar, eklem yerleri, baş gibi) farklı açılardan kendi içindeki yapısının ve bağlı olduğu diğer parçalarla ilişkisinin ayrın-
tılı olarak incelenmesi önerilir. 

Hayvanların iskelet yapıları ve vücut parçaları insanlardan farklıdır. Desen çalışmalarınızda kullanılacak 
hayvan figürlerinin doğru çizimlerinin yapılabilmesi için iskelet ve kas sistemlerinin insan vücudu kadar tanınma-
sı gerekir. Hayvanların anatomik yapılarını anlayabilmek için ilgili kitaplardan ve İnternet üzerinden incelemeler 
yapılabilir.

Anatomik Yapıların Biçimsel ve Yapısal Nitelikleri3.

158, 159 ve 160. görsellerde el ve ayak çizimlerini inceleyiniz.

Vincent Van Gogh, El Etütleri, Desen (1885), Van Gogh Müzesi, Hol-
landa158

 Vincent Van Gogh, Ayak Etütleri, Desen (1887), Van Gogh Müze-
si, Hollanda159

  Sanzio Raffaello,  Adem, Modelden Desen (1509), Uffizi, İtalya160
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DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Bir kişinin çıplak ayaklarla, ayakta veya oturarak size model olmasını sağlayınız. Kâğıt yüzeyine, araştır-
ma çizgileriyle modelin desenini çiziniz. Modelin ellerini, ayaklarını ve bunların bilekle bağlantılarını, eklem yerle-
rini, harekete bağlı olarak oluşan kasların gerginlik oranlarını dikkatle inceleyiniz. Figürün anatomik yapısını geo-
metrik formlar kullanarak çözümlemeye çalışabilirsiniz. Işığın yönüne dikkat ederek açık, orta ve koyu ışık değerle-
riyle etüt desen çalışınız  (Görsel 161). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

  Paul Cadmus [Pol Kadmus (1904-1999)],  Modelden Desen (1993), Özel Koleksiyon, Amerika161

Bu çalışmayı farklı cinsiyet ve yaştan modellerle tekrarlayabilirsiniz.
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DERS DIŞI ETKİNLİK-3: Farklı açılardan el ve ayakların anatomik yapılarını inceleyiniz ve desenlerini çizi-
niz (Görsel 162). Çizimlerinizi yaparken geometrik formlara ve ön, yan, üst planlara dikkat ediniz.

 Nadir Taşdemir, El ve Ayak Çizimleri,  Ankara162

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

İnsan vücudunda kemik yapısı ve kemikleri saran kas örüntüsü, hareketi sağ-
layacak niteliktedir. Kollar ve bacaklar az sayıda uzun kemiklerden ve kaslardan oluşurken el ve ayaklar çok sayı-
da kısa kemiklerden ve kaslardan oluşur. Kollar, omuz ve dirsek; bacaklar, kalça ve diz eklem yerlerinden hareket 
ederken el ve ayaklar, bilekten hareket eder. Ayrıca eller, parmak eklemlerinin yapısı ve sayısından dolayı kendi 
içinde daha fazla hareket olanağına sahiptir. Baş, boyun omurgalarından ve çeneden hareket ederken yüzdeki mi-
mikler, duygusal tepkilere göre kasların kasılması ve gevşemesi ile oluşur. Kalça kemiği, omurga, göğüs kafesi, köp-
rücük ve kürek kemiğinden oluşan gövde ise omurganın eğimi ile hareket kazanır. Tüm iskelet yapısı, omurganın 
eğiminde insanın dengesini sağlayacak biçimde şekil alır. Bu yapı içerisinde harekete bağlı olarak bazı kaslar şişkin 
ve sert görünürken bazı kaslar da düz ve yumuşak görünür. Bu farklılıkları algılayabilmek ve kavrayabilmek, canlı 
modelden ayrıntılı gözlemler ve çizimler yapmayı gerektirir.

DERS DIŞI ETKİNLİK-4: Basılı yayınlardan ve İnternet üzerinden sporcuların (koşan, atlayan, halter kaldı-
ran vb.) fotoğraflarını derleyiniz ve sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. Fotoğrafların görüntü kalitesinin iyi 
olmasına dikkat ediniz.

Anatomide Eklemler, Hareket ve Oranlar4.

Derlediğiniz sporcu fotoğraflarını arkadaşlarınızla inceleyiniz. Harekete bağlı olarak kalça ve omuzların 
pozisyonunu, kasların yapısını, eklem yerlerini ve oranları gözden geçiriniz. Bu fotoğraflardan yola çıkarak kısa 
süreli imgesel desenler çiziniz ve çizimlerinizi arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Atölyenizde, bir değnek tutarak ağırlığını bir bacağı üzerine veren birinin size model olmasını sağlayınız.  
Modelin kısa pantolon ve ince bir tişört giymesi, vücuttaki hareketi doğru görmenizi sağlayacaktır. Modelin hareke-
tini, kalça ve omuzların pozisyonunu, harekete bağlı olarak kaslarda oluşan gerilmeleri, eklem yerlerini inceleyiniz.

Baş, göğüs ve karın kütlelerinde oluşan harekete ve anatomik yapıya dikkat ederek modelin desenini çi-
ziniz (Görsel 163).

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

  Banu Atik, Modelden Desen,  Ankara163



133

DERS İÇİ ETKİNLİK-7

Bir değnek tutup gövdesiyle sağa ya da sola gergin bir dönüş yaparak oturan birinin size model olmasını 
sağlayınız. Modelin diz ve dirseklerinin açıkta kalacak biçimde giyinmiş olmasına dikkat ediniz. Modelin hareketi-
ni, kalça ve omuzların pozisyonunu, harekete bağlı olarak kaslarda oluşan gerilmeleri, eklem yerlerini inceleyiniz.

Oranlara ve anatomik yapıya dikkat ederek modelin desenini çiziniz (Görsel 164).

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

  Nadir Taşdemir,  Modelden Desen,  Ankara164
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  Banu Atik, Eskiz,  Ankara166

Vücutta genel hareketin belirleyicisi, iskelettir. Kaslar, iskeletin hareketine göre gergin ya da 
düz pozisyonda biçim alarak vücudun dış görünümünü oluşturur. Desen çalışmalarında model, giyinik olsa bile el-
biseyle örtülen anatomik yapı tahmin edilebilmelidir. 

Bir figürün desenini doğru çizebilmek için vücuttaki hareketin doğru algılanması gerekir. Bunun için de 
geometriden yararlanılabilir. Kol ve bacakların dışında genel olarak insan vücudu; baş, göğüs ve karın olmak üze-
re üç farklı formdan oluşur (Görsel 166). Bu formlar temelde omurga ile birbirlerine bağladır ve birinin hareketi 
diğerlerini de etkiler. 

Sağlam bir desen çizebilmek için figürdeki kalça pozisyonunun doğru tespit edilmesi gerekir. Kalça po-
zisyonu, karın ve göğüs kütlelerinin de hareketini belirler. Düz ve dengeli bir duruşta kalça ve omuzlar birbirleri-
ne paraleldir (Görsel 167). 

  Nadir Taşdemir,  Modelden Desen,  Ankara167

DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Bir kişinin, yatarak ya da uzanarak size 
model olmasını sağlayınız. Modelin kaslarında 
gerginlik oluşabilecek bir pozisyonda olmasına 
dikkat ediniz. Modeli dikkatle inceleyiniz. Kalçanın 
ve omuzların pozisyonuna, harekete bağlı olarak 
oluşan oranlara, eklem yerlerine ve anatomik ya-
pıya dikkat ederek modelin desenini çiziniz (Gör-
sel 165).

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm re-
sim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

  Paul Cadmus, Modelden Desen (1993), Özel Koleksiyon, Amerika165
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  Nadir Taşdemir,  Modelden Desen,  Ankara169Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim, 
2010, Almanya168

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1. Anatomi nedir? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
2. Desen çalışmalarında anatomik bilgi neleri içermektedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
3. Desen çalışmalarında kalça pozisyonunun önemi nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

4. İnsan vücudunun anatomik yapısına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan vücudunda kemik yapısı ve kemikleri saran kas örüntüsü hareketi sağlayacak niteliktedir.
B) Kollar, omuz ve dirsek eklem yerlerinden hareket ederken eller, bilekten hareket etmektedir ve parmak yapıla-
rından dolayı daha fazla hareket olanağına sahiptir.
C) Yüzdeki mimikler çene kemiğinin hareketi ile oluşur.
D) Omurganın eğiminde tüm iskelet yapısı insanın dengesini sağlayacak biçimde şekil alır.
E) Kaslar iskeleti sarar ve hareketin oluşmasını sağlar.

Aşağıda verilen tümcelerde yer alan yargılar doğru ise tümce başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
5. (     ) Vücutta genel hareketin belirleyicisi iskelettir.
6. (     ) Harekete göre iskelete bağlı olarak her kasın gevşemesi ve kasılması aynı orandadır ve bu durum vücudun dış 
görünümünü etkilemez.

 Duruş pozisyonuna göre ağırlığın, bir bacak üzerine diğer bacağa oranla daha fazla verilmesiyle kalça po-
zisyonu değişir. Bu durum, vücuttaki dengeyi oluşturabilmek için vücuttaki diğer kütlelerin de kalçanın pozisyonu-
na göre hareket kazanmasını gerektirir (Görsel 168, 169). Figür; yürürken, koşarken, otururken ya da eğilirken kal-
ça pozisyonu dengenin oluşmasında önemli rol oynar. Bu durumda kalça ve omuz birbirine paralel değildir. Göv-
dedeki bu yapıya göre kas yapısında da değişim olacaktır. 

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
6. 

ÜNİTE
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Çalışmalarında, hareketli ve hare-
ketsiz figürlerde anatomik yapıya 
dikkat ederek oranları kâğıt yüze-
yinde doğru belirlemiştir.

Çalışmalarında, hareketli ve hare-
ketsiz figürlerde anatomik yapıya 
dikkat ederek oranları kâğıt yüze-
yinde doğru ve eksiksiz belirlemiş-
tir. 

Çalışmalarında, hareketli ve hare-
ketsiz figürlerde anatomik yapıya 
dikkat ederek oranları kâğıt yüze-
yinde doğru belirlemede yetersiz 
kalmıştır.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Figürde Anatomik Yapı” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puanlama 

anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

“Figürde Anatomik Yapı” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her boyutun 
ağırlıklı puanının farklı olduğu göz ardı edilmeksizin- sayfa 40’taki puanlama esası uyarlanacaktır.

Figürlerin ve figür ayrıntılarının çi-
ziminde perspektif kurallarını uy-
gulayarak derinlik oluşturmuştur. 
Figürler ve figür ayrıntılarını çalı-
şırken planlar üzerinde geomet-
rik parçalanmalarla ışık etkilerini 
göstererek derinliği güçlendirme-
ye çalışmıştır.

Figürlerin ve figür ayrıntılarının çi-
ziminde perspektif kurallarını ek-
siksiz uygulayarak derinlik oluş-
turmuştur. Figürler ve figür ayrın-
tılarını çalışırken planlar üzerinde 
geometrik parçalanmalarla ışık 
etkilerini göstererek derinliği güç-
lendirmiştir.

Figürlerin ve figür ayrıntılarının çi-
ziminde perspektif kurallarını uy-
gulayarak kısmen derinlik oluştur-
muştur. Figürler ve figür ayrıntıla-
rını çalışırken planlar üzerinde ge-
ometrik parçalanmalarla ışık etki-
lerini göstererek derinliği güçlen-
dirmede yetersiz kalmıştır.Ça
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Çalışmalarda, figürü ve figür ayrın-
tılarını kâğıt yüzeyinde belirtirken 
desen elemanlarını formun yapı-
sına göre kullanmaya çalışmıştır. 
Desenin elemanlarını kullanırken 
denge oluşturmuştur. Desenin 
elemanlarını kullanarak ritim, ha-
reket, birlik ve bütünlük oluştur-
maya çalışmıştır.

