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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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Ünite kapaklarını 
gösterir.

Ünitelerde yer alan konu 
başlıklarını gösterir.

Ünitelere göre konu anlatımlarını kapsar.

Ünitenin kazanımlarına göre bilgi 
ve deneyimleri artırmaya yönelik 

ödevleri kapsar.

Konuyla ilgili ön bilgilerin harekete geçirilmesini 
sağlayacak soru ve çalışmaları kapsar. 

Ünitenin adını ve 
numarasını gösterir.

Konuya ilişkin ön bilgilerin harekete geçirilmesi-
ni sağlayacak çalışmaları kapsar.

Etkinliklerde kullanılabilecek 
araç gereçleri kapsar.
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Ünite ile ilgili öğrenilen bilgi ve deneyimleri 
değerlendirmeye yönelik soruları, öz değerlen-
dirme ve dereceli puanlama anahtarını kapsar.

Etkinliğin başarılı olabilmesi için yapılan 
önerileri gösterir.

Ünitenin kazanımlarına göre inceleme 
çalışmalarını kapsar.

Ünitelerde yer alan okuma parçalarını kapsar.

Etkinliklerde yer alan çalışmaların nasıl yapıl-
ması gerektiğini ve etkinlik sürecinde uyulması 

gereken kuralları gösteren yönergedir.

Ünitenin kazanımlarına göre inceleme ve uygu-
lama çalışmalarını kapsar.
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11. ÜNİTE. ÜNİTE SANATÇILARDAN DESEN İNCELEMELERİ
1. Tarihsel Süreçte Sanatçılardan Desen İncelemeleri
2. Desen Çeşitleri ve Özelliklerinin İncelenmesi
3. Örnek Desenler Üzerinde Araş  rmalar
4. Bir Sanatçının Desenleri Hakkında Proje Hazırlama

Federico Barocci [Frederiko baroci (1526-1612)], Desen ,(1585), Louvre Müzesi, Fransa
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SANATÇILARDAN DESEN İNCELEMELERİ1.1.

1. Tarihsel Süreçte Sanatçılardan Desen İncelemeleri

2. Desen Çeşitleri ve Özelliklerinin İncelenmesi

3. Örnek Desenler Üzerinde Araş  rmalar

4. Bir Sanatçının Desenleri Hakkında Proje Hazırlama

üniteünite

14

Benede  o Lu   [Benedeto Lu   (1666-1724)], Desen (1669), Courtauld  Müzesi, İngiltere
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Tarihsel Süreçte Sanatçılardan Desen İncelemeleri

Hazırlık Çalışması

1.

Rönesans, Barok ve Çağdaş Dönem sanatçılarına ait desen örneklerini araş  rınız ve her döneme ait birer desen 
derleyiniz. Derlediğiniz dokümanları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

SANATÇILARDAN DESEN İNCELEMELERİ

1. görseli inceleyiniz. Kompozisyonda, desen eleman ve ilkelerinin nasıl kullanıldığını değerlendiriniz. 
Yap  ğınız değerlendirmeleri yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. . üniteünite

1 Ilia Efi movich Repin [İlliya İfi maviki Repin (1844-1930)], Desen (1887), Saint Petersburg, Rusya 
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2 ve 3. görselleri inceleyiniz. Sanatçıların desen elemanlarını kullanırken gösterdikleri benzerlik ve farklı-
lıkları gözlemleyiniz ve fi kirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-1

2 Adriaen Van de Velde [Adreyan Van de Veldi (1636-1672)], Desen (1670), Rijks (Rij)  Müzesi, Hollanda

3 Vincent Van Gogh [Vinsınd Van Goh (1853-1890)], Desen (1885), Van Gogh Müzesi, Hollanda
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Desen Çeşitleri ve Özelliklerinin İncelenmesi2.

Desen çeşitleri hakkında daha önce edindiğiniz bilgileri ha  rlayınız. Hazırlık çalışmasında derlediğiniz 
desen örneklerini, görmeden seçebileceğiniz bir kutu ya da poşe  n içine koyunuz. Sırayla kutu içerisinden bir 
desen seçerek desenin çeşidi ve özellikleri hakkında yorum yapınız. 

Kompozisyonda; çizgi, leke, doku, renk, biçim ve boşluk gibi elemanların birbirleriyle 
bağlan  lı ve uyumlu biçimde bir araya ge  rilmesiyle birlik ve bütünlük sağlanır. Paolo Veronese [Paolo Veronez 
(1528-1588)], eserinde fi gür ve formların tekrarlarını kullanarak kompozisyonda egemenlik sağlamış  r (Görsel 4). 
Kompozisyonda tekrarlarla sağladığı egemenliği, sıkıcılıktan uzaklaş  rmak için leke değerleri ve dokularla zengin-
leş  rmiş, biçimlerin karşıt yönlerle kompozisyonda yer almasıyla denge oluşturmuştur.

4 Paolo Veronese, Desen (1552), Louvre (Lur)  Müzesi, Fransa
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Görsel ögeler açısından desenlerini inceleyebileceğiniz bir sanatçı seçiniz. Seç  ğiniz sanatçının belli başlı 
eserlerini “çizgiyle desen”, “lekeyle desen” ve “ton değerleriyle desen” başlıkları al  nda inceleyiniz. Edindiğiniz 
izlenimleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Desenlerini nitelik açısından inceleyebileceğiniz bir sanatçı seçiniz. Seç  ğiniz sanatçının belli başlı eser-
lerini “akademik desen” ve “ar  s  k desen” başlıkları al  nda inceleyiniz. Edindiğiniz izlenimleri arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Desen çeşitleri genel olarak, nitelik ve kullanılan görsel ögeler açısından iki şekilde sınıfl an-
dırılır. Nitelik açısından inceleyebileceğimiz iki tür desen vardır: Bunlardan biri, anatomi ve perspek  f kurallarına 
bağlı kalınarak çizilen akademik desen; diğeri ise yara  cılık ve özgür ifadenin hâkim olduğu ar  s  k desendir. 

Görsel ögeler açısından incelendiğinde ise üç grup desen olduğu görülür. Bunlar; çizgi desen, leke de-
sen ve ton değerleriyle desendir. Ar  s  k desen çalışmaları, ağırlıklı olarak çizgi ve leke desenlerden oluşurken 
akademik desenlerde, ton değerleriyle desen çalışmalarına daha çok rastlanmaktadır. Honoré Daumier [Onor 
Dömiyer (1808-1879)]’in eserinde ar  s  k desen özellikleri görülmektedir (Görsel 5). Sanatçının deseni, mekân 
ve fi gürlerde kullanılan lekesel ve çizgisel anla  mlarla yara  cılık ve özgün ifadenin hâkim olduğu desen türüne iyi 
bir örnek  r. 

5 Honoré Daumier [Honore Daumı (1808-1879)],  Desen (1856), Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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Arkadaşlarınızla üç grup oluşturunuz. Her grup için Çağdaş Dönemden farklı bir sanatçı belirleyiniz. Seç-
 ğiniz sanatçının desenlerini araş  rarak en beğendiğiniz üç deseni inceleyiniz. Grup içerisinde görev dağılımı ya-

parak desenleri “kompozisyon elemanları”, “kompozisyon ilkeleri” ve “kompozisyonda konu” başlıkları al  nda de-
ğerlendiriniz. Yap  ğınız değerlendirmelerden elde e   ğiniz bulgularla bir sunum hazırlayınız ve edindiğiniz bilgileri 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Örnek Desenler Üzerinde Araş  rmalar3.

6. görseli desende nitelik ve görsel ögelerin kullanımı bakımından inceleyiniz. Düşüncelerinizi arkadaş-
larınızla paylaşınız. 

6 Alessandro Turchi [Aleksandro Turki (1578-1649)], Desen (1620), Count Cobenzl (Kont Kobenz)  Koleksiyonu, 
Belçika

Gruplara ait sunumların otuz dakikayı geçmemesine ve anla  mların süreye uygun olmasına dikkat 
ediniz.  

UYARIYARI

Kullanılabilecek Malzemeler: Konuyla ilgili görsel ve yazılı dokümanlar, projeksiyon makinesi.

DERS DIŞI ETKİNLİK-1: Kütüphane ve İnternetten faydalanarak Çağdaş Döneme ait bir sanatçının öz 
geçmişini inceleyiniz ve sanatçıya ait desen çalışmalarını derleyiniz. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaş-
mak üzere kısa bir sunum hâlinde hazırlayınız.
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Desen çalışmala-
rında kişisel üslup farklılıkları desenin 
niteliğini de belirlemektedir. Dürer  (Dü-
rer) ve Bouchardon (Buşadon)’a ait aynı 
konulu iki eser yan yana incelendiğinde, 
Dürer’in deseninin ana hatlarıyla hızlı bir 
şekilde çizildiği düşünülmektedir (Görsel 
7). Buna karşılık olarak Bouchardon’a ait 
desende, anatomik yapının ve kumaş kıv-
rımlarının ton değerleriyle ayrın  lı olarak 
ele alındığı görülmektedir (Görsel 8). Gör-
düğümüzün dışında, bilinmesi gereken en 
önemli fark, Dürer’in deseninin, izlenim 
değerlerine; Bouchardon’ın deseninin ise görme değerlerine göre yapılmış olmasıdır.                                                                                                              

7
Albrecht Dürer [Albret Dürer (1471-
1528)], Desen (1512), Ambrosiana 
(Amrosina)  Kütüphanesi, İtalya

8
Edme Bouchardon [Edme Buşadon 
(1698-1762)], Desen (1750), Louvre 
Müzesi, Fransa

Bir Sanatçının Desenleri Hakkında Proje Hazırlama4.

Ders dışı etkinlik 1’de Çağdaş Dönem sanatçılarına ait yapmış olduğunuz öz geçmiş araş  rmalarını ve bu 
sanatçılara ait desen çalışmalarını, sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. Sanatçının yaşadığı dönem, yaşam 
şekli gibi etkenlerin, eserler üzerinde hem kompozisyon kurgusu hem de desenin elemanlarının kullanılışı yönüyle 
nasıl etkiler bırak  ğıyla ilgili izlenimlerinizi kısa sunumlar şeklinde arkadaşlarınıza aktarınız. 

9. görseli kompozis-
yon türü ve kurgusu, desen 
türü, desenin elemanlarının 
kullanılışı yönleriyle inceleyiniz 
ve arkadaşlarınızla değerlendi-
riniz. Bu desenden yola çıkarak 
aşağıdaki yönergeler doğrultu-
sunda eskizler çiziniz.

1. Kompozisyonda varlık-
ların sayısında, konumunda, 
mekânda vb. değişiklikler yapa-
rak yeni kompozisyonlar oluştu-
runuz. 

2. Kompozisyonu farklı     
desen teknikleriyle (lavi, füzen, 
sangın vb.) çalışınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

9 Antoine Dieu [Anton Diyo (1662-1727)], Desen (1720), Louvre Müzesi, Fransa
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PROJE

Beklenen Performans : Araş  rma, Yara  cılık, Sergileme
Süre   : 10 ha  a
Puanlama Yöntemi : Dereceli Puanlama Anahtarı

Konu:
• Rönesans, Barok Dönemi veya 20. yüzyıl sanatçılarından bir tanesini seçme ve bu sanatçıya ait desenleri 

derleme 
• Seçilen sanatçının ait olduğu sanat dönemini ve öz geçmişini ve sanatçının yaşamıyla eserleri arasındaki 

etkileşimi bir raporla kısaca tanıtma
• Seçilen sanatçının bir eserini, kompozisyonda fi gür, mekân, nesne ilişkisiyle birlikte konu bakımından 

inceleme ve kısa bir sunum hazırlama
• Seçilen desene ait aynı kompozisyon ögelerini kullanarak kişisel üslupla kendi desenlerini çalışma ve 

sergileme

 Proje Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
1. Projeyi zamanında tamamlayacak şekilde bir çalışma planı oluşturunuz.
2. Araş  rmalarınız için TV ve belgesellerden yararlanabilirsiniz. Yararlandığınız kaynakları kaynakça ile 

belir  niz.
3. Rönesans, Barok Dönemi ve 20. yüzyıl sanatçılarını ve desenlerini araş  rınız. Araş  rdığınız sanatçı-

lardan bir tanesini seçiniz ve bu sanatçının öz geçmişiyle birlikte eserlerini derleyiniz. Sanatçının ait olduğu 
dönemin ve yaşam şeklinin, eserleri üzerindeki etkisi hakkında incelemeler yaparak tespitlerde bulununuz. 
Sanatçıya ait bir desen seçiniz. Seç  ğiniz desenin eskiz ya da etüt çalışması değil, fi gür-nesne-mekân ilişkisi 
ile birlik-bütünlüğün oluşturulduğu bir kompozisyona sahip olmasına dikkat ediniz. 