Çalışmalarda, figürü ve figür ay-
rıntılarını kâğıt yüzeyinde belir-
tirken desen elemanlarını formun 
yapısına göre kullanmıştır. Dese-
nin elemanlarını ilkeler doğrul-
tusunda kullanarak denge, ritim, 
hareket, birlik ve bütünlüğü oluş-
turmuştur. 

Çalışmalarda, figürü ve figür ayrın-
tılarını kâğıt yüzeyinde belirtirken 
desen elemanlarını formun yapı-
sına göre kullanmada yetersiz kal-
mıştır. Desenin elemanlarını kulla-
nırken kısmen denge oluşturmuş-
tur. Desenin elemanlarını ilkeler 
doğrultusunda kullanarak ritim, 
hareket, birlik ve bütünlük oluş-
turmada yetersiz kalmıştır.
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Çalışmalarında, figürdeki ve figür 
ayrıntılarındaki anatomik yapı-
yı kısmen kavramış ve bunları çi-
zimlerine aktarmaya çabalamıştır. 
Figürlerde kemik ve kas yapısını, 
eklem yerlerinin anatomik yapısı-
nı, kalça pozisyonunu ve harekete 
göre oluşan anatomik yapıyı dik-
kate alarak çizimlerini doğru bi-
çimde yapmaya çalışmıştır.

Çalışmalarında, figürdeki ve figür 
ayrıntılarındaki anatomik yapı-
yı kavramış ve bunları çizimlerine 
aktarmıştır. Figürlerde kemik ve 
kas yapısını, eklem yerlerinin ana-
tomik yapısını, kalça pozisyonu-
nu ve harekete göre oluşan anato-
mik yapıyı dikkate alarak çizimleri-
ni doğru biçimde yapmıştır. 

Çalışmalarında, figürdeki ve fi-
gür ayrıntılarındaki anatomik ya-
pıyı kavramada ve bunları çizimle-
rine aktarmada yetersiz kalmıştır. 
Figürlerde kemik ve kas yapısını, 
eklem yerlerinin anatomik yapısı-
nı, kalça pozisyonunu ve harekete 
göre oluşan anatomik yapıyı dik-
kate alarak doğru çizimlerini yap-
mada yetersiz kalmıştır.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

                       Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansınızı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup 
noktalı yerleri doldurunuz.

1. Bu ünitede geçen etkinliklerde neler öğrendim? ..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken neleri iyi yaptım? ……………………
……………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken nerelerde zorlandım? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken nerelerde yardıma ihtiyaç duy-
dum?…………………………….....................……………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken hangi alanda kendimi daha çok ge-
liştirmeliyim? ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapacağım?  ………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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FİGÜRDE HAREKET

1. Figürde Hareket, Yön ve Açıların İncelenmesi

2. Model ve Mekân İlişkisinin Tespiti

3. Modelin Özelliklerinin İncelenmesi

4. Ayrıntılar, Maddesel ve Yapısal Özelliklerin İncelenmesi

7.
ünite

138

Bartolomé Esteban Murıllo [Bartolome Esteban Murillo (1617-1682)], Desen 
(1680), Sanat Müzesi, Amerika
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FİGÜRDE HAREKET

Figürde Hareket, Yön ve Açıların İncelenmesi

Hazırlık Çalışması

1.

Klasik ve Çağdaş Dönem sanatçılarının desenlerini derleyiniz. Figürlerin hareketlerini desen tekniklerini kullana-
rak kâğıt yüzeyine nasıl aktardıklarını inceleyiniz. 

İnsanların yoğun olduğu mekânlara gidiniz ve hareketlerini dikkatle inceleyiniz. Bu figürlerin eskiz desenleri-
ni çiziniz. Gerekirse fotoğraflar da çekebilirsiniz. Gözlemlerinizi ve deneyimlerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınız-
la paylaşınız.

170. görseli inceleyiniz. Figürlerdeki hareketi, hareketin yönünü, oluşan açıları inceleyiniz. Bu etkilerin 
desen tekniği ile kâğıt yüzeyine aktarılmasını değerlendiriniz.

7. ünite

170 Leonaert Bramer [Leonard Bramer (1596-1674)], Mürekkep Çalışması (1660), Kunts (Kunts) Müzesi, Almanya
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Bir kişinin size model olmasını sağlayarak kısa süreli desen çizimleri yapınız.  Modelin ayakta, oturarak 
veya uzanarak birbirinden farklı pozlar vermesine ve poz verirken vücudundaki hareketin belirgin, kol ve bacaklar 
arasında kalan boşlukların dengeli olmasına dikkat ediniz. 

Çizimlerinizi yapmadan önce modelin hareketine bağlı olarak oluşan oranları, açıları ve hareketin yönü-
nü dikkatle gözlemleyiniz. Araştırma çizgilerini ve iç kontur çizgilerini kullanarak figürdeki hareketi ve planları kâğıt 
yüzeyine aktarınız (Görsel 171).

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi.

171 Harry Marnean [Hari Marnıyn (1925-2004)], Eskiz (1973), Özel Kolleksiyon, Rusya

İlk çizimlerinizi 20 dakikada, diğer çizimlerinizde süreyi aşamalı olarak 5 dakikaya kadar kısaltarak fi-
gürdeki hareketi kısa sürede kâğıt yüzeyine aktarmaya çalışabilirsiniz.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

 Atölyenizde bir kişinin size ayakta bir nesneyi tutarken model olmasını sağlayınız. Modelin hareketini, ha-
reketin yönünü ve oluşan açıları inceleyiniz. Işığın yönüne ve harekete göre kendinize uygun bir bakış açısı belirle-
yerek modelin desenini çiziniz  (Görsel 172).

Çizimlerinizi yaparken figürde oluşan planlara ve anatomik yapıya dikkat ediniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi.

172 Nadir Taşdemir, Eskiz, Ankara

Bu çalışmayı oturan ve uzanmış bir modelle tekrarlayabilirsiniz.



142

 Banu Atik, Modelden Desen, Ankara173

 Sanzio Raffaello, Modelden Desen (1520), Ashmolean (Eşmolın) Müzesi, İngiltere174

Figür çizmek zordur. Başarılı figür desenler çizebilmek, çok gözlem yapmayı ve disip-
linli çalışmayı gerektirir. Figürün her hareketinde, sizin de bakış açınıza bağlı olarak oranlar, açılar, hareketin yönü 
değişim gösterir. Aynı figürü uzun süre gözlemlediğinizde; otururken, yürürken, koşarken ya da yatarken figürün 
farklı görünümlerde olduğunu tespit edebilirsiniz. Bunun yanında model, karşınızda pozunu verdiği zaman çevre-
sinde dolandığınızda da hareketin yönünün, oluşan açıların, boşlukların, oranların ve oluşan kısaltımların değişim 
gösterdiğini kolayca fark edebilirsiniz (Görsel 173). Sanatçılar, yaşamları sürecinde farklı bakış açılarıyla, farklı ha-
reketlere sahip insan figürleri çizmişlerdir. Harekete bağlı olarak insan formunun nasıl değişim gösterdiğini kâğıt 
yüzeyinde tespit etmeye çalışmışlardır (Görsel 174). 
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DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Farklı hareketlere sahip figür desenler çalışınız. (Görsel 175). Çizimlerinizi sınıf 
ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

 Mustafa Ayaz (1938-    ), Özel Koleksiyon, Ankara175

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen, mürek-
kepli kalemler.
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Model ve Mekân İlişkisinin Tespiti2.

176 ve 177. görselleri inceleyiniz. Desenler arasında figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasındaki ben-
zerlikleri ve farklılıkları değerlendiriniz.

 Henri Leopold Levy [Henri Lepold Lövi (1840-1904)], Üç Kadın ve İki Çocuk, Eskiz (1880) Güzel Sanatlar Müzesi, Fransa176

 Jean Baptista Oudry [Jan Baptista 0dri (1686-1755)], Av, Eskiz (1730), Count Cobenzl (Kont Kobenz) Koleksiyonu, Belçika177
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Bir kişinin atölyenizin farklı yerlerinde ayakta, oturarak ve uzanarak kısa sürelerle model olmasını sağla-
yanız. Modelin hareketine, oluşan planlara ve hareketin yönüne dikkat ederek çevresinde nesnelerle düzenleme-
ler yapabilirsiniz.

Oluşan kompozisyonlardaki dengeye, birlik-bütünlüğe ve nesne-figür-mekân ilişkisine dikkat ederek de-
senler çalışınız (Görsel 178).

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm ya da 35x50 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, sangın, fü-
zen, mürekkepli kalemler.

 Nadir Taşdemir, Eskiz, Ankara178



146

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Atölyenizde bir kişiye masada çalışır durumda poz verdiriniz. Modelin hareketini, nesnelerle olan ilişkisi-
ni, oluşan açıları, planları dikkatle inceleyiniz. Figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına özen göstererek kompozis-
yonu kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 179). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen, mürekkep-
li kalemler.

Banu Atik, Modelden Desen, Ankara179

Bu etkinlikte iki model kullanabilirsiniz.

Desen çalışmalarında amaç, yalnızca figürü kâğıt yüzeyine doğru 
aktarmak değil; figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulduğu, birlik ve bütünlüğün oluşturulduğu, dengenin sağlandı-
ğı kompozisyonlar da oluşturabilmektir. Bu da sizin yaratıcılığınıza, konuya yaklaşımınızdaki özgünlüğe ve üslubu-
nuza göre değişim gösterecektir. 

Çalışmalar yapılırken mekânın türü, figürün konumu, çevrede bulunan nesneler ve ışığın türü, yönü, şid-
deti gibi unsurlar figür ve mekân ilişkisini etkileyecektir. Bu durum; planlarla derinliğin oluşturulması, perspektifin 
ve ışığa bağlı olarak değişim gösterecek açık, orta, koyu değerlerin kullanımıyla ilgilidir  (Görsel 180, 181).  
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180

181 Abraham Bosse [Abraham Bos (1602-1676)], Baskı (1635), British (Biritiş) Müzesi, İngiltere

J. François Millet [J. Franko Mile (1814-1875)], Çiftçiler, Eskiz (1856), d’Orsay (Orsay) Müzesi, Fransa
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DERS DIŞI ETKİNLİK-2: Dış mekânda yer alan hareketli iki veya üç figürden oluşan bir kompozisyonun 
imgesel desenini çiziniz (Görsel 182).  Çizimlerinizde figürlerin duruşundaki ağırlık noktasına ve dengeye dikkat 
ediniz. Kompozisyonlarınızda figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına, derinliğin, hacmin, birlik ve bütünlüğün 
oluşmasına özen gösteriniz.

Çalışmalarınızı, sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Nadir Taşdemir, Eskiz, Ankara182

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, kuru ve 
yağlı pastel boya.



149

Modelin Özelliklerinin İncelenmesi3.

183 ve 184. görselleri inceleyiniz. Modellerin yapısal özelliklerinin kâğıt yüzeyinde nasıl gösterildiği-
ni değerlendiriniz.

183 Jean Babtista Greuze, Modelden Desen (1765), Güzel Sanat-
lar Müzesi, Rusya 184 Mellan Claude [Melan Klod (1598-1688)], Modelden De-

sen (1636), Ermitage (Ermiteg) Müzesi, Rusya

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Atölyenizde bir kişinin size ayakta, ağırlığını bir ba-
cak üzerine verip kalça pozisyonu (hareketi) oluşturacak bi-
çimde model olmasını sağlayınız. Modelin kol ve dizlerinin 
açıkta kalacak şekilde giyinmiş olması, anatomik ayrıntıları ça-
lışabilmenizi sağlayacaktır. 