4. Seç  ğiniz desene ait kompozisyon ögelerini kullanarak farklı araç gereçlerle farklı desen tekniklerini 
kullanarak kendi üslubunuzla deseni tekrar çalışınız.

5. Seç  ğiniz desendeki kompozisyona benzer yeni bir kompozisyon oluşturunuz ve istediğiniz desen tek-
nikleriyle çalışınız. Bunun için seç  ğiniz desendeki konuya bağlı kalarak, ışığın konumuna, şidde  ne dikkat 
ediniz ve aynı etkiyi kendi kompozisyonunuzda da oluşturmaya çalışınız. Çalışmalarınızı yaparken kendi üslu-
bunuzu kullanmaya özen gösteriniz. 

6. Çalış  ğınız desenleri sergilenmeye hazır hâle ge  riniz.
7. Seç  ğiniz sanatçı ve sanat dönemini kısaca anlatan bir rapor hazırlayınız. Hazırladığınız raporda sanat-

çının yaşadığı yılları, yaşam şeklini, ne tür çalışmalar yap  ğını belir  niz ve çalışmalarından birkaç örnek gös-
teriniz. Sanatçının ait olduğu sanat döneminin ya da sanat akımının özelliklerini, hangi ülke ya da ülkelerde 
görüldüğünü kısaca belir  niz.  

8. Araş  rma raporlarında kullandığınız bilgilerin kaynaklarını dipnot olarak belir  niz. Raporunuzun so-
nunda kaynakça oluşturunuz.

9. Hazırladığınız projeyi tanıtmak için seç  ğiniz sanatçıyı, sanatçı desenini, kullanılan malzemeleri, hangi 
süreçlerden geçerek sergiyi aç  ğınızı açıklayan raporlarınız için bir sunum hazırlayınız. 

10. Çalış  ğınız desenleri, 10 ha  anın sonunda bir sunumla 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 
mimiklerle anla  mını yeterince güçlen-
dirmemiş  r. Monoton bir ses tonu kul-
lanarak beden diliyle oluşturduğu etkili 
ile  şimi bozmuştur.Di
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Sunum yapan ve sergi açan, dinleyiciler/
izleyiciler karşısında uygun bir bedensel 
pozisyon alamamış  r. İfadelerinde, jest 
ve mimiklerden yararlanmada yetersiz 
kalmış  r.

Sunum yapan ve sergi açan, dinleyicinin/
izleyicinin anla  lanları anlamasına yardım-
cı olacak jest ve mimiklerden faydalanmış; 
sunumunda ve sergisinde kullandığı gör-
seller ile bilgileri, beden dili aracılığıyla iliş-
kilendirerek etkili ile  şim sağlamış  r.

Sunumda kullandığı sözcükleri söyleniş 
biçimlerine dikkat ederek kullanmakta-
dır. Ancak anla  mı güçlendirecek vurgu 
ve tonlamalarda eksikler bulunmaktadır. 
Anla  mı, jest ve mimiklerle yeterince 
destekleyememektedir. Sunuda belir-
lenen konularla ilgili anlaşılır cümleler 
kurmuştur. Zaman zaman akıcılığı bozan 
hatalar yapılmış  r. Ancak bu hatalar an-
la  mı bozmamaktadır.

Sunumda kullandığı sözcükleri söyleniş 
biçimlerine dikkat ederek kullanmak-
tadır. Anla  mı güçlendirecek vurgu ve 
tonlamaları kullanmaktadır. Jest ve mi-
miklerle anla  mını desteklemektedir. 
Sunuda belirlenen konularla ilgili anla-
şılır cümleler kurmuştur. Konuların ak-
tarımı akıcıdır. Kurulan cümleler özenle 
seçilmiş  r. Verilen örnekler çarpıcı ve 
akılda kalıcıdır.

Sunuda belirlenen konularla ilgili cümle-
lerden yola çıkarak hangi konudan bah-
sedildiğini anlamak güçtür. Sunuda kulla-
nılan sözcüklerin söylenişlerinde hatalar 
yapmış  r.
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PROJE PUANLAMA ANAHTARI

Projenin Sunum ve Sergileme Boyutu

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

Puanlamada, “öğrencinin aldığı puan x 100 / anahtardan alınabilecek en yüksek puan” formülü kullanılacak  r. 
Anahtardan alınabilecek en yüksek puan 15’  r. 

Örnek puanlama: Puanlama anahtarından 9 puan alan bir öğrenci için, 9x100/15=60 puan bulunur.

Sanat dönemlerini doğru belirlemede, 
çalışmalarına uygun sanatçı ve desenler 
seçmede yetersiz kalmış  r. İncelemeleri-
ni yaparken farklı kaynaklardan yararlan-
mamış  r. Sanatçının eserlerindeki üslup 
oluşumunu fark edememiş  r. Raporla-
rında sanatçıyı ve sanat dönemini/akımı-
nı tanıtmada yetersiz kalmış  r. Çalışma-
larında yararlanılan kaynaklar raporda 
yer almamış  r.
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Sanat dönemlerini araş  rmış, çalışmala-
rına uygun sanatçı ve desenler seçmiş  r. 
İncelemelerini yaparken farklı kaynak-
lardan yaralanmış  r. Sanatçının eser-
lerindeki üslup oluşumunu sanatçının 
yaşamıyla ilişkilendirebilmiş  r.  Rapor-
larında sanatçıyı ve sanat dönemini/akı-
mını açıkça tanıtmış  r. Çalışmalarında 
yararlanılan kaynaklar, kaynakça göste-
rim kurallarına göre yazılmış  r.

Sanat dönemlerini araş  rmış,  çalışmala-
rına uygun sanatçı ve desenler seçmiş  r. 
Sanatçıya ait üslup özelliklerini tespit 
etmiş  r.  Raporlarında sanatçıyı ve sanat 
dönemini/akımını kısmen tanıtmış  r. 
Çalışmalarında yararlanılan kaynaklar 
gösterilmiş ancak kaynakça gösterim ku-
rallarına göre yazılamamış  r.
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Çalışmalarında farklı desen tekniklerini 
kısmen kullanmış  r. Desenlerinde kom-
pozisyonu kurgularken varlıkların yerleş-
 rilmesinde ve elemanların dağılımında 

denge oluşması sağlanmış, ritmi ve hare-
ke   kısmen oluşturmuştur. Çalışmaların-
da kendine ait üslup özelliklerini kısmen 
kullanmış  r. Kompozisyonlarında fi gür-
nesne-mekân ilişkisini kurmuş, yalnız bir-
lik ve bütünlüğü kısmen oluşturmuştur.

Çalışmalarında farklı desen tekniklerini 
kullanmış  r. Desenlerinde kompozis-
yonu kurgularken varlıkların yerleş  -
rilmesinde ve elemanların dağılımında 
denge, ri  m, hareket oluşturmuştur. 
Çalışmalarında kendi üslubunu kullan-
mış  r. Kompozisyonlarında fi gür-nesne-
mekân ilişkisini kurmuştur. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusunda 
kullanarak birlik ve bütünlüğü oluştur-
muştur.

Çalışmalarında farklı desen tekniklerini 
kullanamamış  r. Desenlerinde kompo-
zisyonu kurgularken varlıkların yerleş  -
rilmesinde ve elemanların dağılımında 
denge, ri  m, hareket oluşturamamış  r. 
Çalışmalarında kendi üslubunu kulla-
namamış  r. Kompozisyonlarında fi gür-
nesne-mekân ilişkisini kurmada yetersiz 
kalmış  r. Desenin elemanlarını ilkeler 
doğrultusunda kullanarak birlik ve bü-
tünlüğü oluşturamamış  r.

Çalışmalarını sergilenmeye hazır duruma 
ge  rmiş  r.  Sergi düzenlemesini proje ça-
lışmasının amacına ve uygulama çalışma-
larının sürecine göre oluşturmaya çalışa-
rak kısmen bütünlük sağlamış  r.

Çalışmalarını sergilenmeye hazır duru-
ma ge  rmiş  r. Sergileme için uygun bir 
mekân belirlemiş ve sergi düzenlemesini 
proje çalışmasının amacına ve uygulama 
çalışmalarının sürecine göre oluşturarak 
bütünlük sağlamış  r.

Çalışmalarını, kısmen sergilenmeye ha-
zır duruma ge  rmiş  r. Sergileme için 
uygun bir mekân belirlemede ve düzen-
lemesini proje çalışmasının amacına ve 
uygulama çalışmalarının sürecine göre 
oluşturmada bütünlük sağlayamamış  r.
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Projenin Yazım ve Uygulama Çalışmaları Boyutu
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Aşağıda verilmiş olan görselleri inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. 1. 

ÜNİTEÜNİTE

1. Görsellerde yer alan desenlerde, kompozisyon elemanlarının nasıl kullanıldığını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................

2. Görsellerde verilmiş olan desen örneklerini; kurgu, desen türü, desenin elemanlarının kullanılışı yönleriyle karşılaş-
 rarak benzerlik ve farklılıklarını yazınız.

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

Aşağıda verilen tümcelerde yer alan bilgiler doğru ise tümce başındaki boşluğa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

3. (….) Her iki desen de nitelik ve görsel ögeler açısından incelendiğinde ton değerleriyle çalışılmış olan akademik 
desenler olduğu görülmektedir. 

4. (….) Desenler incelendiğinde her ikisinde de aynı dönem özellikleri ve aynı konunun işlendiği görülmektedir. 

5. (….) Desenler incelendiğinde Rafaello’ya ait eserin anatomi ve perspek  f kurallarına bağlı kalınarak ton 
değerleriyle çalışılmış akademik bir desen olduğu görülmektedir. Rowlandson’un eseri ise çizgi ve leke desen özel-
likleri taşıyan ar  s  k bir desendir.

A Sanzio Raff aello [Sanzio Raff aello (1483-1520)], Desen (1511), Condé 
(Kond)  Müzesi, Fransa B Thomas Rowlandson [Tomas Rovlındsın (1726-1827)], Desen 

(1790), Helene Bechstein (Helen Behtain)  Koleksiyonu, Almanya
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DESEN UYGULAMALARI

ÖĞRENME ALANI

DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI

DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI

DESEN UYGULAMALARIDESEN UYGULAMALARI

Pier Leone Ghezzi [Pier Leon Gezi (1624-1725)], Desen (1690), Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI

DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI
DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI DESEN UYGULAMALARI

DESEN UYGULAMALARI

22. ÜNİTE. ÜNİTE DOĞADAN DESEN ÇALIŞMALARI 
1. Kompozisyonun Seçimi ve Eskiz Hazırlama
2. Perspek  fi n ve Planların Belirlenmesi
3. Doğadan Seçilen Nesnelerin Özelliklerini İnceleme
4. Desen Elemanlarını Kullanarak Yüzeye Aktarma

33. ÜNİTE. ÜNİTE  İÇ VE DIŞ MEKÂN (PERSPEKTİF) ÇİZİMLERİ
1. İç ve Dış Mekânda Düzlem, Derinlik ve Perspek  f
2. İç ve Dış Mekânın Perspek  f Kuralları
3. Çizgi ve Hava Perspek  fi nin Çizgi ve Lekeyle İfadesi
4. Perspek   e Desenin Elemanlarını Yüzeye Aktarma

44. ÜNİTE. ÜNİTE  CANLI MODELDEN DESEN ÇALIŞMALARI
1. Oran-Oran  , Yön ve Hareke  n Tespi  
2. Canlı Modelde Parça-Bütün İlişkisi
3. Canlı Modelin Organik Yapısını Yüzeye Aktarma
4. Deseni Oluşturan Elemanlar ile Kompozisyon Oluşturma

55. ÜNİTE. ÜNİTE  PORTRE-OTOPORTRE VE DETAY ÇİZİMLERİ
1. Desen Elemanlarının Portre ve Otoportrede Kullanılması 
2. Yüzün ve Detayın Anatomik Özellikleri
3. Yüzün ve Detayın Karakteris  k Özellikleri
4. Hacim Etkileri ve İfadenin Verilmesi

66. ÜNİTE . ÜNİTE BELLEKTEN DESEN ÇALIŞMALARI
1. Zaman, Mekân ve Olayı Zihinde Canlandırma
2. Zihinde Obje ve Mekân İlişkisi Kurabilme
3. Zihinde Figür, Olay ve Mekân İlişkisi Kurabilme 
4. Soyut ve Somut Konular Arasında İlişki Kurabilme

77. ÜNİTE. ÜNİTE ÇOK FİGÜRLÜ DESEN ÇALIŞMALARI
1. Çok Figürlü Ortamlardan Eskizler Hazırlama
2. Figürleri Mekân ve Olaya Göre Düzenleme
3. Canlı ve Cansız Varlıklar Arasında İlişki Kurabilme
4. Çok Figürlü Konuları Zihinde Yorumlama ve Yüzeye Aktarma

88. ÜNİTE. ÜNİTE ANLIK DESEN ÇİZİMLERİ
1. Modelden Kısa Süreli Kroki ve Eskiz Çalışmaları 
2. Modelde Bütünlük, Hareket ve Oranları Kavrama 
3. Anlık Çizim ve Leke Etkilerini Yüzeye Aktarma 
4. Modelin Mekândaki Nesnelerle İlişkisi
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DOĞADAN DESEN ÇALIŞMALARI

1. Kompozisyonun Seçimi ve Eskiz Hazırlama

2. Perspek  fi n ve Planların Belirlenmesi

3. Doğadan Seçilen Nesnelerin Özelliklerini İnceleme

4. Desen Elemanlarını Kullanarak Yüzeye Aktarma

David  Cox The Elder [Devid Kogs Tı Elder(1783-1859)], Desen (1847), Co-
urtauld Müzesi, İngiltere

2.2.
üniteünite

26
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DOĞADAN DESEN ÇALIŞMALARI

Kompozisyonun Seçimi ve Eskiz Hazırlama

Hazırlık Çalışması

1.

Sanatçılara ait peyzaj desenleri derleyiniz. Derlediğiniz desenlerde kompozisyon öge ve ilkelerinin nasıl kullanıl-
dığını, derinliğin nasıl oluşturulduğunu inceleyerek edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

Doğadan desen çalışmalarıyla ilgili deneyimlerinizi ha  rlayınız. Aşağıda yer alan soruları okuyunuz ve 
fi kirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Doğadan eskiz desen çalışmanın önemi nedir?
2. Çalışmalarda, kompozisyonu belirlerken nelere dikkat edilmelidir?
3. Çalışmalarda, desen elemanlarını kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
4. Kompozisyonda derinlik oluştururken nelere dikkat edilmelidir?

2. 2. üniteünite

DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Okulunuzun çevresindeki doğal ve yapay nesneleri gözlemleyiniz. Doğal ve yapay nesnelerin birlik-bütün-
lük oluşturduğunu düşündüğünüz kesitler belirleyip eskizlerini çiziniz. Çizimlerinizde, mekânla nesnelerin birbirle-
riyle oranlarını ve aralarındaki mesafeyi doğru kurgulamaya çalışınız. Perspek  f kurallarına ve ışığın geliş yönüne 
dikkat ederek desen elemanlarıyla nesnelerin yapısal özelliklerini, kâğıt yüzeyine doğru aktarmaya özen gösteriniz 
(Görsel 10).

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

10 Vincent Van Gogh, Desen (1888), Van Gogh Müzesi, Hollanda
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DERS DIŞI ETKİNLİK-1:  Hazırlık çalışmasında derlediğiniz desenleri kompozisyonun öge ve ilkelerinin 
nasıl kullanıldığı ve derinliğin nasıl oluşturulduğu bakımından tekrar inceleyiniz. Bu desenlerden yola çıkarak do-
ğadan kesitler belirleyerek eskiz desenler çalışınız. Kesitleri belirlemede bakaç kullanabilirsiniz.

Perspek  fi n ve Planların Belirlenmesi2.

11. görseli inceleyiniz ve kompozisyonda derinliğin nasıl oluşturulduğunu arkadaşlarınızla değerlendi-
riniz.

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

11 Vincent Van Gogh, Desen (1882), Kröller-Müller (Kroler Müler) Müzesi, Almanya  

Doğadan desen çalışmalarında eskiz çizmek, kompozisyondaki leke dağılımlarında, dikey, 
yatay ve eğik formlarda dengenin oluşmasını sağlayabilmek için önemlidir. Bunun yanı sıra doğada ışığın gün için-
de sürekli değişim göstermesi, gökyüzünün bulutlu ya da açık olması, havanın rüzgârlı, yağmurlu ve karlı olması, 
mevsim farklılıkları gibi değişkenler ışık, gölge ve lekelerin değişmesine de neden olmaktadır. Bu değişimleri göz-
lemek için bol eskiz çizmeniz gerekmektedir.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Dış mekanda geniş bakış açısıyla desenini çizebileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz. Seçiminizi yapar-
ken birden fazla planla derinliğin oluşmasını tercih edebilirsiniz. Perspek  f kurallarına ve oranlara dikkat ederek 
kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığa göre desen elemanlarını kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz. 
Çalışmalarınızda, çizgi ve hava perspek  fi ni kullanarak birden fazla planla güçlü bir derinliğin oluşmasına özen 
gösteriniz (Görsel 12).

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

12 Jean-Honoré Fragonard [Jan Honor Fragona  (1732-1806)], Desen (1760), p.g. Divov (Divov)  Koleksiyonu,  Fransa

Varlıkların 
görünümünü 

bir düzlem üzerine iki boyutlu aktar-
mada başvurulan çizim kurallarının 
tümü, perspek  fi  oluşturmaktadır. 
Desen çalışmalarında, kompozis-
yonda derinliğin oluşturulabilmesi 
için hem çizgi perspek  fi  hem de 
hava perspek  fi  kuralları uygulanır.

Doğadan desen çalış-
malarının amacı hem çizgi hem de 
hava perspek  fi ni kullanarak derin-
lik etkisini güçlendirmek  r. Bu da 
kompozisyonda birden fazla planın 
oluşmasını sağlamakla gerçekleşir. 
Kompozisyonda planlar oluşturulur-
ken öndeki varlıklar daha ayrın  lı ve büyük,  arkadaki varlıklar daha belirsiz ve küçük resmedilir. Aradaki hava 
katmanlarına göre açık, orta ve koyu değerler kullanılarak varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınır ve derinlik 
hissi güçlendirilir (Görsel 13).

13 Antonio Canal [Antonyo Kanal  (1697-1768)], Baskı (1751), S. P. Yaremich (Yaremih) Koleksiyonu, 
Rusya
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Doğadan Seçilen Nesnelerin Özelliklerini İnceleme3.

14. görseli inceleyiniz ve doğadaki nesnelerin yapısal özelliklerinin kâğıda aktarılmasında desen ele-
manlarının nasıl kullanıldığını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

14 Georges Michel [Corc Mişel (1763-1843)], Desen (1824), Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Okulunuzun yakınında bulunan park, bahçe ya da sokağa çıkınız. Desenini çizebileceğiniz bir kompozis-
yon belirleyiniz. Çevrede bulunan varlıkları inceleyiniz. Bu varlıklardan birkaçının kompozisyon oluşturduğu yerden 
kesitler belirleyiniz. Bu kesi  n ışığın geliş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle desenini çiziniz. 
Çalışmalarınızda perspek  f kurallarına ve oranlara dikkat ederek varlıkların yapısal özelliklerini kâğıt yüzeyine ak-
tarınız (Görsel 15). 

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

15 Karl Dujardin[Karl Duardi (1622-1678)], Baskı (1662), Özel Koleksiyon, Hollanda

Doğayı tanımak, bol çizim yapmakla mümkündür. Nesnelerin yapısal özelliklerini tanımalı, 
desen elemanlarını kullanarak görünümlerini kâğıt yüzeyine aktarabilmeli, bunu yaparken de kendi üslubunuzu 
geliş  rebilmelisiniz. Doğadan gözleme dayalı çalışmalar, sizin sezgilerinizi ve yara  cılığınızı da geliş  recek  r.

Desen Elemanlarını Kullanarak Yüzeye Aktarma4.

Çevrenizdeki cadde yada sokaktan desenini çizebileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz. Bu seçimi ya-
parken nelere dikkat e   ğinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Doğadan desen çalışmaları yaparken öncelikli olarak dengenin, birlik-bütünlüğün ve 
ritmin oluştuğu bir desen çizebilmek için öncelikle kendinize bir kompozisyon seçmelisiniz. Bunu belirlemek sizin 
doğru görmeniz, sezgileriniz ve yara  cılığınızla alakalıdır. Doğadan bir kesit belirlerken kompozisyonda bütünlüğün, 
dengenin ve derinliğin oluşması için konuyu kâğıt yüzeyine aktarırken varlıkların konumunda değişiklik, deformas-
yon, varlıklarda belirsizlik gibi değişiklikler yaparak iyi bir kompozisyonun oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanın-
da seç  ğiniz kompozisyona göre desen türünü (çizgi desen, leke desen, ton değerli desen, akademik ya da ar  s  k) 
de belirlemek ve desen elemanlarını kullanarak kompozisyonda dengenin, birlik-bütünlüğün ve ritmin oluşmasını 
sağlamak sizin konuya yaklaşımınıza bağlıdır.  Bunun gelişimi de doğadan sayısız desen çizmeyi gerek  rmektedir.

Arkadaşlarınızla seç  ğiniz kompozisyonlar üzerinde yap  ğınız değerlendirmelerden yola çıkarak desenini 
çizebileceğiniz yeni bir kompozisyon belirleyiniz. Seçiminizi yaparken sokağın ya da caddenin başka bir sokak ya da 
caddeye açılımının olmasına özen gösteriniz. Bunun için bakış açınızı köşe başlarından belirleyebilirsiniz. Seç  ğiniz 
bakış açısından binaları, ağaçları, elektrik direklerini, nesneleri ve aralarında oluşan boşlukları inceleyiniz. Pers-
pek  f kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığa göre desen elemanlarını 
kullanarak kompozisyonun desenini çiziniz (Görsel 16). Kompozisyonda derinliğin, nesne-mekân ilişkisinin ve birlik-
bütünlüğün oluşmasına dikkat ederek çalışmanızı tamamlayınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

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

16 Asha Carolyn Young [Aşa Karolin Yang (1969-….)], Desen (2010), Özel Koleksiyon, Amerika
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Doğadan eskiz desen çizmek neden önemlidir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kompozisyonda derinlik nasıl oluşturulur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Doğadan desen çalışmalarında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğayı tanımak için bol çizim yapmak gerekir.
  B) Doğadaki varlıkların yapısal özelliklerini desen elemanlarını kullanarak kâğıt yüzeyine aktarabilmek gerekir.
  C) Varlıkların yapısal özelliklerini kâğıt yüzeyine aktarırken kişi kendi üslubunu oluşturabilmelidir.
  D) Doğadan desen çalışmalarında varlıkların konumunda değişiklik, deformasyon, varlıklarda belirsizlik oluşturmak 
kompozisyonda dengeyi bozar.
  E) Kompozisyonda birden fazla plan kullanılarak derinlik oluşturulmalıdır.

2. 2. 
ÜNİTEÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

DERS DIŞI ETKİNLİK-2:  Doğadan desen çalışmaları yapınız. Çevredeki varlıkların biçimlerini, dokusal 
özelliklerini ve farklılıklarını dikkatle inceleyiniz. Çalışmalarınızda varlıkların yapısal özelliklerini kâğıt yüzeyine 
doğru aktarmaya özen gösteriniz (Görsel 17). 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm 
resim kâğıtları, resim altlığı, resim kale-
mi, füzen, sangın.

17 Karl Dujardin, Baskı (1622), Özel Koleksiyon, Hollanda

Çalışmalarınızda kompozisyon-
ları belirlerken peyzaj, kent peyzajı gibi 
çeşitlilikler oluşturabilirsiniz.

ÖNERİ
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Çalışmalarında mekânla birlikte 
varlıkların kendi içinde, birbirle-
riyle ve bütün içinde oranlarını be-
lirlemiş  r. Çalışmalarında oranları 
belirlerken boşlukları kısmen kul-
lanmış  r. Çalışmalarında, boşluk 
ve dolulukların oranlarını tespit 
ederek nesne-mekân ilişkisini kur-
muştur.

Çalışmalarında mekânla birlikte var-
lıkların kendi içinde, birbirleriyle ve 
bütün içinde oranlarını doğru be-
lirlemiş  r. Çalışmalarında oranları 
belirlerken boşlukları kullanmış  r. 
Çalışmalarında,  boşluk ve doluluk-
ların oranlarını doğru tespit ederek 
nesne-mekân ilişkisini kurmuştur.