Modelin hareketini inceleyiniz ve ağırlık noktasını 
doğru tespit etmeye çalışınız. Modelin hareketine göre olu-
şan açılara, boşluklara, oranlara, ışığın şiddeti ve türüne dik-
kat ederek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 
185). Çizimlerinizde figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulması-
na özen gösteriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm veya 70x100 cm 
resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

 Banu Atik, Modelden Desen, Ankara185



150

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Atölyenizde bir kişinin oturarak ya da uzanarak size model olmasını sağlayınız. Modelin poz verirken kalça 
ve omuz kemiklerinin birbirine paralel olmamasına, gövdenin sağa ya da sola dönerek belirgin bir hareketin oluş-
masına özen gösteriniz. Modelin açık renk ve ince giysiler giymesi, hareketi daha iyi gözlemlemenizi sağlayacaktır.

Modelin hareketini dikkatle inceleyiniz ve kendinize uygun bir bakış açısı belirleyiniz. Çizimlerinizde, kal-
ça ve omuz kemiklerinin açılarını doğru tespit etmeye çalışınız. Harekete göre oluşan açılara, boşluklara, oranlara, 
ışığın şiddeti ve türüne dikkat ederek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 186). Çizimlerinizde figürün 
hareketine göre oluşan anatomik yapıyı kâğıt yüzeyine doğru aktarmaya ve figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulma-
sına özen gösteriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm veya 70x100 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, sangın, füzen.

 Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara186
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İnsan figüründe, harekete göre, figürün anatomik yapısında ve üzerindeki giysile-
rin görünümünde değişimler olur. Harekete göre; iskeletin aldığı konum, gerilen kaslar, kıvrımları değişim göste-
ren giysiler de bakış açısına göre farklılıklar gösterir. Bunun yanı sıra her insan; fiziksel özelliklerine, cinsiyetine ve 
yaşına bağlı olarak da farklı yapısal özelliklere sahiptir. Desen çalışmalarında tüm bunların kâğıt yüzeyinde tespi-
ti iyi bir gözleme dayanır.

 187. görselde kadın, erkek ve çocuk figürleri görülmektedir. Her bir figürün fiziksel özellikleri ve hare-
ketleri farklılıklar göstermektedir. Kadının, erkeğin ve çocuğun hem genel hem de harekete bağlı olarak oranları 
ve kas yapıları arasındaki farklılıklar açıkça görülmektedir.

 Jaques Louis David, Eskiz (1782), Petit Palas Müzesi, Fransa187



152

DERS DIŞI ETKİNLİK-3: Koşan, yüzen, basketbol, futbol ya da voleybol oynayan sporcuların imgesel de-
senini çalışınız  (Görsel 188). Bunun için internet ve dergilerden sporcuların hareketlerini, harekete göre oluşan 
anatomik yapılarını inceleyebilirsiniz. Çizimlerinizde figürlerin duruşundaki ağırlık noktasına ve dengeye dikkat 
ediniz. Kompozisyonlarınızda figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına, derinliğin, hacmin, birlik ve bütünlüğün 
oluşmasına özen gösteriniz.

Çalışmalarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Banu Atik, Voleybol Oynayanlar, Eskiz, Ankara188                                    

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, kuru ve 
yağlı pastel boya.

Bu etkinlikte renkli desen çalışabilirsiniz.
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Ayrıntılar, Maddesel ve Yapısal Özelliklerin İncelenmesi4.

189, 190 ve 191. görsellerde ayrıntıların nasıl gösterildiğini inceleyiniz ve arkadaşlarınızla değerlendi-
riniz.

189 Jean Baptista Greuze, Kadın Portresi, Desen (1772), Güzel Sanatlar Mü-
zesi, Rusya

190 I. Stepponovich Shchedrovsky  [I. Stoponovic Şedrovski (1815-1870)], Bizim İnsanlarımız Seri-
si, Renkli Desen (1842), Etnografya Müzesi, Rusya 191

Adolf von Menzel [Adolf von Menzel (1815-
1905)], Modelden Desen (1891), Özel Ko-
leksiyon, Almanya
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Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara

DERS İÇİ ETKİNLİK-7

Atölyenizde bir kişiye ayakta, oturarak ve uzanarak kısa süreli pozlar verdiriniz. Poz veren kişinin büyük 
ve küçük nesneler tutmasını, bir nesneyi itmesini ya da çekmesini sağlayınız. Hareketi, ağırlık noktasını, açıları ve 
oranları dikkatle inceleyerek izlenimlerinizi, araştırma çizgilerini kullanarak hızla kâğıt yüzeyine aktarınız. Çizimleri-
nizde bakış açınıza göre figürün bir bölümünü (el, ayak, bacak, kol ve gövdeden bir bölüm vb.) ayrıntılı olarak kâğıt 
yüzeyine aktarınız  (Görsel 192).

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, kuru ve yağ-
lı pastel boya vb.

192

Çizimlerinizde ayrıntı çalışırken seçiminizi vücudun hareketinin belirgin olduğu bölümlerinden yapa-
bilirsiniz.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Atölyenizde bir kişinin size oturarak mo-
del olmasını sağlayınız. Modelin poz verirken kalça ve 
omuz kemiklerinin birbirine paralel olmamasına, göv-
denin sağa ya da sola dönerek belirgin bir hareketin 
oluşmasına özen gösteriniz. Modeli hareketine göre 
bir ayağının ve bir kolunun çıplak kalmasını sağlayınız. 

Modelin duruşuna göre kendinize bir bakış 
açısı seçiniz. Açılara, oranlara ve harekete dikkat ede-
rek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Çizimle-
rinizde saç kütlelerinin, portrenin, giysilerin ve vücu-
dun açıkta kalan kısımlarındaki anatomik ayrıntılarına 
özen gösteriniz. Kompozisyonlarınızda figür-nesne-
mekân ilişkisinin kurulmasına, derinliğin, hacmin, bir-
lik ve bütünlüğün oluşmasına dikkat ederek çizimleri-
nizi tamamlayınız (Görsel 193).

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm veya 70x100 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, san-
gın, kuru ve yağlı pastel boya vb.

Banu Atik, Modelden Desen, Ankara193

194

Bu etkinlikte renkli ya da karışık teknikle 
desen çalışabilirsiniz.

DERS İÇİ ETKİNLİK-9

Herhangi bir iç mekânda 
hareketli iki veya üç figürün bu-
lunduğu bir kompozisyonun imge-
sel desenini çalışınız. Çizimleriniz-
de saç kütlelerine, giysi ayrıntılarına 
ve anatomik yapıya özen gösteriniz. 
Figür-nesne-mekân ilişkisinin kurul-
masını sağlayarak birlik ve bütünlüğü 
oluşturunuz (Görsel 194). Kompozis-
yonda denge, ritim ve hareket oluş-
turmaya çalışarak özgün desen çiz-
meye çalışınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 
35x50 cm resim kâğıdı, resim altlı-
ğı, resim kalemi.

Nadir Taşdemir, Modelden Desen, Ankara
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 Eser Afacan (1953-    ), Babam, Modelden Desen (1989), Özel Koleksiyon, Ankara195

Genel olarak insan figürü aynı yapısal özelliğe sahip olsa da figürün 
üzerindeki giysilerin türüne ve hareketlere göre fiziksel yapısının görünümünde farklılıklar oluşur. Desen çalışma-
larında bu farklılıklar ayrıntıların çizilmesiyle kâğıt yüzeyine aktarılabilir. Sanatçıların her biri, bu farklılıkları desen-
lerinde farklı üsluplar kullanarak göstermeye çalışmıştır (Görsel 195, 196).
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L. François Benouville [L. Franko Benovil (1821-1859)], Merdi-
vende İki Adam, Desen (1849), Emory (Emori) Üniversitesi, At-
lanta

196

Aşağıdaki soruyu cevaplayınız. 
1. Modele bakış açınıza göre aşağıdakilerin hangisinde değişim olmaz?
A) Hareketin yönünde 
B) Işığın türünde
C) Açılarda
D) Boşluklarda
E) Oranlarda

Aşağıdaki tümcede verilen noktalı yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.
2. Her insan ………… özelliklerine, ………………… ve ………………… bağlı olarak farklı yapısal özelliklere sahiptir.

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
7. 

ÜNİTE



158

O
ra

nl
ar

ı 
Be

lir
le

m
e 

(1
0)

Çalışmalarında geometrik form-
ları kullanarak figürün hareketini 
ve harekete bağlı olarak değişen 
oranları, oluşan kısaltımları kâğıt 
yüzeyinde doğru ve eksiksiz belir-
lemiştir. 

Çalışmalarında geometrik form-
ları kullanarak figürün hareketini 
ve harekete bağlı olarak değişen 
oranları, oluşan kısaltımları kâğıt 
yüzeyinde doğru belirlemede sı-
nırlı kalmıştır.

Çalışmalarında geometrik form-
ları kullanarak figürün hareketini 
ve harekete bağlı olarak değişen 
oranları, oluşan kısaltımları kâğıt 
yüzeyinde doğru belirlemiştir.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Figürde Hareket” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puanlama anahtarı-

nı kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

“Figürde Hareket” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her boyutun ağırlıklı 
puanının farklı olduğu göz ardı edilmeksizin- sayfa 40’taki puanlama esası uyarlanacaktır.

Figürlerin hareketlerini kâğıt yüze-
yinde belirtirken perspektif kural-
larını uygulayarak derinlik oluştur-
muştur. Figürler ve figür ayrıntıla-
rını çalışırken planlar üzerinde ge-
ometrik parçalanmalarla ışık etki-
lerini göstererek derinliği güçlen-
dirmeye çalışmıştır. Figür-mekân 
ilişkisini kurarken kompozisyonda 
planlar oluşturarak derinlik sağla-
maya çalışmıştır.

Figürlerin hareketlerini kâğıt yü-
zeyinde belirtirken perspektif ku-
rallarını eksiksiz uygulayarak de-
rinlik oluşturmuştur. Figürler ve 
figür ayrıntılarını çalışırken plan-
lar üzerinde geometrik parçalan-
malarla ışık etkilerini göstererek 
derinliği güçlendirmiştir. Figür-
mekân ilişkisini kurarken kompo-
zisyonda planlar oluşturarak de-
rinlik sağlamıştır.

Figürlerin hareketlerini kâğıt yüze-
yinde belirtirken perspektif kural-
larını uygulayarak kısmen derin-
lik oluşturmuştur. Figürler ve figür 
ayrıntılarını çalışırken planlar üze-
rinde geometrik parçalanmalar-
la ışık etkilerini göstererek derinli-
ği güçlendirmede yetersiz kalmış-
tır. Figür-mekân ilişkisini kurarken 
kompozisyonda planlar oluştura-
rak derinlik sağlamada sınırlı kal-
mıştır.
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Çalışmalarda figürün hareketini, 
yapısal özelliklerini ve ayrıntıları-
nı kâğıt yüzeyinde belirtirken de-
sen elemanlarını formun yapısına 
göre kullanmaya çalışmıştır. Dese-
nin elemanlarını kullanırken den-
ge oluşturmuştur. Desenin ele-
manlarını ilkeler doğrultusunda 
kullanarak figür-nesne-mekân iliş-
kisini kurmuştur.