Çalışmalarında mekânla birlikte var-
lıkların kendi içinde, birbirleriyle ve 
bütün içinde oranlarını belirleme-
de yetersiz kalmış  r. Çalışmalarında 
oranları belirlerken boşlukları kullan-
mada yetersiz kalmış  r. Çalışmaların-
da boşluk ve dolulukların oranlarını 
tespit edemeyip nesne-mekân ilişkisi-
ni kuramamış  r.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Doğadan Desen Çalışmaları” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puanla-

ma anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

 Bu çalışmada “aranan niteliklere göre ağırlıklı puanlama” esas alınmış  r. Buna göre “Kompozisyonda Derinliğin 
Oluşturulması” ve “Desenin Elemanlarını Kullanma” boyutunda “Başarılı” düzeyine ulaşan öğrenci 35 puan, “Yeterli” düze-
yine ulaşan öğrenci 23,33, “Geliş  rilebilir” düzeyine ulaşan öğrenci 11,66 puan alacak  r. “Oranları Belirleme” boyutunda 
“Başarılı” düzeyine ulaşan öğrenci 10 puan, “Yeterli” düzeyine ulaşan öğrenci 6,6 puan, “Geliş  rilebilir” düzeyine ulaşan 
öğrenci 3,3 puan alacak  r. “Kompozisyonun İlkelerine Uyma” boyutunda ise  “Başarılı” düzeyine ulaşan öğrenci 20 puan, 
“Yeterli” düzeyine ulaşan öğrenci 13,33 puan, “Geliş  rilebilir” düzeyine ulaşan öğrenci 6,6 puan alacak  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönüne 
göre varlıkların hacimsel etkilerini 
ve perspek  fe göre görünümleri-
ni desenin elemanlarını kullanarak 
açık, orta ve koyu ton değerleriyle 
iki boyutlu yüzey üzerinde belirtmiş-
 r. Desenin elemanlarını kullanarak 

ve kompozisyonda planlar oluştura-
rak derinlik etkisini güçlendirmiş  r.

 Işığın kaynağına, şidde  ne, yönüne 
göre varlıkların hacimsel etkilerini 
ve perspek  fe göre görünümlerini 
desenin elemanlarını kullanarak 
açık, orta, koyu değerleri ve doku-
sal etkileriyle iki boyutlu yüzey üze-
rinde belirtmiş  r. Desenin eleman-
larını kullanarak kompozisyonda 
planlar oluşturmuş, açık-koyu zıtlık-
lar ve ara değerlerle derinlik etkisini 
güçlendirmiş  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönüne 
göre varlıkların hacimsel etkilerini 
ve perspek  fe göre görünümleri-
ni desenin elemanlarını kullanarak 
açık, orta ve koyu ton değerleri ve 
dokusal etkileriyle iki boyutlu yüzey 
üzerinde belirtmede sınırlı kalmış-
 r. Desenin elemanlarını kullanarak 

kompozisyonda planlar oluşturma-
da, açık-koyu zıtlıkları ve ara değer-
lerle derinlik etkisini güçlendirmede 
yetersiz kalmış  r.De
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Eskiz ve etüt desen çalışmalarında 
kompozisyonun konumuna göre 
ufuk çizgisini ve kaçan noktaları doğ-
ru belirlemiş  r. Nesnelerin çiziminde 
çizgisel perspek  f ve hava perspek  -
fi  kurallarını uygulamaya çalışmış  r. 
Kompozisyonlarda planlar ile derinlik 
oluşturmaya çalışmış  r.

Eskiz ve etüt desen çalışmalarında 
kompozisyonun konumuna göre ufuk 
çizgisini ve kaçan noktaları doğru be-
lirlemiş  r. Nesnelerin çiziminde çiz-
gisel perspek  f ve hava perspek  fi  
kurallarını eksiksiz uygulamış  r.  Kom-
pozisyonlarda çizgi ve hava perspek  -
fi  kurallarına uyarak birden fazla plan 
ile derinlik oluşturmuştur.

Eskiz ve etüt desen çalışmalarında 
ufuk çizgisini ve kaçan noktaları belir-
lemede yetersiz kalmış  r. Nesnelerin 
çiziminde çizgisel perspek  f ve hava 
perspek  fi  kurallarını uygulamada sı-
nırlı kalmış  r. Kompozisyonlarda çizgi 
ve hava perspek  fi  kurallarına uyarak 
birden fazla plan ile derinlik oluştur-
mada yetersiz kalmış  r.

Ko
m

po
zi

sy
on

da
 D

er
in

liğ
in

 O
lu
şt

ur
ul

m
as
ı

(3
5)

Desenin elemanlarını kullanarak kom-
pozisyonlarda denge, ri  m ve hareket 
oluşturmuştur. Kompozisyonlarında 
derinlik oluştururken nesne-mekân 
ilişkisini kurmuştur. Desenin eleman-
larını ilkeler doğrultusunda kullanarak 
birlik ve bütünlüğü oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanarak kom-
pozisyonlarda denge, ri  m ve hareket 
oluşturmada yetersiz kalmış  r. Kom-
pozisyonlarında derinlik oluştururken 
nesne-mekân ilişkisini kurmada sınırlı 
kalmış  r. Desenin elemanlarını ilkeler 
doğrultusunda kullanarak birlik ve bü-
tünlüğü oluşturmada sınırlı kalmış  r.

Ko
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Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturmuştur. Kompozis-
yonlarında nesne-mekân ilişkisini 
kurmuştur. 
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

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

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

2. Doğadan desen çalışmalarında neleri iyi yap  m? 
.............………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Doğadan desen çalışmalarında nerelerde zorlandım? Neden? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Doğadan desen çalışmalarında nerelerde yardıma ih  yaç duydum? 
……………………….....................…………………………………………………………………..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Doğadan desen çalışmalarında hangi alanda kendimi daha çok geliş  rmeliyim? 
…………………………………………….…………………………………………………………………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapabilirim?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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İÇ VE DIŞ MEKÂN (PERSPEKTİF) ÇİZİMLERİ

1. İç ve Dış Mekânda Düzlem, Derinlik ve Perspek  f

2. İç ve Dış Mekânın Perspek  f Kuralları

3. Çizgi ve Hava Perspek  fi nin Çizgi ve Lekeyle İfadesi

4. Perspek   e Desenin Elemanlarını Yüzeye Aktarma

3.3.
üniteünite

36

Dante Ricci [Dante Rici (1974-…)], Desen (2009), Güzel Sanatlar Mü-
zesi, Amerika
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İÇ VE DIŞ MEKÂN (PERSPEKTİF) ÇİZİMLERİ

İç ve Dış Mekânda Düzlem, Derinlik ve Perspek  f

Hazırlık Çalışması

1.

Perspek  f çeşitlerini ve perspek  f kurallarını ha  rlayınız. Çizgi ve hava perspek  fi  ile derinlik etkisi güçlü, farklı 
dönemlerin veya akımların sanatçılarına ait desen örnekleri derleyiniz. Derlediğiniz desenler üzerinde kompozis-
yonda derinliğin nasıl oluşturulduğunu, perspek  f kurallarının nasıl uygulandığını, derinlik oluştururken desen ele-
manlarının nasıl kullanıldığını arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

18. görseli inceleyiniz ve perspek  f kurallarını ha  rlayınız. Derinlik etkisini oluşturmak için kompozis-
yonda nasıl bir kurgulama yapıldığını, çizgi ve hava perspek  fi  kurallarının nasıl uygulandığını arkadaşlarınızla 
değerlendiriniz.

3. 3. üniteünite

18 Giovanni Ba   sta Piranesi [Ciovanni Ba  sta Piranezi (1720-1778)], Desen (1750), Hermitage (Her-
mitaj) Müzesi, Rusya



38

DERS İÇİ ETKİNLİK-1

19, 20 ve 21. görselleri inceleyiniz. Kompozisyonlardaki ufuk çizgisini, kaçış noktalarını, kaçar çizgileri ve 
oluşan planları belirlemeye çalışınız. Kompozisyonlardan yola çıkarak imgesel eskizler çalışınız.  Çizimlerinizde çizgi 
ve hava perspek  fi ni doğru kullanmaya özen gösteriniz.

19 Fred Roe [Fred Roi (1864-1947)], Desen (1940), Courtauld (Kordold) Müzesi, İngiltere

20 Luigi Premazzi [Luici Prematsi (1814-1891)], Desen (1891), Hermitage Müzesi, Rusya
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Okulunuzda desenini çizebileceğiniz merdiven, koridor vb. bir mekân seçiniz. Seç  ğiniz mekânı dikkatle 
inceleyiniz. Bakış açınıza göre ufuk çizgisinin yerini ve kaçış noktalarını doğru belirlemeye çalışınız. Perspek  f kural-
larına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 22, 23). 

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

22 Julius Friedenreich [Yulius Friedenraih (1779-1843)], Desen (1839), Hermitage Müzesi, Rusya

21 Aelbert Cuijp [Elbert Kuip (1620-1691)], Desen (1644), Petrograd (Petrorad) Güzel Sanatlar Akademisi, Rusya
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Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi.

Merdiven çizimleri yaparken farklı bakış açılarıyla çizimlerinizi çeşitlendirebilirsiniz.
ÖNERİ

23 Sonja Coleman [Sonya Kolimen (1963-….)], Desen (2010), Özel Koleksiyon, Rusya
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Perspek  f,  doğadaki varlıkların görünümünü bir düzlem üzerine iki boyutlu aktarmada başvu-
rulan çizim kurallarının tümüdür. Çalışmalarda perspek  f kurallarının uygulanmasındaki amaç iki boyutlu yüzey 
üzerinde üçüncü boyutu izleyiciye hisse   rerek derinlik etkisini oluşturmak ve kompozisyonda dinamizmi ar  r-
mak  r.  

Bir kompozisyonda derinliğin oluşturulabilmesi için çizgi perspek  fi  ve hava perspek  fi  kuralları uygu-
lanır. Çizgi perspek  fi  uygulanırken kompozisyona bakış açısına göre bir, iki ya da üç kaçış noktası kullanılır. Hava 
perspek  fi  uygulanırken desen elemanları ile aradaki hava katmanlarına göre açık, orta ve koyu değerler kulla-
nılarak planlar oluşturulur ve varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınarak derinlik hissi güçlendirilir (Görsel 24). 

24 Lodewyk Toeput [Lodevik Toeput (1550-1605)], Desen (1590), Count Cobenzl, Brussels Koleksiyonu, Belçika

DERS DIŞI ETKİNLİK-1:  Evinizin bulundu-
ğu sokak ya da caddeden bir kesi  n desenini çiziniz. 
Çizimlerinizde ufuk çizgisini, kaçış noktalarını, kaçar 
çizgileri doğru belirlemeye özen gösteriniz (Görsel 
25). Çalışmalarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla 
değerlendiriniz.

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

25 Jean-François Millet [Jan Fransuva Mile (1814-1875)], Desen (1863), Bos-
ton Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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İç ve Dış Mekânın Perspek  f Kuralları2.

Görsel 26 ve 27’yi inceleyiniz. Perspek  f kurallarına göre kompozisyonların nasıl kurgulandığını arka-
daşlarınızla belirlemeye çalışınız.

26 Charles-Louis Clerisseau [Şarl Lui Klerisso (1721-1820)], Desen (1760), Hermitage Müzesi, Rusya

27 Aleksandr Pavlovich Bryullov [Aleksandır Pavloviç Briylof (1798-1877)], Baskı (1822), Hermitage Müzesi, Rusya
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Arkadaşlarınızla okulunuzun içinde desenini çizebileceğiniz bir yer belirleyiniz. Mekânı, oluşan derinliği, 
içindeki nesneleri ve oluşan kısal  mları inceleyiniz. Bakış açınıza göre ufuk çizgisinin yerini ve kaçış noktalarını be-
lirlemeye çalışınız. Perspek  f kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonun eskizlerini çiziniz. Çizimlerinizde 
açık-koyu zıtlıkları ve zengin ara değerlerle derinlik etkisini güçlendirebilirsiniz. Çalışmalarınızda nesne-mekân iliş-
kisini kurmaya özen gösteriniz (Görsel 28). 

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

28 Alexander Nikolayevich Benois [Aleksandır Nikolayeviç Benuva (1870-1960)], Karışık Teknik Desen 
(1918), Hermitage Müzesi,  Rusya

Geniş bakış açısıyla desenini 
çizebileceğiniz bir kompozisyon belirle-
yiniz. Belirlediğiniz kompozisyonda bi-
naları, ağaçları, otomobilleri, nesneleri, 
fi gürleri vb. dikkatle inceleyiniz. Seç  ğiniz 
kompozisyona bakış açınıza göre deseni-
nizi kaç kaçış noktalı çizeceğinizi ve hava 
perspek  fi ni nasıl kullanacağınızı belirle-
meye çalışınız. Perspek  f kurallarına ve 
oranlara dikkat ederek kompozisyonu, 
kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın türüne, 
şidde  ne ve yönüne göre açık, orta, koyu 
çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun 
desenini çiziniz (Görsel 29). Çizimlerinizi 
yaparken her plan için farklı leke değerleri 
kullanarak hava perspek  fi  kurallarını uygulamaya çalışınız. Kompozisyonda fi gür-nesne-mekân ilişkisini açık-koyu 
zıtlıklarını, belirgin-belirsiz çizgi ve leke ilişkilerini kullanarak oluşturabilirsiniz.

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

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

29 Karl Petrovich Beggrov [(1799-1875)], Baskı (?), Hermitage Müzesi, Rusya



44

 Desen çalışmalarında ister iç mekânı ister dış mekânı konu alan bir kompozisyon kur-
guladığınız zaman temelde perspek  f kuralları değişmeyecek  r. Kompozisyonda; kaçış noktaları, açılar ve planlar, 
ışığın yapısına göre de varlıklardaki belirgin-belirsiz çizgi ve leke ilişkileri, bakış açısına göre değişim gösterecek  r 
(Görsel 30, 31). Bu farklılıkların iki boyutlu yüzey üzerine aktarımı, sanatçının konuya yaklaşımı ve yara  cılığıyla 
ilgilidir. 

30 Jean-François Millet, Desen (1856), Güzel Sanatlar 
Müzesi, Amerika

31 Vincent Van Gogh, Desen (1886), Van Gogh Müzesi, Hollanda

Desen çalışmalarında perspek  f kurallarını doğru uygulayabilmek, iyi gözlem yapmak ve çok desen çiz-
mekle ilgilidir. Bir konu ele alındığında, doğrudan ana çalışmaya başlamadan önce farklı bakış açılarıyla eskizler 
çizmek daha özgün çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlayacak  r.
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DERS DIŞI ETKİNLİK-2:   
Çevrenizde ilginç buldu-

ğunuz iç mekânlarda seçeceğiniz bir 
bölümün perspek  f kurallarına dikkat 
ederek desenini çiziniz. Çizimlerinizde 
ufuk çizgisini, kaçış noktalarını, kaçar 
çizgileri doğru belirlemeye ve kısal  m 
olan nesneleri kâğıt yüzeyine doğru 
aktarmaya özen gösteriniz (Görsel 32).  
Çalışmalarınızı sınıf ortamında arka-
daşlarınızla değerlendiriniz.

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

32 Charles-Louis Clerisseau , Desen (1761), Hermitage Müzesi, Rusya

Çizgi ve Hava Perspek  fi nin Çizgi ve Lekeyle İfadesi3.

33. görseli inceleyiniz. Kompozisyonda varlıkların ve mekânın çiziminde kullanılan perspek  fi  ve de-
rinliğin oluşturulmasında varlıkların konumunu, birbirleriyle ilişkisini ve desen elemanlarının nasıl kullanıldığını 
arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

33 Jean-François Millet, Desen (1852), Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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Atölyenizde, desenini çizebileceğiniz bir köşe belirleyiniz. Bir ya da iki fi gür veya nesneyle bir düzenleme 
oluşturunuz. Oluşturduğunuz kompozisyonda, birden fazla planla derinlik oluşmasına özen gösteriniz. Mekânı, fi -
gürleri ve nesneleri inceleyiniz. Çizgi ve hava perspek  fi  kurallarını uygulayarak kompozisyonu kâğıt yüzeyine akta-
rınız (Görsel 34). Çizimlerinizde ışığın konumuna göre leke dağılımına, hava perspek  fi ne dikkat ediniz. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

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

34 Jean-François Millet, Desen (1860), Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Dış mekanda bir yer seçiniz. Birden fazla planla derinliğin oluştuğunu, varlıklar üzerinde ise hava pers-
pek  fi nin iyi gözlemlendiğini düşündüğünüz bir kompozisyon belirleyiniz. Kompozisyonu çizgi ve hava perspek  fi  
kurallarını uygulayarak kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 35). 

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

35 Jean-Pierre-Laurent Houel [Jan Piyer Loren Höl (1735-1813)], Baskı (1770), Hermitage Müzesi, Rusya

DERS DIŞI ETKİNLİK-3:   
İç ve dış mekânda, fi gür-

nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışa-
rak çizgi ve hava perspek  fi  kuralları-
nı uyguladığınız eskiz desenler çiziniz 
(Görsel 36). Çizimlerinizi sınıf ortamın-
da arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

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

36 Marco Ricci (1676-1730), Desen (1728), Courtauld Müzesi, İngiltere
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İç ya da dış mekânda, fi gürlerin ve nesnelerin bulunduğu bir kompozisyonu imgesel tasarlayınız. Perspek-
 f kurallarına, ışığın konumuna göre leke dağılımına, fi gür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına ve birlik ve bütün-

lüğün oluşmasına özen göstererek çizimlerinizi yapınız (Görsel 37).

DERS İÇİ ETKİNLİK-7

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

37 Rembrandt  Harmenszoon Van Rijn  [Rambrant Harminson Fen Riyin (1606-1669)], Baskı (1648), Hermitage Müzesi, Rusya
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Desen çalışmalarında, kompozisyonda öndeki varlıklar daha ayrın  lı ve büyük resme-
dilirken arkadaki varlıklar daha belirsiz ve küçük resmedilir. Öndeki ve arkadaki varlıkların ayrın  ları ve dokuları 
arasındaki farklılıklar aralarındaki mesafenin doğru algılanabilmesini sağlayacak  r.  Çizgi perspek  fi  ve hava pers-
pek  fi  kuralları uygulanırken aynı plan üzerinde bulunan varlıkların algısal yönden denklik oluşturacak düzeyde 
büyüklüğe ve belirginliğe sahip olması esas alınmalıdır. 

Çalışmalarda, konuyla sizin aranızdaki mesafe ve ışığın yapısı da mekân ve varlıklar üzerinde oluşan 
perspek  fi  etkileyecek  r. Örneğin; iç mekânda ve dış mekânda ışık farklı olacağından hava perspek  fi nin yüzeye 
aktarımında da farklılıklar oluşacak  r. İç ve dış mekânda yer alan varlıklar, iki boyutlu yüzey üzerine aktarılırken 
çizgi, leke ve dokular arasındaki birliktelik ve zıtlıklar da değişim gösterecek  r.

DERS DIŞI ETKİNLİK-4:   Yaşadığınız ken  n tarihsel dokusunu yansı   ğını düşündüğünüz bir binanın, bir 
caddenin ya da sokağın desenini çiziniz. Çizimlerinizi yaparken perspek  f kurallarına dikkat ederek fi gür-nesne-
mekân ilişkisini kurmaya özen gösteriniz (Görsel 38).

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

38 Hubert Robert [Hübırt Rabırt (1733-1808)], Desen (1760), Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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Perspek   e Desenin Elemanlarını Yüzeye Aktarma4.

Görsel 39, 40 ve 41’i inceleyiniz. Kompozisyonlarda varlıkların ve mekânın çiziminde desen elemanla-
rının perspek  fe göre nasıl kullanıldığını, derinliğin oluşturulmasında desen elemanlarının fonksiyonunu arka-
daşlarınızla değerlendiriniz.

39 Charles-Louis Clerisseau , Desen (1760), Hermitage Müzesi, Rusya
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40 Hubert Robert, Desen (1760), Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

41 Ivan Albright [İvan Olbrayt (1897-1983)], Desen (1970) , Chıcago Sanat Ens  tüsü, Amerika
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İç mekanda desenini çizebileceğiniz bir yer belirleyiniz. Seç  ğiniz yerin merdiven, koridor, kapı ve pen-
cerelerle başka mekânlara açılan bir yer olmasına özen gösteriniz. Mekândaki ışığı, ışığın derinliğin oluşmasındaki 
etkisini, oluşan kısal  mları dikkatle inceleyiniz. Desen elemanlarını kullanarak kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarı-
nız. Çizimlerinizde nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına özen gösteriniz (Görsel 42). 

DERS İÇİ ETKİNLİK-8

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

42 Samuel Prout [Semyıl Prot (1783-1852)], Desen (?),  Courtauld Müzesi, İngiltere

Bu etkinliği mekâna üs  en bakış açısı ile tekrarlayabilirsiniz.
ÖNERİ
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Çevrenizden çok planlı bir kompozisyon belirleyiniz. Varlıkları ve aralarında oluşan boşlukları, ışığın konu-
munu ve derinliğin oluşumunu dikkatle inceleyiniz. Perspek  f kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu, 
kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın yönüne ve şidde  ne göre desen elemanlarını kullanarak kompozisyonun desenini 
çiziniz (Görsel 43). Kompozisyonda nesne-mekân ilişkisinin ve birlik-bütünlüğün oluşmasına dikkat ederek çalışma-
nızı tamamlayınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-9

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

43 Alper Seven (1978 - ….), Desen (2011), Özel Koleksiyon, Türkiye

Bu etkinliği cadde ya da sokağa yüksek bir yerden bakış açısı ile tekrarlayabilirsiniz.
ÖNERİ
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Sanatçılara ait peyzaj desenleri ve resimleri inceleyiniz. Sanatçıların kompozisyonda derinlik oluşturmak 
için fi gürleri ve nesneleri nasıl gruplandırdığını araş  rınız. Oluşan planlar üzerinde ışığın etkisini ve desen eleman-
larının nasıl kullandığını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Eserler üzerinde yapmış olduğunuz gözlemlerden yola çıkıp fi gür-nesne-mekân ilişkisini kurarak bir pey-
zajı konu alan kompozisyonu imgesel olarak tasarlayınız. Kompozisyonu kurgularken varlıkları önden geriye doğru 
iki veya üç planda göstererek derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız (Görsel 44). Işığın türünü, şidde  ni ve yönünü 
belirleyerek açık, orta, koyu değerleri, açık-koyu zıtlıklarını, formlarda belirli ve belirsiz ilişkileri kullanarak kompo-
zisyonda derinlik etkisini güçlendirebilirsiniz. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-10

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

44 Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, Baskı (1637), Hermitage Müzesi, Rusya
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Kapalı bir mekânda, fi gür-nesne-mekân ilişkisinin kurulduğu bir kompozisyonu imgesel olarak kurgulayı-
nız. Kompozisyonu kurgularken varlıkları önden geriye doğru iki veya üç planda göstererek derinlik etkisini güçlen-
dirmeye çalışınız. Çizimlerinizi yaparken kompozisyonunuzun kurgusuna göre ufuk çizgisini, ışığın türünü, şidde  ni 
ve yönünü belirleyiniz. Desen elemanlarını, ışığın konumuna göre kullanarak derinliği güçlendirmeye çalışınız (Gör-
sel 45).

DERS İÇİ ETKİNLİK-11

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

45 Frederick Pegram [Frederik Pegram (1870-1937)], Desen (1925), Courtauld Müzesi, İngiltere
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Desen çalışmalarında, resim düzlemi üzerinde desenin eleman ve ilkeleri kullanılarak 
üç boyutlu etki oluşturulur. Bu etki için öncelikle çizgi ve leke elemanı kullanılarak formlar tanımlanır ve yüzeyden 
ayrılır. Bu süreç içerisinde, ön plandan arka plana doğru varlıkların konumuna göre büyük-küçük ilişkileri, çizgi, 
leke ve dokuların belirgin ve belirsiz ilişkileriyle varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınıp derinlik etkisi oluş-
turulur. Derinliğin oluşturulmasında desen elemanlarının kullanımı, açık-koyu, dikey-yatay ve desen elemanları 
arasında belirgin-belirsiz zıtlıklarının kullanımı sanatçının konuya bakış açısına, mesafesine ve ışığın konuma göre 
değişim gösterecek  r (Görsel 46, 47).

47 Jean-Bap  ste Greuze  [Jan Bap  s Grüz (1725-1805)],  Desen (1765), Count Cobenzl, Brussels Koleksiyonu, 
Belçika

46 Johannes Leupenıus [Yohannes Loypenüs (1643-1693)], Lavi, (1666), Ro  erdam Boijmans Van Beuningen Müzesi, Hollanda
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Desen çalışmalarında derinlik nasıl oluşturulur?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıda verilen tümcelerde yer alan bilgiler doğru ise tümce başındaki boşluğa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. (…..) Desen çalışmalarında, kompozisyonda birden fazla plan oluşturularak derinlik güçlendirilir. Bunun için aynı 
plan üzerinde yer alan varlıkların görsel açıdan denk olmamasına özen gösterilir. 
2. (…..) Desen çalışmalarında derinlik oluştururken ön plandan arka plana doğru varlıkların konumuna göre büyük-
küçük ilişkileri, çizgi, leke ve dokuların belirgin ve belirsiz ilişkileriyle varlıklar arasındaki mesafe görünür kılınıp 
derinlik etkisi güçlendirilir.

3. 3. 
ÜNİTEÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

DERS DIŞI ETKİNLİK-5:   Figür-nesne-mekân ilişkisinin kurulduğu ve birden fazla plandan oluşan bir 
kompozisyonu imgesel olarak kurgulayınız. Çizimlerinizi yaparken kompozisyonunuzun kurgusuna göre ufuk çiz-
gisini, ışığın türünü, şidde  ni ve yönünü belirleyiniz. Desen elemanlarını, ışığın konumuna göre kullanarak derin-
liği güçlendirmeye çalışınız (Görsel 48).