Çalışmalarda figürün hareketi-
ni, yapısal özelliklerini ve ayrın-
tılarını kâğıt yüzeyinde belirtir-
ken desen elemanlarını formun 
yapısına göre kullanmıştır. Dese-
nin elemanlarını kullanırken den-
ge, ritim ve hareket oluşturmuş-
tur. Desenin elemanlarını ilkeler 
doğrultusunda kullanarak figür-
nesne-mekân ilişkisini kurmuş ve 
birlik-bütünlüğü oluşturmuştur. 

Çalışmalarda figürün hareketini, 
yapısal özelliklerini ve ayrıntılarını 
kâğıt yüzeyinde belirtirken desen 
elemanlarını formun yapısına göre 
kullanmada sınırlı kalmıştır. Dese-
nin elemanlarını kullanırken den-
ge, ritim ve hareket oluşturma-
da yetersiz kalmıştır. Desenin ele-
manlarını ilkeler doğrultusunda 
kullanarak figür-nesne-mekân iliş-
kisini kurmada ve birlik-bütünlüğü 
oluşturmada sınırlı kalmıştır.
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Figür çalışmalarında hareket, yön 
ve açıları kâğıt yüzeyinde doğru 
tespit etmiştir. Figürlerin yapısal 
özelliklerindeki ayrıntıları ve ay-
rıntılardaki farklılıkları doğru göz-
lemleyip eksiksiz kâğıt yüzeyine 
aktarmıştır.

Figür çalışmalarında hareket, yön 
ve açıları kâğıt yüzeyinde doğru 
tespit etmede sınırlı kalmıştır. Fi-
gürlerin yapısal özelliklerindeki ay-
rıntıları ve ayrıntılardaki farklılıkla-
rı doğru gözlemleyip kâğıt yüzeyi-
ne aktarmada yetersiz kalmıştır.

Figür çalışmalarında hareket, yön 
ve açıları kâğıt yüzeyinde doğru 
tespit etmeye çalışmıştır. Figürle-
rin yapısal özelliklerindeki ayrın-
tıları ve ayrıntılardaki farklılıkla-
rı kâğıt yüzeyine aktarmaya çalış-
mıştır.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

                       Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup nok-
talı yerleri doldurunuz.

1. Bu ünitede geçen etkinliklerde neler öğrendim? ..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken neleri iyi yaptım? ……………………
……………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken nerelerde zorlandım? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken nerelerde yardıma ihtiyaç duy-
dum?…………………………….....................……………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Figürün ve figür ayrıntılarının anatomik yapısını kâğıt yüzeyinde gösterirken hangi alanda kendimi daha çok ge-
liştirmeliyim? ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapacağım?  ………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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FİGÜRDE LEKE ÇALIŞMALARI

1. Lavi Tekniğinin Özellikleri

2. Lavide Kullanılacak Malzemeler ve Dikkat Edilecek Noktalar

3. Lavide Açık-Orta-Koyu Değerlerin Önemi

4. Kompozisyonda Değer Dengelerinin Sağlanması ve Dağılımı

8.
ünite

160

 Francisco Goya [Françisko Goya (1746-1828)], Eskiz (1828), Metropolitan Müze-
si, Amerika
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FİGÜRDE LEKE ÇALIŞMALARI

Hazırlık Çalışması

Rönesans, Barok ve Çağdaş Dönemlere ait aşağıda verilmiş olan sanatçıların lavi desen çalışmalarını inceleyiniz. 
(Görsel 197, 198, 199). Bu eserlerde, desen elemanları ve ilkeleri nasıl kullanılmıştır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınız-
la paylaşınız. 

8. ünite

  H. V. R. Rembrandt, Kitaplı Kadın (1639), Rotterdam Müzesi, Hollanda197

 Leonardo Da Vinci, Madonna Çocuk ve Kedi, Lavi 
(1478), British Müzesi, İngiltere  

Francesco Castellet [Françesko Castelet (1912-1976)], Model-
den Desen, Lavi (1970), Özel Koleksiyon, İspanya199198
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Lavi Tekniğinin Özellikleri1.

Hazırlık çalışmasındaki paylaşımlardan edindiğiniz fikirler doğrultusunda, kuru ve ıslak kâğıtlar üzerin-
de, fırça ve ince uçlu çubuklarla, mürekkep kullanarak leke ve çizgi çalışmaları yapınız. Çalışmalarınızda, mürek-
kebe eklenen suyun miktarıyla oynayarak açık-orta-koyu leke ve çizgi değerleri elde etmeye çalışınız (Görsel 200).

  Banu Atik, Ankara200

  Agostino Tassi [Agustino Tasi (1578-1644)], Desen,Lavi (1630), Özel Koleksiyon, İtalya201

201, 202 ve 203. görselleri inceleyiniz. 
İNCELEME
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Anthonie Palamedesz [Antoni Palamedez (1601-1673)], Lavi De-
sen (1640) Metropolitan Müzesi, Amerika202 Mustafa Duymaz, Lavi Desen (1998), Özel Koleksiyon, Ankara203

DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Çeşitli sanatçıların lavi tekniğiyle yapılmış eser-
lerini sınıf ortamında arkadaşlarınızla inceleyiniz. Eserler-
de ilginizi çeken ayrıntılarla ilgili görüşlerinizi arkadaşları-
nızla paylaşınız. Sanatçının eserlerindeki lekelerin ve çiz-
gilerin hangi yöntemlerle yapıldığını tespit etmeye çalışı-
nız (Görsel 204). Tespitleriniz doğrultusunda, daha önce-
ki derslerde lavi tekniğiyle yapmış olduğunuz desen ça-
lışmalarını leke ve çizgi ögeleri açısından değerlendirme-
ye çalışınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: Sanatçılara ait lavi de-
sen örnekleri.

  H.V.R. Rembrandt, Portre, Lavi (1638), Rotterdam Müzesi, Hollanda204

Sanatçıların tekniği kullanım yöntemlerini 
daha iyi anlayabilmek için desenlerinden kopya de-
senler çalışabilirsiniz.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Atölyenizde bulunan antik figürlerden birini kullanarak doğal ve yapay nesnelerle birlikte basit bir düzen-
leme oluşturunuz. Düzenlemeyi rahat görebileceğiniz şekilde oturma konumunuzu belirleyiniz. Lavi tekniğini kul-
lanarak kompozisyonu kâğıda aktarınız. Çalışmanızı yaparken öncelikle kurşun kalemle düzenlemenin ana hatları-
nı kâğıda çiziniz. Daha sonra mürekkep, su ve fırça kullanarak kompozisyonda bulunan figür ve nesneler üzerinde-
ki ışık etkilerini açıktan koyuya doğru leke değerleriyle göstermeye çalışınız (Görsel 205). Çalışmalarınızı arkadaşla-
rınızla birlikte değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm sulu boya kâğıdı, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fırçalar, resim ka-
lemi.

 Zeynep Merve Çiçek, Torslu Naturmort, Lavi (2007), Özel Koleksiyon, Ankara205

Bu etkinliği, farklı düzenlemeler hazırlayarak kuru ve ıslak kâğıtlar üzerinde yineleyebilirsiniz. 
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Model olacak kişinin oturarak poz vermesini sağ-
layınız. Bölgesel ışık kullanarak model üzerinde güçlü göl-
geler oluşturunuz. Modeli inceleyiniz ve kendinize uygun 
bir bakış açısı belirleyiniz. Lavi tekniği kullanarak izlenim-
lerinizi kâğıda aktarınız. Öncelikle modeli ve mekânı, kur-
şun kalemle, belli belirsiz çizgilerle kâğıt yüzeyine çiziniz. 
Daha sonra mürekkep, ince uçlu çubuklar ve fırça kullana-
rak kompozisyonda bölgesel ışık etkisiyle oluşan açık, orta, 
koyu çizgi ve leke değerlerini belirlemeye çalışınız (Görsel 
206). Desende farklı leke değerlerinin dağılımlarının den-
ge ve ritim oluşturmasına özen gösteriniz. Desenin eleman-
larının kullanılmasında tekniğin olanaklarını arkadaşlarınız-
la değerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm sulu boya kâğıdı, resim kalemi, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fırça-
lar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu.

Zeynep Merve Çiçek, Modelden Desen, Lavi (2006), Özel Kolek-
siyon, Ankara206

Bu etkinliği, farklı düzenlemeler hazırlayarak 
kuru ve ıslak kâğıtlar üzerinde yineleyebilirsiniz. 

Islak kâğıt kullanarak yapacağınız lavi çalış-
malarında, fazla suyu bir kâğıt havluyla alarak yü-
zeyi çalışmaya uygun hâle getiriniz.  

YARI

DERS DIŞI ETKİNLİK-1: İn-
ternet üzerinden yapacağınız araş-
tırmalarla, farklı dönemlere ve 
farklı sanatçılara ait lavi desen ça-
lışmalarını derleyiniz. Eserlerde-
ki malzeme, teknik ve üslup fark-
lılıklarını inceleyiniz. Bu inceleme-
lerden edindiğiniz veriler doğrultu-
sunda lavi tekniği kullanarak için-
de figürlerinde bulunduğu imgesel 
desenler çalışınız. Kompozisyonda 
denge, ritim ve hareket oluşturma-
ya çalışınız. Desen ilkelerine bağlı 
kalmaya özen gösteriniz. Çalışmala-
rınızı, arkadaşlarınızla değerlendiri-
niz (Görsel 207). 

  Fikriye Güneş Atik, Manzara, Lavi (2001), Özel Koleksiyon, Ankara207
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Geçmişten günümüze birçok sanatçı desen çalışma-
larında lavi tekniğini kullanmıştır. Lavi, mürekkep ya da boyanın sulandırılmasıyla elde edilen açık, orta ve koyu 
değerlerle yapılan bir resim tekniğidir. Lavi tekniğiyle desen çizerken esas olan, çizim ve lekedir. İyi bir lavi için ko-
nudan önce dengeli bir kompozisyonun oluşturulması gereklidir. Bu da sürekli desen çalışmalarıyla ve çizimlerle 
geliştirilir. Anlık ifadelerin yansıtılmasına olanak veren ve suya dayanıklı kâğıda ya da tuval üzerine uygulanabilen 
lavi tekniği, Rönesanstan günümüze malzeme ve yöntem olarak önemli gelişmeler kaydetmiştir. Orta çağ resim-
lemecileri (illuminators) sulandırılmış mürekkep kullanarak yaptıkları resimlerle lavi tekniğine öncülük etmişler-
dir.  Bu dönemde ressamlar, desen çizimlerinde, mürekkebin yanı sıra kuru boya ve sulu boyadan da yararlanmış-
lardır. Botticelli, Leonardo, Raffaello, Rubens, Rembrandt, Claude Lorrain [Klaude Lorreyn (1600 –1682)], Poussin 
[Pusini 1594 -1665)], Goya [Goya (1746 – 1828)], Delacroix, Van Gogh ve Picasso lavi tekniğiyle önemli eserler ve-
ren sanatçılar arasında sayılabilir (Görsel 208, 209, 210).

  Sanzio Raffaello, Athena’ nın Okulu, Lavi (1510), Galeri Uffizi, İtalya208

  Vincent Van Gogh, Manzara, Desen (1888), Rijks Müzesi, Hollanda209 Eugene Delacroix, Atilla, Lavi (1847), Louvre Müzesi, Fransa210
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Lavide Kullanılacak Malzemeler ve Dikkat Edilecek Noktalar2.