48 Gabriel de Saint-Aubin [Gabryel dö Sen Oğbin (1724–1780)], 
Desen (1779), Metropolitan Müzesi, Amerika 

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel.
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Çalışmalarında, perspek  f kuralları-
na göre mekânla birlikte nesnelerin, 
fi gürlerin kendi içinde, birbirleriyle 
ve bütün içinde oranlarını belirle-
miş  r. Çalışmalarında, perspek  f 
kurallarına göre boşluk ve doluluk-
ların oranlarını doğru tespit ederek 
kısmen nesne-mekân ilişkisini kur-
muştur. 

Çalışmalarında, perspek  f kuralla-
rına göre mekânla birlikte nesne-
lerin, fi gürlerin kendi içinde, birbir-
leriyle ve bütün içinde oranlarını 
doğru belirlemiş  r. Çalışmalarında, 
perspek  f kurallarına göre boşluk 
ve dolulukların oranlarını doğru 
tespit ederek nesne-mekân ilişkisi-
ni kurmuştur.

Çalışmalarında, perspek  f kuralları-
na göre mekânla birlikte nesnelerin, 
fi gürlerin kendi içinde, birbirleriyle 
ve bütün içinde oranlarını doğru 
belirlemede yetersiz kalmış  r.  Ça-
lışmalarında, perspek  f kurallarına 
göre boşluk ve dolulukların oranları-
nı doğru tespit ederek nesne-mekân 
ilişkisini kuramamış  r.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“İç ve Dış Mekân (Perspek  f) Çizimleri” ünitesindeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki 

puanlama anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

“İç ve Dış Mekân (Perspek  f) Çizimleri” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında 
-her boyutun ağırlıklı puanının farklı olduğu dikkate alınarak- sayfa 34’teki puanlama esası uyarlanacak  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönüne 
ve perspek  fe göre varlıkların iç ve 
dış mekânda görünümlerini ve ha-
cimsel etkilerini desenin eleman-
larını kullanarak açık, orta, koyu 
değerleri ve dokusal etkileriyle iki 
boyutlu yüzey üzerinde belirtmiş-
 r. Desenin elemanlarını kullanarak 

kompozisyonda planlar oluşturarak 
derinlik etkisini güçlendirmiş  r. 

 Işığın kaynağına, şidde  ne, yönüne 
ve perspek  fe göre varlıkların iç ve 
dış mekânda görünümlerini ve ha-
cimsel etkilerini desenin eleman-
larını kullanarak açık, orta, koyu 
değerleri ve dokusal etkileriyle iki 
boyutlu yüzey üzerinde belirtmiş-
 r. Desenin elemanlarını kullanarak 

kompozisyonda planlar oluşturmuş, 
açık-koyu zıtlıkları ve ara değerlerle 
derinlik etkisini güçlendirmiş  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönü-
ne ve perspek  fe göre varlıkların 
iç ve dış mekânda görünümlerini 
ve hacimsel etkilerini desenin ele-
manlarını kullanarak açık, orta, koyu 
değerleri ve dokusal etkileriyle iki 
boyutlu yüzey üzerinde belirtmede 
sınırlı kalmış  r. Desenin elemanla-
rını kullanarak kompozisyonda plan-
lar oluşturmuş, açık-koyu zıtlıkları ve 
ara değerlerle derinlik etkisini güç-
lendirmede yetersiz kalmış  r.
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Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturmaya çalışmış  r. 
Kompozisyonlarında nesne-mekân 
ilişkisini kurmuştur. 

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturmuştur. Kompozis-
yonlarında perspek  f çeşitlerini 
ve kurallarını uygularken nesne-
mekân ilişkisini kurmuştur. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusunda 
kullanarak birlik ve bütünlüğü oluş-
turmuştur.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturmada yetersiz kal-
mış  r. Kompozisyonlarında perspek-
 f çeşitlerini ve kurallarını uygular-

ken nesne-mekân ilişkisini kurmada 
sınırlı kalmış  r. Desenin elemanları-
nı ilkeler doğrultusunda kullanarak 
birlik ve bütünlüğü oluşturmada sı-
nırlı kalmış  r.
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İç ve dış mekân desen çalışmaların-
da kompozisyonun konumuna göre 
ufuk çizgisini ve kaçan noktaları doğ-
ru belirlemiş  r. Çizimlerde varlıkla-
rın yapısal özelliklerine göre çizgisel 
perspek  f ve hava perspek  fi  ku-
rallarını uygulamış  r.  Eskiz ve etüt 
desen çalışırken kompozisyonlarda 
çizgi ve hava perspek  fi  kurallarına 
uyarak planlar ile derinlik oluştur-
muştur. 

İç ve dış mekân desen çalışmaların-
da kompozisyonun konumuna göre 
ufuk çizgisini ve kaçan noktaları 
doğru belirlemiş  r. Çizimlerde var-
lıkların yapısal özelliklerine göre çiz-
gisel perspek  f ve hava perspek  fi  
kurallarını eksiksiz uygulamış  r.  Es-
kiz ve etüt desen çalışırken kompo-
zisyonlarda çizgi ve hava perspek  fi  
kurallarına uyarak birden fazla plan 
ile derinlik oluşturmuştur.

İç ve dış mekân desen çalışmaların-
da kompozisyonun konumuna göre 
ufuk çizgisini ve kaçan noktaları be-
lirlemede yetersiz kalmış  r. Çizim-
lerde varlıkların yapısal özelliklerine 
göre çizgisel perspek  f ve hava pers-
pek  fi  kurallarını uygulamada sınırlı 
kalmış  r. Eskiz ve etüt desen çalışır-
ken kompozisyonlarda çizgi ve hava 
perspek  fi  kurallarına uyarak birden 
fazla plan ile derinlik oluşturmada 
yetersiz kalmış  r.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup ifadelerin 
altlarındaki noktalı yerleri doldurunuz.

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

2. Etkinliklerde iç ve dış mekânda derinlik oluştururken neleri iyi yap  m?
………………………...............………………………………………………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde iç ve dış mekânda derinlik oluştururken nerelerde zorlandım? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Etkinliklerde iç ve dış mekânda derinlik oluştururken nerelerde yardıma ih  yaç duydum?
……………………………….....................…………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Etkinliklerde iç ve dış mekânda derinlik oluştururken hangi alanda kendimi daha çok geliş  rmeliyim?
…………………………………………………….…………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapabilirim? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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CANLI MODELDEN DESEN ÇALIŞMALARI

1. Oran-Oran  , Yön ve Hareke  n Tespi  

2. Canlı Modelde Parça-Bütün İlişkisi

3. Canlı Modelin Organik Yapısını Yüzeye Aktarma

4. Deseni Oluşturan Elemanlar ile Kompozisyon Oluşturma

4.4.
üniteünite

60

Samuel De Wilde [Samvel Dö Vayld (1751–1832)], Desen (1795), Courtauld Müzesi, 
İngiltere



61

CANLI MODELDEN DESEN ÇALIŞMALARI

Oran-Oran  , Yön ve Hareke  n Tespi  

Hazırlık Çalışması

1.

Klasik ve Çağdaş sanatçıların fi güra  f desenlerini derleyiniz. Bu desenlerde fi gürlerin oranlarını, yön ve hare-
ke  , oluşan geometrik formları, parça-bütün ilişkisini, derinliği ve hacimsel etkileri inceleyiniz. Gözlemlerinizi sınıf 
ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

49. görseli inceleyiniz ve fi gürlerdeki yön ve hareke   şema  k çizimlerle belirlemeye çalışınız.

4. 4. üniteünite

49 Gilles Demarteau  [Jile Dimarto (1722 – 1776)], Desen (1763), Lyon kütüphanesi, Fransa
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Aşağıda yer alan yönergelere göre bir kişinin size 
model olmasını sağlayarak çizgi-desen ve leke-desen çalış-
maları yapınız. Modelin poz verirken kalça ve omuz kemikle-
rinin birbirine paralel olmamasına, gövdenin sağa ya da sola 
dönerek belirgin bir hareke  n oluşmasına özen gösteriniz.  
Çizimlerinizi yaparken geometrik formlardan da yararlanıp 
oranları,  yön ve hareke   doğru belirlemeye çalışınız. Bunun 
için oluşan boşlukları ve boşlukların geometrik yapılarını da 
dikkatle gözlemleyiniz. Çizdiğiniz desende geometrik form-
lardan yararlanıp kütlelerin üst, yan ve ön planlarını iç kon-
tur çizgileriyle kâğıt yüzeyine aktararak hacim etkisini güç-
lendirmeye özen gösteriniz. Çalışmalarınızda ışığın türüne, 
yönüne ve şidde  ne dikkat ediniz.

1. Modelin size ayakta, oturarak ve uzanarak poz-
lar vermesini sağlayınız, kısa süreli desen çizimleri yapınız  
(Görsel 50, 51).

50 François Pascal Simon Gérard [Fransuva Paskal Jirard (1770-
1837)], Desen (?), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

51 Jean-François Millet, Eskiz (?), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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52 Nazım Mehmet (1964-…), Desen (2004), Koleksiyon, Kayseri

2. Modelin size ayakta poz vermesini sağlayınız ve desenini çiziniz (Görsel 52). Modelin poz verirken kalça 
ve omuz kemiklerinin birbirine paralel olmamasına özen gösteriniz.
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53 Yasemin Kozak (1976-…), Desen (1997), Koleksiyon, Ankara

3. Modelin size oturarak poz vermesini sağlayınız ve desenini çiziniz (Görsel 53).
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54 Namık Kemal Sarıkavak (1961-…), Desen (1987), Koleksiyon, Ankara

4. Modelin bir kaide üzerine uzanarak size poz vermesini sağlayınız ve desenini çiziniz (Görsel 54).

Figür desen çizerken aynı çalışmayı defalarca tekrarlamak sizin doğru ve özgün desenler çizebilmenizi 
sağlayacak  r. Bu nedenle bu çalışmaları modelin farklı duruşlarla poz vermesini sağlayarak tekrarlayabilirsiniz.

ÖNERİ

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm ve 50x70 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Arkadaşlarınızla birbirinize model olup el ve ayak desenleri çalışınız (Görsel 55, 56). Çizimlerinizi yapar-
ken oluşan boşluklara ve boşlukların geometrik yapılarına dikkat ediniz. Geometrik formlardan yararlanarak el ve 
ayaklarda oranları, yön ve hareke   doğru belirlemeye özen gösteriniz. Çalışmalarınızda ışığın yapısına dikkat ederek 
kütlelerin üst, yan ve ön planlarını iç kontur çizgileriyle kâğıt yüzeyine aktararak hacim etkisini güçlendirmeye özen 
gösteriniz. 

56 Vincent Van Gogh, Eskiz (1885), Van Gogh Müzesi, Hollanda

55 Andras Szunyoghy-Gyögy Feher, Desen (2010), Almanya

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.
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İnsan vücudunun fi ziksel yapısı, biçim ve hareket yönünden este  k değerler taşır. Baş, 
gövde, kol, bacak, ayak, el, parmak gibi vücudun bölümleri ayrı biçim özelliklerine sahip olmasına rağmen ölçü ve 
oranlarıyla birbirine uyumlu ve dengelidir. 

Canlı modelin verdiği her poz farklıdır ve desen çalışmalarında çizime başlamadan önce model dikkatle 
incelenmelidir. Bütün kütlenin geometrik formu, oranları ve hareke   tespit edilmeye çalışılır. Bütünden ayrın  ya 
doğru izlenen bir yol, hata yapma olasılığını en aza indirecek  r. Bunun için kütlenin yapısına göre önce büyük 
geometrik formlar ardından da ayrın  ları oluşturacak küçük geometrik formlar kullanılır. Desen çalışmalarında 
amaç, modelin kopyasını kâğıt yüzeyine aktarmak değil geometrik formlardan yararlanarak bütünü oluşturan 
parçalar arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalışmak  r. Bunun için de sadece dış forma bakılmaz; iç kontur çizgileri 
kullanılarak hacmin oluşumundaki geometrik yapı da çözümlenmeye çalışır. Unutulmamalıdır ki iç formların ku-
ruluşu dış formu oluşturmaktadır. Örneğin fi gürün hareke  ne göre iskele  n ve kasların aldığı biçim dış yapıyı da 
etkilemektedir.

Desen çalışmalarında yalnızca model üzerinde odaklanılmamalı; fi gür-nesne-mekân ilişkisi kurulurken 
ve oranlar belirlenirken de geometrik formlardan yararlanılmalıdır. 

Geometrik formlar kullanılarak bütün kütle algılanıp kâğıt yüzeyine aktarıldıktan sonra modelin kendi 
içinde ve çevreyle oranları, hareke  , hareke  n yönü ve fi ziksel olarak karakter yapısı kâğıt yüzeyine aktarılmaya 
çalışılmalıdır (Görsel 57). 