Farklı teknik ve malzemelerle yapılmış olan 211, 212, 213. görsellerde yer alan lavi desen örnekleri-
ni inceleyiniz. Bu çalışmalarda açık, orta, koyu leke ve çizgi değerlerinin hangi malzeme ve teknikler kullanıla-
rak nasıl verildiği hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Pietro Bernini [Pietro Bernini (1598-1680)], 14. Loius, Lavi (1669) Civico 
(Çiviko)  Müzesi, İtalya211

Anthonie Palamedesz, Lavi Desen (1640), Metropolitan Mü-
zesi, ABD212   H. V. R. Rembrandt, Ruth ve Naomi, Lavi (1638), Rotterdam Müze-

si, Hollanda213
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DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Model olacak kişinin farklı duruş pozisyonlarıyla on dakikalık pozlar vermesini sağlayınız. Modeli görebi-
leceğiniz uygun bir oturma düzeni alınız. Lavi tekniğiyle izlenimlerinizi kısa süreli çizimler hâlinde kâğıda aktarınız. 
Farklı kalınlıkta fırçalar kullanarak figür üzerindeki ışık etkilerini açık, orta ve koyu leke dağılımlarıyla göstermeye 
çalışınız. Mürekkebe batırdığınız ince uçlu çubukları kullanarak kompozisyondaki çizgisel etkileri belirleyiniz (Gör-
sel 214). Çalışmalarınızı yaparken oranlara dikkat ediniz. Kompozisyondaki açık, orta ve koyu leke dengesini sağla-
yarak bütünlük oluşturunuz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm sulu boya kâğıdı, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fırçalar ve uçlar, pa-
muk veya kâğıt havlu.

  Nadir Taşdemir, Lavi, Ankara214

Çalışmalarınızı yaparken kalın gramajlı ve ıslatılmış kâğıtlar kullanınız.

Islak kâğıt kullanarak yapacağınız lavi çalışmalarında, yüzeydeki fazla suyu bir kâğıt havlu kullana-
rak alabilirsiniz. 

YARI
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DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Model olacak iki kişinin, doğal ve yapay nesnelerle 
düzenlediğiniz bir mekân içerisinde poz vermelerini sağlayınız. 
Kompozisyonu rahat görebileceğiniz bir oturma düzeni oluş-
turunuz. Çalışmaya başlamadan önce kâğıt yüzeyini suyla ıs-
latınız ve yüzeyde kalan fazla suyu bir peçeteyle kurulayarak 
lavi için uygun hâle getiriniz. Farklı kalınlıklarda uçlar kullana-
rak açık değerli çizgilerle kompozisyonu kâğıda aktarınız. Işı-
ğın kompozisyon üzerindeki etkisini, mürekkebe ekleyeceğiniz 
su miktarının oranlarıyla oynayarak açık, orta ve koyu leke de-
ğerleriyle göstermeye çalışınız (Görsel 215). Çalışmanızı yapar-
ken uygun fırçalar kullanarak formlar üzerindeki hacimsel et-
kileri güçlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm sulu boya kâğıdı, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fırça-
lar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

  Banu Atik, Lavi, Ankara215

Çalışmalarınızda sorun oluşturduğunu düşündü-
ğünüz koyu leke değerlerini açmak için mürekkep kuruma-
dan yüzeydeki boyayı kâğıt havlu, sünger ya da pamuk uçlu 
çubuklarla alabilirsiniz.

 Çalışmalarınızı yaparken yüksek gramajlı ve ısla-
tılmış kâğıtlar kullanınız.

YARI

DERS DIŞI ETKİNLİK-2: Lavi 
tekniği kullanarak imgesel peyzaj konu-
lu kompozisyon tasarlayınız. Çalışmaları-
nızı yaparken mürekkepli kalem, mürek-
kep, ekolin boya, su, fırça ve uçlar kul-
lanarak zengin bir anlatım dili seçebilir-
siniz. Desen çalışmanızı yaparken açık, 
orta ve koyu lekeler arasındaki geçişleri, 
ışık etkilerine göre vermeye özen göste-
riniz. Çalışmanızda mürekkebe eşlik ede-
bileceğini düşündüğünüz ikinci bir renk 
kullanarak özgün bir anlatım dili elde et-
meye çalışabilirsiniz (Görsel 216). Ta-
mamladığınız desenin sizde oluşturduğu izlenimler doğrultusunda, lavi tekniğinde kullanılabilecek seçenek oluş-
turan malzemeler ve bu malzemelerin kullanım teknikleri hakkında fikirler üretmeye çalışınız. Fikirlerinizi sınıf 
ortamında paylaşmak üzere bir kâğıda not ediniz.  

  Nadir Taşdemir, Lavi, Ankara216

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm sulu boya kâğıdı, mürekkepli kalem, mürekkep, ekolin boya, su, 
farklı kalınlıklarda fırçalar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 



170

Lavi tekniği, mürekkep ve su ka-
rışımlarıyla elde edilen leke ve çizgi değerleriyle çalışıldı-
ğı için kullanılan kâğıdın da bu tekniğe uygun olması ge-
rekmektedir. Su ve mürekkep çok yoğun kullanıldığında 
kâğıt yüzeyinde tahribata ve yırtılmalara sebep olabilir. 
Bunu önlemek amacıyla yüksek gramajlı, kalın ve dayanık-
lı kâğıtlar kullanmak gerekmektedir. 

Lavi tekniğiyle yapılan desen çalışmalarında mü-
rekkep, ekolin ve çini mürekkebinin yanı sıra sulu boya 
malzemeleri de aynı amaçla kullanılabilir. Çeşitli kalınlık-
ta fırçalar ve uçlar, çizim için bir kurşun kalem, fazla suyu 
almak için pamuk uçlu çubuklar, sünger, kâğıt havlu, su 
kabı, zamklı bant, kâğıt klipsi gibi gereçler bu teknikle çizi-
lecek desen çalışmalarında gerekli olan diğer malzemeler-
dir. Lavi tekniği, çoğunlukla tek renk boyayla çalışıldığından önemli olan renk uygulamaları değil açık, orta ve koyu 
lekelerle formun kâğıt yüzeyinde doğru ve sanatsal tespit edilebilmesidir (Görsel 218).

Charles Ritchie [Çars Riçi (1954-    )], Naturmort, Lavi, Özel Kolek-
siyon, ABD218

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Model olacak kişinin oturarak poz vermesini 
sağlayınız. Modeli görebileceğiniz uygun bir oturma dü-
zeni alınız. Işığın model üzerindeki etkilerini açık, orta ve 
koyu leke oluşumlarını inceleyiniz. Modeli imgesel olarak 
kurguladığınız bir mekânla birlikte düşünerek kurşun ka-
lemle belli belirsiz çizgilerle kâğıt yüzeyine çiziniz. Çalış-
malarınızda mekân ve model ilişkisine dikkat ederek oran-
ları doğru belirlemeye özen gösteriniz. Kompozisyondaki 
açık, orta ve koyu leke değerlerini farklı kalınlıklarda fır-
çalar kullanarak gösteriniz (Görsel 217). Bunun için farklı 
oranlarda hazırladığınız mürekkep ve su karışımlarını kul-
lanınız. İnce uçlu çubuklarla kompozisyondaki çizgisel et-
kileri belirleyiniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler:  35x50 ya da 50x70 cm yüksek gramajlı kâğıtlar, ekolin boya, mürekkep, su, fark-
lı kalınlıklarda fırçalar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

  Nadir Taşdemir, Lavi, Ankara217

Bu etkinliği ekolin boya kullanarak başka bir 
düzenleme ile tekrar çalışabilirsiniz. Çalışmalarınızda 
farklı özellikte doku ya da gramajda kâğıtlar kullanarak 
değişik etkiler elde edebilirsiniz.    

1- Silgi, kâğıt yüzeyinde tahribata sebep olduğundan lavi desen çalışmalarında kurşun kalem hata-
larını temizlemek için silgi kullanmamaya özen gösteriniz. Bunun yerine kaleminizi bastırmadan çok hafif 
çizgiler çizmeye çalışınız.

2- Çalışmalarınızı yaparken yüksek gramajlı kâğıtlar kullanmaya özen gösteriniz.

YARI



171

Lavide Açık-Orta-Koyu Değerlerin Önemi3.

219 ve 220. görselleri inceleyiniz. Eserde bulunan açık-orta-koyu leke ve çizgi değerlerinin, planlar 
üzerindeki etkileri hakkında görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Swann [Svan (1952-    )], Modelden Desen (2007), Özel Koleksiyon, İn-
giltere219

   Clude Lorrain, Manzara, Lavi (1645), Cleveland (Klivlend) Müzesi, ABD220
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DERS İÇİ ETKİNLİK-7

DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Atölyenizde bulunan doğal ve yapay nesneler-
le bir düzenleme oluşturunuz. Kompozisyonu görebilece-
ğiniz uygun bir oturma düzeni alınız. Lavi tekniği kullana-
rak izlenimlerinizi kâğıda aktarınız. Çalışmanızı yaparken 
nesneler üzerindeki planları gözlemleyerek hacim etkile-
rini açık, orta ve koyu leke değerleriyle kâğıt yüzeyinde 
göstermeye çalışınız (Görsel 221). Leke dağılımına dikkat 
ederek dengeli kompozisyonlar oluşturunuz.

Lavi tekniği kullanarak imgesel bir peyzaj desen kurgulayınız. Kompozisyonda bulunan varlıkları, belirle-
diğiniz ufuk çizgisine uygun bir şekilde, oranlarına dikkat ederek yerleştirmeye çalışınız.  Tasarımınızda ön, orta ve 
arka planları göstererek açık, orta, koyu leke ve çizgi değerleriyle derinlik etkisi oluşturmaya özen gösteriniz (Görsel 
222). Çalışmanızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm 
sulu boya kâğıdı, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fır-
çalar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm sulu boya kâğıdı, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fırça-
lar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

 Zeynep Merve Çiçek, Natürmort,  Lavi (2007), Özel Koleksiyon, An-
kara221

Bekir Er, Manzara, Lavi (2009), Özel Koleksiyon, Ankara222

Bu etkinliği ekolin boya kullanarak canlı mo-
del ile tekrar çalışabilirsiniz. 
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DERS İÇİ ETKİNLİK-9

Model olacak kişinin doğal ve yapay nesnelerle düzenlediğiniz bir mekânda poz vermesini sağlayınız. Ha-
zırladığınız kompozisyonu lavi tekniği kullanarak üç farklı şiddete sahip ışık etkisiyle kâğıda aktarınız. Çalışmaları-
nızda kullanacağınız boya ve su oranlarını, kompozisyonda bulunan ağırlıklı leke değerlerine göre belirlemeye özen 
gösteriniz. Üç farklı ışık şiddetiyle varlıklar üzerinde oluşan açık, orta ve koyu leke değerlerinin nasıl oluştuğunu 
gözlemleyiniz. Işığın model, nesne ve mekân üzerindeki etkilerini uygun leke ve çizgi değerleriyle oluşturmaya ça-
lışınız. Tamamladığınız üç çalışmayı, ışığın varlıklar üzerinde oluşturduğu leke etkileri bakımından değerlendiriniz 
(Görsel 223).

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm sulu boya kâğıdı, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fırçalar, farklı kalın-
lıkta uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

Zeynep Merve Çiçek, Lavi (2007), Özel Koleksiyon, Ankara223

Bu çalışmayı yapmak için şiddeti ayarlanabilen, bölgesel etkili bir ışık kaynağı kullanabilirsiniz. 

Sırayla yapacağınız üç çalışmada model, duruş ve ışığın yönü aynı kalırken ışık şiddetinin farklılık 
göstermesine dikkat ediniz.  