57 Nazım Mehmet, Desen (2004), Koleksiyon, Kayseri

Desen çalışmalarında oranları doğru tespit edebilmek için önce doğru görmek gerekmektedir. Çalış-
malarda ölçme, oranlama zihinsel olarak yapılır. Modelde formlar arası büyük-küçük, uzun-kısa ve dikey-yatay 
ilişkiler dikkatle gözlemlenir ve bir çıkış noktası belirlenerek tüm kıyaslamalar buna göre yapılabilir. Oranların 
doğru belirlenebilmesi için harekete göre oluşan açıların da doğru tespit edilebilmesi önemlidir. Bu işlemlerde en 
önemli nokta modeli bütünlüğü içinde görebilmektedir. Modelin harekete göre aldığı biçim aynı zamanda yönü 
de belirlemektedir. 
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Canlı Modelde Parça- Bütün İlişkisi2.

59. görselde fi gürlerin hareketlerini, oluşturdukları açıları ve aralardaki boşlukların dağılımını dikkat-
le inceleyiniz. Gözlemleriniz sonucunda yüzey üzerinde boşluk ve doluluğun düzenlenmesine ve bu düzenle-
menin parça-bütün ilişkisini oluşturmasına ilişkin görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

59 Francois Boucher [(1703-1770)], Desen (1736), Count Cobenzl 
Brussels Koleksiyonu, Belçika

DERS DIŞI ETKİNLİK-1:  Canlı modelden çizim-
ler yapınız. Çizimlerinizi yaparken ışığın yapısına dikkat 
ederek fi gürdeki oranları, yön ve hareke   kâğıt yüzeyi-
ne doğru aktarmaya özen gösteriniz (Görsel 58).

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

58 Francois Boucher , Desen (1735), Devlet Müzesi, Rusya
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Aşağıda yer alan yönergelere göre bir kişinin size model olmasını sağlayarak desen çalışmaları yapınız. 
Çizimlerinizde baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve modelin hareke  ne göre oluşan boşlukların 
biçimlerini doğru kurgulamaya çalışınız. Çizimlerinizi yaparken geometrik formlardan da yararlanıp parça-bütün 
ilişkisini kurmaya özen gösteriniz. Bunun için oluşan boşlukları ve boşlukların geometrik yapılarını dikkatle göz-
lemleyiniz. Çalışmalarınızda ışığın türüne, yönüne ve şidde  ne dikkat ederek formların üst, yan ve ön planlarını iç 
kontur çizgileriyle kâğıt yüzeyine aktararak hacim etkisini güçlendirebilirsiniz.

1. Parça-bütün ilişkisini kurmaya çalışarak el ve ayak desenleri çalışınız. Bunun için arkadaşlarınızla birbi-
rinize model olabilirsiniz (Görsel 60, 61).

60 Karsten Hoop  [Karsten Hup  (1954-…)], Desen 
(2010), Özel Koleksiyon, İsviçre 61 Karsten Hoop, Desen (2010), Özel Koleksiyon, 

İsviçre

2. Modelin size ayakta poz vermesini sağlayınız ve parça-bütün ilişkisini kurmaya çalışarak desenini çiziniz 
(Görsel 62).

62 Stefano Della Bella [Stefano Della Bella (1610 –1664)], Desen, (1652), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

Bu çalışmayı modelin farklı duruşlarla poz vermesini sağlayarak tekrarlayabilirsiniz.
ÖNERİ
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3. Modelin size oturarak poz vermesini sağlayınız ve parça-bütün ilişkisini kurmaya çalışarak desenini 
çiziniz (Görsel 63).

63 Edgar Degas [Edgır Döga (1834-1907)], Desen 
(1879), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

1. Bu çalışmayı modelin farklı duruşlarla poz vermesini sağlayarak tekrar çalışabilirsiniz.
2. Bu çalışmayı lavi tekniğini de kullanarak tekrarlayabilirsiniz.

ÖNERİ

4. Modelin size bir kaide üzerine uzanarak poz vermesini sağlayınız ve parça-bütün ilişkisini kurmaya 
çalışarak desenini çiziniz (Görsel 64).

64 Ilia Efi movich Repin [İlya Efi mavık Repın (1844-1930)], Desen (1891), Tretyakov (Tıridyagof) Galerisi, Rusya

Bu çalışmayı modelin farklı duruşlarla poz vermesini sağlayarak tekrar çalışabilirsiniz.
ÖNERİ

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm ve 70x100 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.
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İki kişinin size model olmasını sağlayınız. Figürlerin boşlukta kapladığı hacmi ve aralarında oluşan boşluk-
ları inceleyiniz. Kompozisyonda perspek  fe, dengeye, ışığın yönüne ve açık-orta-koyu değerlere dikkat ederek çizgi 
desen ve leke desen çalışmaları yapınız (Görsel 65). Çizimlerinizde fi gürlerde parça-bütün ilişkisini oluşturabilmek 
için mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve modelin hareke  ne göre oluşan boş-
lukların biçimlerini doğru kurgulamaya özen gösteriniz. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

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

65 Emile Friant [Emil Fria (1863-1932)], Desen (1897), Pi  sburgh Sanat Merkezi, Amerika

1. Bu çalışmayı modellerin farklı duruşlarla poz vermelerini sağlayarak tekrar çalışabilirsiniz.
2. Bu çalışmayı lavi tekniğini de kullanarak tekrarlayabilirsiniz.

ÖNERİ
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Bütün, parçaların kendine özgü bir düzen içerisinde bir araya gelmesiyle oluşan dış görünüştür. Bu, 
aynı zamanda biçimi de oluşturmaktadır.

İnsan vücudunda baş, gövde, kol, bacak, ayak ve el kendi içinde farklı biçimsel özelliklere sahip olmasına 
rağmen bir arada dengeli ve uyumlu bir bütünlük oluşturur. Modelin verdiği her pozda vücudu oluşturan parçalar 
arasındaki ilişki de değişim gösterecek  r. Bu değişim; parçalar arası oranları, oluşan boşlukları, kısal  mları etki-
lemektedir. 

Desen çalışmalarında, deseni çizilecek modelin parçalarının yalnızca kendi içindeki oranları değil, iç ve 
dış boşlukların oranlarının ve biçimlerinin de doğru tespit edilmesi parça-bütün ilişkisinin oluşturulabilmesi için 
önemlidir. Her bir parçanın ve boşluğun kendi içindeki geometrik yapısı, oranları,  modelin kendi bütünlüğü için-
deki oranların da belirleyicisidir. Parçalardan bütüne doğru giden bu oluşumda fi gürün hareke  , harekete göre 
oluşan yönü, hacim etkisi ve karakteris  k özellikleri kâğıt yüzeyinde görünür kılınır (Görsel 66).  

66 Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Baskı (1635), Hermitage Müzesi, Rusya
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DERS DIŞI ETKİNLİK-2:  
1. Aile üyelerinizin el ve ayaklarının desenini çiziniz. Çizimlerinizi yaparken parça-bütün ilişkisinin ku-

rulmasına özen gösteriniz (Görsel 67).

67 Michel François [Mişel Fransuva (1700-1783)], Desen (1780), Hessisches Landes (Hezışıs Landes)  Müzesi,  Almanya



74

68 Cornelis Sa  leven [Korneli Zafl ivin (1607-1681)], Desen (1667), Sanat Müzesi, Hollanda

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

2. Bir ya da iki kişinin size ayakta, oturarak ve uzanarak pozlar vermesini sağlayınız.  Çizimlerinizde 
parça-bütün ilişkisini oluşturabilmek için mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını ve 
modelin hareke  ne göre oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulamaya çalışınız. Bunun için yatay, dikey ve 
çapraz çizgileri kullanmanız, oranları ve oluşan açıları doğru tespit edebilmenizi sağlayacak  r. Perspek  fe, ağırlık 
merkezinin oluşmasına, dengeye ve ışığın yönüne dikkat edip açık-orta-koyu çizgi ve leke değerleriyle fi gür de-
senler çalışınız (Görsel 68).
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Canlı Modelin Organik Yapısını Yüzeye Aktarma3.

İlk olarak ışığın türüne, şidde  ne ve yönüne dikkat ederek 69. görselde fi gürlerin kâğıt yüzeyi üzerin-
de anatomik özelliklerinin ve hacimsel yapılarının nasıl gösterildiğini dikkatle inceleyiniz. İkinci olarak da arka-
daşlarınızla ellerinizin, yüzünüzün, kol ve bacaklarınızın anatomik yapısını ve hacimsel özelliklerini inceleyiniz. 
Bunu yaparken ışığın şidde  nin ve yönünün de değişim göstermesini sağlayınız. Elde e   ğiniz bulgular sonucu 
fi kirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

69 Antoine Coypel [Antonyo Coypel (1661–1722 )], Desen (1715), Metropolitan Müzesi, Amerika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Atölyenizde bir ya da iki kişinin size ayakta, oturarak ya da uzanarak model olmasını sağlayınız ve aşağıda 
yer alan yönergeler doğrultusunda çizgi desen ve leke desen çalışmaları yapınız. Modelin hareke  ne göre bir ayağı-
nın ve bir kolunun çıplak kalmasını sağlayarak tenin hacimsel yapısını da kâğıt yüzeyine aktarabilirsiniz.

Işığın türüne, şidde  ne ve yönüne dikkat ederek fi gürün hacim etkisini desen elemanlarıyla kâğıt yüze-
yine aktarınız.

1. Yaygın ışıkla aydınlanan modelin desenini çiziniz (Görsel 70).

70 Franz August Myldorfer [Frans Ogüst Mayldorfer ?-1754)], Desen (1750), 
Metropolitan Müzesi, Amerika 
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2. Bölgesel ışıkla aydınlanan modelin desenini çiziniz (Görsel 71).

71 Rembrandt Harmensz van Rijn, Desen (?), Courtauld Müzesi, İngiltere

Bu çalışmayı lavi tekniğini kullanarak tekrarlayabilirsiniz.
ÖNERİ

3. Gergin bir duruşa sahip modelin desenini çiziniz  (Görsel 72).

72 Simon Vouet [Saymın Auit (1590-1649)], Desen (1632), Courtauld Müzesi, İngiltere
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4. Nesneler ve iki modelden oluşan bir kompozisyonun desenini çiziniz (Görsel 73).

73 Gilles Demarteau, Desen (1756), Lyon Kütüphanesi, Fransa

Bu çalışmayı lavi tekniğini kullanarak tekrarlayabilirsiniz.
ÖNERİ

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm ya da 70x100 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, 
kuru ve yağlı pastel, çini mürekkebi.
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İnsan, fi ziksel yapısı i  bariyle este  k bir varlık  r ve var olduğu günden beri resim sana  nın en 
önemli konusu insan olmuştur. Sanatçılar, yaşamları süresince farklı bakış açılarıyla, farklı hareketlere sahip insan 
fi gürleri çizmişlerdir. Harekete, cinsiyete, yaşa ve duygulara bağlı olarak insan formunun nasıl değişim gösterdiğini 
resim yüzeyinde tespit etmeye çalışmışlardır (Görsel 74, 75). 

75 Lorenz Frolich [Lorenz Floric (1820–1908)], Baskı (1903), Metropolitan Müzesi, Amerika 

74 Vincent Van Gogh, Eskiz (1882), Van Gogh Müzesi, Hollanda 
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Desen çalışmalarında, modelin her bir duruşu görünümünde farklılıklar oluşturur. Harekete göre iskele-
 n aldığı konum, gerilen kaslar, giysilerde oluşan kıvrımlar, ışığın yapısına ve modele bakış açısına göre farklılıklar 

yara  r. Bunun yanı sıra her insan; fi ziksel özelliklerine, cinsiye  ne ve yaşına bağlı olarak da farklı yapısal özelliklere 
sahip  r. Desen çalışmalarında tüm bunların kâğıt yüzeyinde tespi   iyi bir gözleme ve desen elemanlarının özgün 
kullanımına bağlıdır. 

Desen çalışmalarında üç boyutlu bir görüntüyü iki boyutlu bir yüzeye aktarırken desen elemanları kul-
lanılır. Varlıkların hacim etkisini görünür kılmak için birçok yöntem bir arada kullanılabilir. Figür ve nesneleri oluş-
turan parçaların ışık etkisiyle aldığı çizgi-leke değerlerini kullanmak, varlıkların ön, yan, üst planlarını göstermek 
ve kompozisyondaki parçaların geometrik yapısını belirleyerek hacim etkisini güçlendirmek bu yöntemlerden 
bazılarıdır.

Desen çalışmalarında ister akademik ister ar  s  k desen olsun değişmeyen kural; insan anatomisinin 
yapısal özelliklerinin iyi tanınması, bunun yanında insan ve madde ilişkisinin doğru kurulabilmesidir. Çizimlerde 
tenin, saçın, giysi ve aksesuarların maddesel özellikleri ve aralarındaki yapısal farklılıkların kâğıt yüzeyine aktarıl-
ması amaçlanmalıdır (Görsel 76, 77).  