YARI
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Yumuşak ve zengin ton geçiş-
lerinin sağlanabilmesine olanak veren lavi tekniği, leke 
desen çalışmalarında sık kullanılmaktadır. Lavi tekniğiy-
le koyudan açığa çeşitli değerler elde edilebilir. Lavi ça-
lışmalarında ışık-gölge etkisi ile oluşan leke değerleri-

nin doğru kullanıl-
ması önemlidir. Jac-
ques Louis David’in 
yapmış olduğu lavi 
peyzaj desende açık, 
orta ve koyu leke da-
ğılımları iç içe kulla-
nılarak hem ritim hem birlik-bütünlük hem de nesne mekân ilişkisi oluşturul-
muştur. Bu leke değerleri ile resim yüzeyinde nesnelerin formunu kavrama ve 
üç boyutlu etkiyi güçlendirme amaçlanmıştır. Yüzeylerde kullanılan ışık etkile-
ri, planları birbirinden ayırırken kompozisyon genelinde de denge oluşturmuş-
tur (Görsel 225). 

Lavi tekniği ile leke desenler çalışabileceği gibi çizgisel desenler de 
çalışmak mümkündür. Van Gogh’un,  mürekkep kullanarak yapmış olduğu port-
re çalışmasında, farklı kalınlıklardaki uçlarla taramalar yaptığı görülmektedir 
(Görsel 226). Figürü oluşturan planlar üzerinde uyguladığı farklı yoğunluktaki 
taramalarla açık, orta ve koyu leke değerleri elde ederek formların hacim etki-
sini güçlendirmiştir.

  Jacques Louis David, St. Angelo Kalesi, Lavi (1777), Louvre (Luvr) Mü-
zesi, Fransa225

Vincent Van Gogh, Porte (1885), Van 
Gogh Müzesi, Hollanda226

DERS DIŞI ETKİNLİK-3: Lavi tekni-
ğiyle açık, orta ve koyu değerler kullanarak 
imgesel desen çiziniz. Çalışmanızda insan ve 
hayvan figürleri olmasına özen gösteriniz. Fi-
gürler üzerindeki planları açık, orta ve koyu 
leke değerleriyle göstererek hacim etkisi-
ni güçlendiriniz. Işığın mekân ve kompozis-
yonda bulunan varlıklar üzerindeki etkilerini, 
farklı leke ve çizgi değerleriyle belirginleştiri-
niz (Görsel 224). Çalışmanızda çini mürekke-
be eşlik edebilecek ikinci bir malzeme kulla-
narak çizgi ve leke değerlerini çeşitlendirebi-
lirsiniz. Çalışmanızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

 Bekir Er, Manzara, Lavi (2007), Özel Koleksiyon, Ankara224

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm sulu boya kâğıdı, çini mürekkebi, sulu boya, su, farklı ka-
lınlıklarda fırçalar, farklı kalınlıkta uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

Bu çalışmada çini mürekkebinin yanında ikinci malzeme olarak farklı renkte sulu boya kullanabilir-
siniz. 
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Kompozisyonda Değer Dengelerinin Sağlanması ve Dağılımı4.

227, 228 ve 229. görsellerde açık, orta ve 
koyu leke değerlerinin yüzey üzerindeki dağılımlarını 
inceleyiniz. Kompozisyondaki farklı ışık etkileriyle olu-
şan leke değerleri hakkındaki görüşlerinizi arkadaşları-
nızla paylaşınız.

  Nadir Taşdemir, Lavi, Ankara227

 Nadir Taşdemir, Lavi, Ankara229Yasemin Kozak, Lavi, Ankara228
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DERS İÇİ ETKİNLİK-11

Model olacak iki kişinin size poz vermesini sağ-
layınız. Şiddeti artırılmış bölgesel ışık kullanarak modeller 
ve mekân üzerinde açık, orta ve koyu değerler oluşma-
sını sağlayınız. Modelleri görebileceğiniz uygun bir otur-
ma düzeni oluşturunuz. Çalışmanızı yaparken ışığın yönü 
ve şiddetine bağlı kalarak farklı leke değerlerini uygun ka-
lınlıktaki fırçalarla kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 231). 
Çalışmalarınızı yaparken oranlara dikkat ederek ve fark-
lı leke değerleri kullanarak figür-mekân ilişkisi kurmaya 
çalışınız. Yüzey üzerindeki açık, orta ve koyu değerlerin 
dağılımıyla kompozisyonda denge oluşmasını sağlayınız. 
Farklı kalınlıkta uçlar kullanarak kompozisyondaki hare-
ket ve ritmi, çizgisel etkilerle güçlendiriniz. Çalışmalarını-
zı sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz.   

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm 
sulu boya kâğıdı, çini mürekkebi, su, farklı kalınlıklarda 
fırçalar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

 Banu Atik, Lavi, Ankara231

DERS İÇİ ETKİNLİK-10

Okulunuzda düşük şiddette yaygın ışık etkileri-
nin görüldüğü bir yere gidiniz. Model olacak kişinin bura-
da kısa süreli pozlar vermesini sağlayınız. Güçlü zıtlıklar 
oluşturmayacak şekilde, birbirine yakın değerlerde leke 
ve çizgiler kullanarak izlenimlerinizi lavi tekniğiyle kâğıda 
aktarınız. Yakın değerlerin dağılımlarıyla kompozisyonu 
belirleyiniz (Görsel 230). Modelin alacağı farklı duruşları, 
farklı yönlerden görerek kısa süreli çizimler hâlinde tek-
rarlayınız. Kompozisyonda leke dağılımlarıyla birlik ve bü-
tünlük oluşturmaya çalışınız.

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm 
sulu boya kâğıtları, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda 
fırçalar ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

 Banu Atik, Lavi, Ankara230
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DERS DIŞI ETKİNLİK-4: Şiddeti düşürülmüş ışık kullanılarak aydınlatılmış, kapalı ya da açık mekân içe-
risinde, figürlerin de bulunduğu bir imgesel desen tasarlayınız. Çalışmanızı yaparken koyu değerlerin hâkim ol-
duğu bir kompozisyon kurgulayınız. Lavi tekniği kullanarak çalışmanızı kâğıda aktarınız. Seçmiş olduğunuz konu-
ya ve ışık etkilerine göre açık, orta ve koyu leke dağılımlarını belirleyiniz. Kompozisyonda birlik-bütünlük, denge 
ve ritim oluşturmaya özen gösteriniz (Görsel 233). 

 Zeynep Merve Çiçek, Lavi (2007), Özel Koleksiyon, Ankara233

Bu etkinliği yapma-
dan önce akşam saatlerini içe-
ren zaman dilimlerinde, kapa-
lı ve açık mekânları gözlemle-
yerek ışık etkileri hakkında fikir 
edinebilir, gerekirse fotoğraflar 
çekebilirsiniz.

DERS İÇİ ETKİNLİK-12

Okulunuzun içinde çizim yapabileceğiniz bir 
mekâna gidiniz. Model olacak kişinin bu mekânda poz ver-
mesini sağlayınız. Mekân seçiminizi yaparken ters ışık etkile-
rinin görüldüğü, iç mekândan dış mekâna kapı ve ya pencere 
ile açılan bir yer olmasına özen gösteriniz. Ters ışığın, mekân 
ve nesneler üzerindeki etkilerini inceleyiniz. İzlenimlerinizi 
lavi tekniğini kullanarak kâğıda aktarınız. Çalışmalarınızı ya-
parken mekânlardaki açık, orta ve koyu değer farklılıkları-
nı, uygun kalınlıkta fırçalar kullanarak farklı mürekkep ve su 
oranlarıyla belirleyiniz. Açık, orta ve koyu değerlerin yüzey-
ler üzerindeki dağılımlarını uygun geçişlerle, denge oluştu-
racak şekilde vermeye özen gösteriniz (Görsel 232), (Görsel 
235). Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm 
sulu boya kâğıdı, mürekkep, su, farklı kalınlıklarda fırçalar 
ve uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

Kullanılabilecek Malzeme-
ler: 35x50 ya da 50x70 cm sulu 
boya kâğıdı, mürekkep, su, 
farklı kalınlıklarda fırçalar ve 
uçlar, pamuk veya kâğıt havlu. 

Bu etkinliği, ekolin boya veya çini mürekkebi 
kullanarak çalışabilirsiniz. 

 Nadir Taşdemir, Lavi, Ankara232
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Lavi tekniği kullanarak ya-
pılan desen çalışmalarında kullanılan ışığın türü, kom-
pozisyonu etkiler. Çünkü kompozisyonda bulunan açık, 
orta ve koyu leke dağılımları, kullanılan ışık türüne göre 
farklılık gösterir. Yaygın ışık, bölgesel ve ters ışık etkile-
rinden farklı olarak kompozisyonun genelinde hissedilir. 
Bu ışık türü kullanılarak yapılan kompozisyonlarda açık, 
orta ve koyu değerler, formların yapısal özelliklerini gös-
termek amacıyla kullanılır. Değerler arasındaki zıtlıklar, 
bölgesel ve ters ışık etkilerine oranla yumuşayarak açık, 
orta ve koyu lekelerin birbirlerine yaklaşmalarına sebep 
olur (Görsel 234). Johannes Verkolje [Yohannes Ferkol-
ye (1650 – 1693)]’nin eserinde de görüldüğü gibi, kom-
pozisyonun genelinde açık, orta ve koyu leke değerleri iç 
içe ve bütünlük oluşturacak şekilde kullanılmıştır. Leke 
değerleri arasındaki zengin ton geçişleri, figür ve nesne-
lerin biçimsel özelliklerini belirlemek amacıyla kullanıl-
mıştır. Kompozisyonun arka planlarında zıtlıklar yumuşayarak mekânda derinlik hissini güçlendirmiştir. Yaygın ışık 
kullanılarak yapılan kompozisyonlarda, planlar üzerinde kullanılan leke değerleri, hava perspektifi kuralları gere-
ği derinliğin oluşmasını sağlar. 

Bölgesel ışık, lavi tekniğiyle yapılan desen çalışmalarında, açık-koyu zıtlıkların etkisini güçlendirmek 
amacıyla birçok sanatçı tarafından sıkça kullanılmıştır. Kompozisyon üzerinde ışık, tek yönden geldiği için form-
ların ışık almayan planları koyu etkili leke değerleriyle gösterilir. Açık, orta ve koyu leke değerleri arasında keskin 
geçişler sağlayan bölgesel ışık, kompozisyonun dinamizmini açığa çıkarmaktadır. Jan de Bisschop [Jan dö Bişop 
(1628-1671)] ’un eserinde olduğu gibi yüzeyler ve formlar üzerinde kullanılan farklı leke değerleri, planların belir-
ginleşmesini sağlayarak hacim etkisini güçlendirmiştir (Görsel 235).

Desen çalışmalarında varlıkların farklı ışık türlerinin etkileriyle betimlenmesi, formların algılanmaların-
da da farklılıklar yaratmaktadır. Lavi tekniğiyle önemli eserler veren Claude Lorrain, ters ışık etkili birçok lavi de-
sen çalışması yapmıştır (Görsel 236). Bu tür ışık etkileri kullanılan desenlerde varlıkların ön planları koyu leke de-
ğerleriyle verildiği için ayrıntılar, ifadeler ve formlara ait iç biçimsel özellikler çok fazla niteleyici değildir. Kompo-
zisyon genelinde açık leke değerleri, en geride bulunan planlar üzerinde yoğunlaşarak orta ve koyu leke değerle-
riyle izleyiciye yakınlaşır. 

 Jan de Bisschop, Manzara, Lavi (1660), Tarih Müzesi, Hollanda235

Johannes Verkolje, Terasta Müzik, Lavi (1673), Staatliche (Statlig) Mü-
zesi, Almanya

234
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1. Lavi tekniğinin özellikleri nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...........................................................................

2. Lavi tekniği kullanılarak yapılan desen çalışmalarında aşağıdaki malzemelerden hangisinin/hangilerinin kullanılma-
sı uygun değildir? İşaretleyiniz.
 □ Ekolin   □ Mürekkep
 □ Kâğıt havlu   □ Silgi 
 □ Su   □ Kurşun kalem

3. Lavi tekniğiyle çalışılan kompozisyonlarda açık, orta ve koyu leke değerleri oluşturulurken nelere dikkat edilmeli-
dir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

Aşağıda verilen tümcelerde yer alan yargılar doğru ise tümce başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
4. (     ) Lavi tekniğiyle yapılan çalışmalarda yüksek gramajlı ve kaliteli kâğıtlar kullanılmalıdır. 

5. (     ) Kompozisyonda, planlar üzerinde açık, orta, koyu leke değerleri kullanarak derinlik etkisi oluşturulabilir. 

6. (     ) Lavi tekniğiyle yapılan desen çalışmalarında sadece lekesel etkiler kullanılmalıdır. 

     ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
8. 

ÜNİTE

Kompozisyonda kullanılan ışık türü ve şiddeti ne olursa olsun, açık, orta ve koyu leke dağılımları, yüzey 
üzerinde dengeli ve bütünlük oluşturacak şekilde planlanmalıdır (Görsel 236). Başarılı lavi desen çalışmaları, çi-
zim hâkimiyeti ve doğru leke dağılımlarıyla yapılabilir.  Bunun için sürekli gözlem yapmak ve desen çizmek gerek-
mektedir.

  Claude Lorrain, Manzara, Lavi (1636), Cleveland Müzesi, Amerika236
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Çalışmalarında, figür ve nesnele-
rin kendi içinde, birbirleriyle ve 
bütün içinde oranlarını doğru be-
lirlemiştir.

Çalışmalarında, figür ve nesnele-
rin kendi içinde, birbirleriyle ve 
bütün içinde oranlarını doğru be-
lirlemiştir. Kompozisyonlarında 
sadece figür ve nesnelerin oran-
larını değil nesneler arasında ka-
lan boşlukların oranlarını da doğ-
ru belirtmiştir.

Çalışmalarında, figür ve nesnele-
rin kendi içinde, birbirleriyle ve 
bütün içinde oranlarını belirleme-
de yetersiz kalmıştır.
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DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Figürde Leke Çalışmaları” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puanlama 

anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliştirilebilir (1)Nitelikler

“Figürde Leke Çalışmaları” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her boyutun 
ağırlıklı puanının farklı olduğu göz ardı edilmeksizin- sayfa 40’taki puanlama esası uyarlanacaktır.

Çalışmalarında, figürler üzerinde 
oluşan planları açık, orta ve koyu 
lekelerle göstererek hacim etkisi 
oluşturmuştur.
Kompozisyonda ardışık planları 
farklı leke değerleriyle göstererek 
derinlik hissinin oluşmasını sağla-
mıştır.

Çalışmalarında, figürler üzerinde 
oluşan planları form yapısına uy-
gun bir şekilde açık, orta ve koyu 
lekelerle göstererek hacim etkisi 
oluşturmuştur.
Kompozisyon genelinde ardışık 
planları farklı leke değerleriyle 
göstererek derinlik hissini güçlen-
dirmiştir.

Çalışmalarında, figürler üzerinde 
oluşan planları açık, orta ve koyu 
lekelerle gösterememiş ve hacim 
etkisi oluşturmada yetersiz kal-
mıştır.
Kompozisyonda ardışık planla-
rı farklı leke değerleriyle göstere-
memiş ve derinlik hissi oluştura-
mamıştır.Ça
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Kompozisyonlarda açık, orta ve 
koyu leke dağılımlarıyla denge 
oluşturmaya çalışmıştır. Çalışma-
larında açık, orta ve koyu leke de-
ğerleriyle nesne-mekân ilişkisi 
kurmuştur. Çalışmalarında leke ve 
çizgi değerleri kullanarak birlik ve 
bütünlüğü oluşturmuştur.

Lavi tekniği kullanarak açık, orta 
ve koyu leke dağılımlarıyla kom-
pozisyonlarda denge, ritim ve ha-
reket oluşturmuştur. Çalışmala-
rında planlar üzerinde gösterdi-
ği açık, orta ve koyu ışık etkileriy-
le nesne-mekân ilişkisi kurmuştur. 
Çalışmalarında uygun leke ve çizgi 
değerleri kullanarak birlik ve bü-
tünlüğü oluşturmuştur.

Kompozisyonlarda açık, orta ve 
koyu leke dağılımlarıyla denge, ri-
tim ve hareket oluşturmada yeter-
siz kalmıştır. Çalışmalarında plan-
lar üzerinde açık, orta ve koyu leke 
değerleriyle, ışık etkilerini göste-
rememiş ve nesne-mekân ilişkisi 
kuramamıştır. Çalışmalarında uy-
gun leke ve çizgi değerleri kulla-
narak birlik ve bütünlük oluştura-
mamıştır.
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Çalışmalarında, ışığın yönüne ve 
şiddetine göre açık, orta ve koyu 
leke değerleri kullanmıştır. Çalış-
malarında figür ve nesnelerin üst, 
yan ve ön planları üzerinde farklı 
leke değerleri kullanarak hacimsel 
etkilerini güçlendirmiştir.

Çalışmalarında, ışığın yönüne ve 
şiddetine göre açık, orta ve koyu 
leke değerleri kullanmıştır. Kom-
pozisyonda leke ve çizgi değerleri 
arasında zengin ton geçişleri sağ-
lamıştır. Çalışmalarında figür ve 
nesnelerin üst, yan ve ön planları 
üzerinde farklı leke değerleri kul-
lanarak varlıkların kendine özgü 
fiziksel yapılarına uygun hacimsel 
etkilerini güçlendirmiştir. 

Çalışmalarında, ışığın yönüne ve 
şiddetine göre açık, orta ve koyu 
leke değerleri kullanmada yeter-
siz kalmıştır. Çalışmalarında figür 
ve nesnelerin üst, yan ve ön plan-
ları üzerinde farklı leke değerleri 
kullanamamış ve varlıkların fizik-
sel yapılarına uygun hacimsel etki-
lerini güçlendirmede başarılı ola-
mamıştır.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

                       Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup nok-
talı yerleri doldurunuz.

1. Bu ünitede geçen etkinliklerde neler öğrendim? ..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Etkinliklerde lavi tekniğiyle desen çalışırken  neleri iyi yaptım? …………………………………………………………………………
………………...............………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde lavi tekniğiyle desen çalışırken nerelerde zorlandım? Neden? ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Lavi tekniğiyle desen çalışırken nerelerde yardıma ihtiyaç duydum? …………………………….....................……………
…………………………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Lavi tekniğiyle desen çalışırken hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim? ……………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6.  Lavi tekniğini kullanarak daha sonraki desen çalışmalarımda neleri farklı  yapacağım?  ……………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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ağaç baskı : Bir deseni, tahta üzerine çizerek oyup basılacak kısımları, tahtanın en üst yüzeyi olarak bıraktık-
tan sonra bu yüzeyi mürekkepleyerek basma sanatı.

akım : Aynı sanatsal düşünce doğrultusunda sanat üretenlerin içinde bulunduğu oluşum. 
anatomi : 1. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen bilim 

dalı, yapı bilimi. 2. İnsan ve hayvan vücudunun kas ve kemik yapısı.
antik çağ : Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
antik model : Eski Yunan ve Roma sanat dönemlerinde yapılmış heykeller. 

ardışık : Birbiri ardından gelen.

bakaç : Desende istenilen kompozisyonu belirlemek için sağ ve sol elin baş ve işaret parmaklarıyla ya da 
kâğıtla oluşturulan dörtgen pencere, vizör.

barok : 1. MS 1600-1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu. 2. Oylumlu sa-
natlarda Arkaik Dönemi izleyen klasikten sonra son üslup basamağı. Genel bir üslup adı olduğu 
hâlde, çoğunlukla 1600-1750 yılları arasında Avrupa’daki resim, heykel ve mimarlık üslûbu için 
kullanılmıştır. Barok sözcüğü, Portekizce “düzenli olmayan inci” anlamına gelen “barocco”dan 
gelir. Barok üslubu, dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini gösterir. 17. 
yy.da Avrupa’da kuvvetlenen krallık gösteriş severliğinin gereksindirdiği bir büyüklük, görkemli-
lik, renklilik bu üslubun özellikleridir. 

baskı resim  : Taş baskı, metal baskı ve ipek baskı gibi çoğaltma teknikleri ile yapılan resim.
betimlemek           : Bir nesnenin, kendine özgü niteliklerini tam ve açık bir biçimde tasvir etmek.
biçem : Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği ya da bir türün, bir çağın kendine özgü an-

latış biçimi, stil, tarz.
biçim : Bir varlığın şekli.
biçimsel : Biçimle ilişkisi olan.
boyut : Cisimde uzunluk, genişlik ve yükseklik.
buzul çağı : Dördüncü çağ başlarında, yeryüzündeki toprakların üçte birinin buzlarla kaplandığı dönem, (Ple-

istosen).

çini mürekkebi : Borneo kâfurusu, jelatin ve misk karışımı bir tür mürekkep.

çizgi perspektifi  : Nesnelerin uzaklaştıkça küçülmesinin çizim kuralları içinde ifade edilmesi.

Dadacılık  : XX. yüzyıl başlarında (1916-1923) Tristan Tzara ve arkadaşlarının İsviçre’de (Zürih’te) ortaya çı-
kardıkları bir karşı sanat hareketidir. Dil ve estetik kurallarını, bunların denetlenmesini, mantık 
zincirlemesini tanımayan, sözcük anlamlarına değer vermeyen, alabildiğine bağımsız çağrışım-
larla ilkel ve doğrudan doğruya anlatım biçimi arayan bir çığır. 

deformasyon : 1. Biçimin bozulması, biçimsizleşme. 2. Resimde ve heykelde model olarak kullanılan varlığın 
görsel biçimini, yapılan yoruma uygun hâle getirme, biçimini bozma.

delta  : Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.
denge : Sanat yapıtında karşıt ögelerin denklik sağlayacak biçimde düzenlenmesi.
dışavurumculuk : Doğacılık, akademicilik ve izlenimciliğe tepki olarak resim, heykel ve oymabaskı sanatlarında or-

taya çıkmış bir anlayış. Dışavurumculuk doğanın anlatımının değil, insanın iç dünyasının yansı-
masıdır. Bu sanat anlayışında sanatçı kendi ruhsal durumunun anlatımını doğa ile ilgili olmayan 
parlak renklerle dışa vurma olanağını bulmuştur.

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
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hacim  : Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.
hava perspektifi : Varlıkların uzaklaştığında atmosferin etkisiyle silik ve renklerinin soluk görünmesinin açık, orta, 

koyu değerlerle resim yüzeyi üzerinde ifade edilmesi.
Helenistik Dönem : Makedonya Kralı İskender’in Ön Asya’ya hâkim oluşandan Romalıların bu yerleri zaptına kadar 

olan zamanda yapılan sanata verilen ad. Bu sanat; Barok üslubu karakteri göstermiş ve Yunan 
klasik sanatıyla ortaya konulan ilkelerin dağılmasına  yol açmıştır.

hümanizm  : İnsanı asıl değer kabul eden ve insanla ilgili sorunlara öncelik veren sanat ve edebiyat görüşü.

ikon  : Ortodokslarda; İsa, Meryem ya da ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurta akı karıştırılmış 
boyalarla yapılmış resimlerine verilen ad.

ikonoklast  : Bir kültürün, kendi dinî ikonuna ve diğer sembollerine ya da anıtlarına dinî ya da politik güdü-

lerle planlı saldırısı. 
imge : 1. Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, hayal. 2. Duyularla 

algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, imaj.
imgelem : Nesnelerin biçimlerini zihinde tasarımlayabilme yetisi.
imgesel  : İmge ile ilgili, hayalî olan.

kaçan çizgiler : Nesneleri sınırlayan yatay çizgilerin uzatılarak kaçış noktasına bağlayan çizgi.
kaçma noktası : Nesneyi sınırlayan yatay çizgilerin ufuk çizgisi üzerinde birleştiği varsayılan nokta.
kaide : Bir şeyin yere dayanan bölümü veya bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne, ayaklık, duraç, taban, 

ayaklık.
katedral : Piskopos makamı bulunan büyük kilise.
klasik dönem : 1500-1700 yılları arası sanat dönemi.
koleksiyon : Sanat yapıtlarının kişisel bir merak veya ilgi nedeniyle toplanması.
kontur : Nesnelerin sınırlarını belirleyen çizgi.
konstrüktivizm : 1913’ten sonra görülen ve saf geometrik biçimleri benimseyen soyut resim anlayışı.
koram :  İki karşıt değerin basamaklar hâlinde birbirine geçişi, hiyerarşi.
kübizm : Doğa görünüşlerini geometrik bir parçalamaya tabi tutup tablo yüzeyinde doğa unsurlarından 

kurtararak yeniden inşa etme amacını güden sanat akımı.

 
lavi : Mürekkep ve suluboyayla yapılan leke etkili resim tekniği.

mitoloji  : Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.
model : Desen çalışmalarında bakılarak çizimi yapılan kişi, varlık.
mozaik  : Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana ge-

tirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.
müze : Eski sanat ve bilim yapıtlarının, sanat ve bilimi ilgilendiren nesnelerin görülüp yararlanılması için 

bulundurulduğu yer.

oran  : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan ba-

ğıntı, nispet.

özgül  : Belli bir nesne ya da birime özgü olan.
özgün  : 1. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal olan. 2. Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakı-
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mından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 

perspektif : Üç boyutlu varlıkları, iki boyutlu resim düzlemi üzerinde betimlemenin kurallarını içeren çizim 
ve resim tekniği.

peyzaj : 1. Kır resmi.   2. Bir yerin doğal görünüşü.  

portre : Belli bir kişinin ifadesini ve karakterini yansıtan boya ve desen malzemesi ile yapılmış resim.

rönesans : XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle 

ortaya çıkan, Klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat dönemi. 

ruhani  : 1. Ruhla ilgili. 2. Gözle görülmeyen. 3. Din adamı.

sanat : 1. Bir duygunun, bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemle-
rin tümü ve bunların sonunda erişilen üstün yaratıcılık. 2. İnsanda estetik duyguyu harekete ge-

çirecek eserler meydana getirme işi.
sanat akımı : Aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların belli bir tarihsel süreçte; sanatta görüş, duyuş ve anla-

yış bakımından yenilikler ortaya koymasıyla oluşan sanat hareketi.
sangın : Demir oksitli, kırmızı ve kahverenginin tonlarında bir boya.
sürrealizm : Doğanın mantıksal görünüşünü değil, insanın bilinçaltında ve rüyalarındaki dünyasını yansıtmak 

isteyen sanat akımı.

şema : Bir biçimin, bir bütünün ana çizgilerini gösteren çizimi, planı.

tasarım  : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim.
tasvir  : 1. Resim, figür. 2. Yazıyla anlatma, betimleme.
tekdüze : 1. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek olan. 2.  Monoton  

olan.

ton : Rengin açık, orta ve koyu değerleri.

ufuk çizgisi : Göz hizasından geçtiği varsayılan yer düzlemine paralel çizgi.

üslup : Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da biçimlendirme yolu, yöntemi.

yönerge : Uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren talimatlar, buyruklar.
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                   (http://www.wga.hu)
Görsel 190 Ignaty Stepanovich SHCHEDROSKY
 (http://www.arthermitage.org)
Görsel 191 Adolph  von MENZEL
 (http://www.arthermitage.org)
Görsel 192 Nadir TAŞDEMİR
Görsel 193 Banu ATİK
Görsel 194 Nadir TAŞDEMİR
Görsel 195 Eser AFACAN
 (http://www.sanatyelpazesi.com/showt-

hread.php?8553-Eser-Afacan-izimleri& 
p=22635)

Görsel 196 François Léon BENOUVILLE
 (http://www.wga.hu)
8. ÜNİTE: FİGÜRDE LEKE ÇALIŞMALARI
KAPAK   Francisco GOYA
  (http://www.wga.hu)
Görsel 197 Harmenszoon van Rijn REMBRANDT
 (http://www.arthermitage.org)
Görsel 198 Leonardo da VINCI
 (http://www.wga.hu)
Görsel 199    Francesco SERRA
 (http://www.arthermitage.org)
Görsel 200 Banu ATİK
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1. ÖĞRENME ALANI: DESEN BİLGİSİ
1. ünite: SANAT HAKKINDA GÖRÜŞLER

1. Öğrencinin kendi cevabı  2. A.Çağdaş Dönem resim sanatı B. Rönesans resim sanatı C. Yunan resim sanatı  
3. Öğrencinin kendi cevabı

2. ÖĞRENME ALANI: DESEN UYGULAMALARI
2. ünite: DESENDE BİRLİK VE BÜTÜNLÜK

1. Egemenlik, zıtlık, tekrar  2, 3. Öğrencinin kendi cevabı
3. ünite: DESENDE PARÇA VE BÜTÜN İLİŞKİSİ

1. E   2, 3, 4. Öğrencinin kendi cevabı  5. (D)  6. (Y)  7. (D)  8. Mekânı
4. ünite: DESENDE DÜZLEM-DERİNLİK VE PERSPEKTİF

1. Öğrencinin kendi cevabı  2. C  3. Öğrencinin kendi cevabı  4. (D)  5. (Y)  6. Perspektifi
5. ünite: GEOMETRİK FORMLAR VE YÜZEYİN KULLANIMI

1. Öğrencinin kendi cevabı  2. Çizgi perspektifi, Kompozisyon planları, Hava perspektifi, Kısaltım  3.Öğrencinin 
kendi cevabı  4. (D)  5. (Y)  6. A

6. ünite: FİGÜRDE ANATOMİK YAPI
1, 2 ,3. Öğrencinin kendi cevabı  4. C  5. (D)  6. (Y)

7. ünite: : FİGÜRDE LEKE ÇALIŞMALARI
1. B   2. Fiziksel, cinsiyetine, yaşına

8. ünite: FİGÜRDE LEKE ÇALIŞMALARI
1. Öğrencinin kendi cevabı  2. Silgi  3. Öğrencinin kendi cevabı 4. (D)  5. (D)  6.(Y)

CEVAP ANAHTARI

Görsel 201    Agostino TASSI
 (http://www.wga.hu)
Görsel 202 Anthonie PALAMEDESZ
                      (http://www.wga.hu)
Görsel 203 Mustafa DUYMAZ
Görsel 204 Harmenszoon van Rijn REMBRANDT
                      (http://www.arthermitage.org)
Görsel 205 Zeynep Merve ÇİÇEK
Görsel 206 Zeynep Merve ÇİÇEK
Görsel 207 Fikriye Güneş ATİK
Görsel 208 Sanzio RAFFAELLO
 (http://www.wga.hu)
Görsel 209 Vincent VAN GOGH
 (http://www.vangoghgallery.com)
Görsel 210 Eugène DELACROIX
 (http://www.wga.hu)
Görsel 211 Pietro BERNINI
 (http://www.wga.hu)
Görsel 212 Anthonie PALAMEDESZ
                      (http://www.wga.hu)
Görsel 213 Harmenszoon van Rijn REMBRANDT
 (http://www.arthermitage.org)
Görsel 214 Nadir TAŞDEMİR
Görsel 215 Banu ATİK
Görsel 216    Nadir TAŞDEMİR
Görsel 217    Nadir TAŞDEMİR
Görsel 218 Charles RITCHIE

 (http://www.charlesritchie.com)
Görsel 219 Kelly SWANN
 (http://combatart.wordpress.com)
Görsel 220 Claude LORRAIN
 (http://www.artistdaily.com)
Görsel 221 Zeynep Merve ÇİÇEK
Görsel 222 Bekir ER
Görsel 223 Zeynep Merve ÇİÇEK
Görsel 224 Bekir ER
Görsel 225 Jacques Louis DAVID
 (http://www.wga.hu)
Görsel 226 Vincent VAN GOGH
 (http://www.vangoghgallery.com)
Görsel 227 Nadir TAŞDEMİR
Görsel 228    Yasemin KOZAK
Görsel 229    Nadir TAŞDEMİR
Görsel 230    Banu ATİK
Görsel 231    Banu ATİK
Görsel 232    Nadir TAŞDEMİR
Görsel 233    Zeynep Merve ÇİÇEK
Görsel 234    Johannes VERKOLJE
 (http://www.wga.hu)
Görsel 235    Jan de BISSCHOP
 (http://www.wga.hu)
Görsel 236   Claude LORRAIN
 (http://www.artistdaily.com)
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Açıklamalar
a) Bu gözlem formu, öğretmenlere rehberlik etmek amacıyla verilmiştir. Ders öğretmeni dersin kazanımlarını ve etkinlikleri göz 

önünde bulundurarak yeni gözlem formu oluşturabilir.

b) Gözlem formunun her öğrenci için ayrı ayrı doldurulması uygundur. Bu şekilde bireysel farklılıkların daha iyi gözlenmesi sağ-

lanacaktır.

Davranışlar Her 
Zaman Sık Sık NadirenSıra

Çalışmalarda figürün hareketini kâğıt yüzeyine doğru aktarır.

Kompozisyonlarda ışığın etkisine ve figürlerin hacimsel yapısına göre açık, orta, 
koyu değerleri oluşturur.

Kompozisyonlarda birlik ve bütünlük oluşturur.

Kompozisyonlarda denge oluşturur.

Kompozisyonlarda ritim ve hareket oluşturur.

Kompozisyonlarda derinlik oluşturur.

Çalışmalarında geometrik formları kullanarak parça-bütün ilişkisini oluşturur.

Etkinliklerde özgün yaklaşımlarda bulunur.

18

19

20

21

22

23

16

24

Kendisine verilen kaynaklarla yetinmeyip güncel görsel ve yazılı kaynaklar araştırır.

Bilgi kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanır.

Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar ve eskizler çalışır.

Derse, değişik görsel ve yazılı yardımcı kaynaklarla gelir.

Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur.

Derse, araç gereçleriyle hazırlıklı gelir.

Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar.

Konulara ilişkin görüşlerini söyler.

Araştırma ödevlerini ve desen çalışmalarını bir dosyada toplar.

Belirttiği görüşler ve verdiği örnekler özgündür.

Etkinliklerde zamanı doğru kullanır.

Konuyla ilgili sorular sorar.

Etkinliklerde konuya uygun kompozisyon kurgular.

İnceleme ve araştırma ödevlerini özenle yapar.

İncelediği sanatla ilgili yazılar, sanat dönemleri ve sanatçılar ile ilgili düşünceleri-
ni açıklar. 

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

GÖZLEM FORMU
 Etkinlikler süresince yaptığınız gözlemlerinize dayanarak öğrencilerinizi aşağıdaki formda belirtilen “Davranışlar”a göre 

değerlendiriniz. Okuduğunuz davranışın gözlenme sıklığına göre uygun olan bölümlere “X” işareti koyunuz.

İmgesel tasarımlar oluşturur.

Çalışmalarını eleştirir.

25

26

Desen elemanlarını kullanarak figürlerin anatomik yapısını kâğıt yüzeyine aktarır.17
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Öğrencinizle İlgili Diğer Görüşleriniz
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