76 Louis Licherie de Beuron [Lui Leseri de Büran (1629-1687)], Desen (?), Courtauld Müzesi, İngiltere
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77 Vincent Van Gogh, Eskiz (1885), Kröller-Müller Müzesi, Almanya

DERS DIŞI ETKİNLİK-3:   
Farklı ışık türü ve şidde   kullanarak fi gür de-

sen çalışınız. Işığın yapısına göre üç boyutlu formları iki 
boyutlu kâğıt yüzeyine desen elemanlarını kullanarak 
aktarınız (Görsel 78). Desen elemanlarını kullanırken 
formların maddesel özelliklerini de kâğıt yüzeyine aktar-
maya özen gösteriniz.

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm ya da 70x100 
cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, 
sangın, kuru ve yağlı pastel, çini mürekkebi.

78 Giuseppe Cale    [Cüsepe Kale    (1600-1660)], Desen (1620), Cour-
tauld Müzesi, İngiltere
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Deseni Oluşturan Elemanlar ile Kompozisyon Oluşturma4.

79 ve 80. görsellerde yer alan desenleri inceleyiniz. Işığın kullanımında ve ışığa bağlı olarak fi gürlerin 
hacimsel yapısının yüzeye aktarılmasında desen elemanlarının nasıl kullanıldığını ve kompozisyon genelinde 
desen elemanlarında nasıl bir dengenin oluşturulduğunu arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

79 Parmigianino [Parmicianino (1503-1540)], Desen (1525), Co-
urtauld Müzesi, İngiltere

80 Paul Gregoire [Pol Gregor (1743-1828)], Desen (1786), Courtauld Müzesi, İngiltere
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DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Atölyenizde bir ya da iki kişinin size ayakta, oturarak ya da uzanarak model olmasını sağlayınız ve aşağıda 
yer alan yönergeler doğrultusunda çizgi desen ve leke desen çalışmaları yapınız. Çalışmalarınızda modelin hare-
ke  ne göre oluşan açıları, oranları, ağırlık noktasını doğru belirlemeye özen gösteriniz. Işığın türüne, şidde  ne 
ve yönüne dikkat ederek fi gürün hacimsel yapısını desen elemanlarıyla kâğıt yüzeyine aktarınız. Kâğıt yüzeyinde 
kompozisyonu oluştururken fi gür-nesne-mekân ilişkisinin kurulmasına, desen elemanlarının kullanımında birlik-
bütünlüğün, dengenin ve ritmin oluşmasına özen gösteriniz.

1. Şidde   düşük ve şidde   yüksek bölgesel aydınlanma kullanarak fi gür desen çalışınız (Görsel 81).

81 Francisco Goya, Desen (1778), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

Bu çalışmayı lavi tekniğini kullanarak tekrarlayabilirsiniz.
ÖNERİ
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2. Bakış açınıza göre ters ışık kullanarak modelden desen çalışınız (Görsel 82).

82 Yasemin Kozak (1976-…), Desen, (1997), Sangın, Koleksiyon, Ankara

Bu çalışmayı lavi tekniğini kullanarak tekrar çalışabilirsiniz.
ÖNERİ
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3. Figür ve nesnelerden oluşan bir kompozisyonun desenini çiziniz  (Görsel 83).

83 Ilia Efi movich Repin, Desen (1891), Tretyakov Galerisi, Rusya

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm ya da 70x100 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, 
kuru ve yağlı pastel, çini mürekkebi.

Bu çalışmayı mürekkepli kalem ya da sangın kullanarak tekrar çalışabilirsiniz.
ÖNERİ
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Modelden desen çalışmalarında kompozis-
yondaki ışığın yapısı, kompozisyondaki çizgi ve leke değerlerinin de 
belirleyicisidir. Kompozisyonda açık-orta-koyu değerlerin dağılımı, 
miktarı, zıtlıkları ışığın yapısından hareketle kurgulanır. Işığın model 
üzerindeki etkisi çizgi, leke ve dokuların kompozisyonda oluşturacağı 
dengenin, ritmin, hareke  n ve yönün de belirleyicisi olacak  r. Kompo-
zisyonda fi gür-nesne-mekân ilişkisi, derinlik, birlik ve bütünlük desen 
elemanlarının sistemli biçimde düzenlenmesiyle ilgidir.

Her sanatçının desen elemanlarını kullanması farklı ve ken-
dine özgüdür  (Görsel 84, 85). Bu özgünlüğü sağlayabilmek kişinin 
konuya yaklaşımı ve yara  cılığıyla alakalıdır. Amaç yalnızca modelin 
görüntüsünü kâğıt yüzeyine kopyalamak değil, özgün bir kompozis-
yon da oluşturabilmek  r. Modelden desen çalışmalarında özgün bir 
kompozisyon ortaya koyabilmek desen elemanlarını kullanırken ri  m, 
denge, hareket, yön, birlik ve bütünlük oluşturabilmekle ilgidir.  Bunu 
sağlayabilmek için çok desen çiziniz, çizimlerinizi yaparken iyi gözlem 
yapınız. Bu süreçte kopyalamadan uzak kalarak özgür tasarımlarınızı 
segilemeye çalışınız. 

85 Gerbrand Van De Eeckhout [Gebrant Van De Eykhut (1621-1674)], Desen (?), Courtauld Müzesi, İngiltere

84 Jacob Duck [Yakob Dak (1600-1667)], Desen 
(1653) Courtauld Müzesi, İngiltere
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
 
1. Desen çalışmalarında canlı modelin görüntüsünü kâğıt yüzeyine aktarmada geometrik formlar neleri belirlemek 
için kullanılır? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Geometrik formların parça-bütün ilişkisini oluşturmada rolü nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Aşağıdakilerden hangisi canlı modelden desen çalışmalarında parça-bütün ilişkisiyle doğrudan ilgili değildir?
 A) Geometrik formlar
 B) Üslup
 C) Boşluklar
 D) Hareket
 E) Oranlar

4. Aşağıdakilerden hangisi canlı modelden desen çalışmalarında biçimi (dış görünümü) etkilemez?
 A) Cinsiyet
 B) Ri  m
 C) Giysi ve aksesuarlar
 D) Işık
 E) Perspek  f

4. 4. 
ÜNİTEÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Canlı Modelden Desen Çalışmaları Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki 

puanlama anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

“Canlı Modelden Desen Çalışmaları” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her 
boyutun ağırlıklı puanının farklı olduğu dikkate alınarak- sayfa 34’teki puanlama esası uyarlanacak  r.

Çalışmalarında fi gürlerin kendi için-
de ve çevresiyle oranlarını belirle-
miş  r. Çalışmalarında oranları ve 
açıları belirlerken boşlukları kullan-
mış  r.

Çalışmalarında fi gürlerin kendi için-
de ve çevresiyle oranlarını eksiksiz 
ve doğru olarak belirlemiş  r. Çalış-
malarında oranları ve açıları belir-
lerken boşlukları kullanmış ve bu 
boşlukların da oranlarını ve açılarını 
eksiksiz kâğıt yüzeyinde tespit ede-
bilmiş  r.

Çalışmalarında fi gürlerin kendi için-
de ve çevresiyle oranlarını doğru 
belirlemede yetersiz kalmış  r. Çalış-
malarında oranları ve açıları belirler-
ken boşlukları kullanamamış  r.
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Çalışmalarında dikey, yatay ve çap-
raz çizgiler kullanarak formların 
geometrik yapılarını kısmen göster-
miş  r. Hacim etkisini güçlendirmek 
için geometrik formları kullanmış  r. 
Kompozisyonda geometrik formları 
kullanarak oranları belirlemiş, hare-
ke   ve yönü kâğıt yüzeyine kısmen 
doğru aktarmış  r.

Çalışmalarında dikey, yatay ve çap-
raz çizgiler kullanarak formların ge-
ometrik yapılarını tam olarak gös-
termiş  r.   Işığa dikkat ederek hacim 
etkisini güçlendirmek için geomet-
rik formları doğru ve özgün kullan-
mış  r. Kompozisyonda geometrik 
formları kullanarak oranları tam 
olarak belirlemiş, hareke   ve yönü 
kâğıt yüzeyine doğru aktarmış  r. 

Çalışmalarında dikey, yatay ve çap-
raz çizgiler kullanarak formların 
geometrik yapılarını göstermede 
yetersiz kalmış  r.   Işığa dikkat ede-
rek hacim etkisini güçlendirmek 
için geometrik formları doğru kul-
lanamamış  r. Kompozisyonda geo-
metrik formları kullanarak oranları 
kısmen belirlemiş, hareke   ve yönü 
kâğıt yüzeyine aktarmada yetersiz 
kalmış  r.
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Her bir parçanın kendi içinde ve bü-
tünle olan oranlarını, hareke  ni ve 
yönünü doğru tespit etmeye çalışa-
rak parça-bütün ilişkisini kurmuştur. 
Parça-bütün ilişkisini kurarken boş-
lukların da oran ve açılarını doğru 
tespit etmeye çalışmış  r.

Her bir parçanın kendi içinde ve bü-
tünle olan oranlarını, hareke  ni ve 
yönünü doğru tespit ederek parça-
bütün ilişkisini doğru kurmuştur. 
Parça-bütün ilişkisini kurarken boş-
lukların da oran ve açılarını doğru 
tespit etmiş  r.

Her bir parçanın kendi içinde ve 
bütünle olan oranlarını, hareke  ni 
ve yönünü doğru tespit ederek par-
ça-bütün ilişkisini doğru kurmada 
yetersiz kalmış  r. Parça-bütün ilişki-
sini kurarken boşlukların da oran ve 
açılarını doğru tespit etmede sınırlı 
kalmış  r.De
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Işığın yapısına göre modelin hareke-
 ni, yönünü, fi ziksel ve karakteris  k 

özelliklerini, desen elemanlarını kul-
lanarak kâğıt yüzeyine aktarmış  r. 
Hacim etkisini güçlendirmek için 
açık, orta, koyu değerleri doğru kul-
lanmaya ve dokusal farklılıkları kâğıt 
yüzeyine aktarmaya çalışmış  r. De-
senin elemanlarını kullanırken öz-
gün bir tavır sergilemeye çalışmış  r.

Işığın yapısına göre modelin hareke-
 ni, yönünü, fi ziksel ve karakteris  k 

özelliklerini, desen elemanlarını 
kullanarak kâğıt yüzeyine doğru ak-
tarmış  r. Hacim etkisini güçlendir-
mek için açık, orta, koyu değerleri 
doğru kullanmış ve dokusal farklı-
lıkları kâğıt yüzeyine eksiksiz aktar-
mış  r. Desenin elemanlarını kulla-
nırken özgün bir tavır sergilemiş  r.

Işığın yapısına göre modelin hareke-
 ni, yönünü, fi ziksel ve karakteris-
 k özelliklerini, desen elemanlarını 

kullanarak kâğıt yüzeyine aktarma-
da yetersiz kalmış  r. Hacim etkisini 
güçlendirmek için açık, orta, koyu 
değerleri doğru kullanmada ve do-
kusal farklılıkları kâğıt yüzeyine ak-
tarmada yetersiz kalmış  r. Desenin 
elemanlarını kullanırken özgün bir 
tavır sergileyememiş  r.
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Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda kısmen denge, 
ri  m ve hareket oluşturmuştur. De-
senin elemanlarını ilkeler doğrultu-
sunda kullanarak birlik ve bütünlüğü 
oluşturmaya çalışmış  r.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturmuştur. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusunda 
kullanarak birlik ve bütünlüğü oluş-
turmuştur.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturamamış  r. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusunda 
kullanarak birlik ve bütünlüğü oluş-
turmada yetersiz kalmış  r.Ko

m
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansınızı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup altların-
daki boşlukları doldurunuz.

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

2. Etkinliklerde canlı modelden desen çalışırken neleri iyi yap  m? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde canlı modelden desen çalışırken nerelerde zorlandım? Neden? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Canlı modelden desen çalışırken nerelerde yardıma ih  yaç duydum? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Canlı modelden desen çalışırken hangi alanda kendimi daha çok geliş  rmeliyim?
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapabilirim?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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PORTRE-OTOPORTRE VE DETAY ÇİZİMLERİ

1. Desen Elemanlarının Portre ve Otoportrede Kullanılması

2. Yüzün ve Detayın Anatomik Özellikleri

3. Yüzün ve Detayın Karakteris  k Özellikleri

4. Hacim Etkileri ve İfadenin Verilmesi

5.5.
üniteünite

90

Angelica Kauff man [Ancelika Kofmın (1741-1807)], Desen (1763), Hermitage Müzesi, Rusya
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PORTRE-OTOPORTRE VE DETAY ÇİZİMLERİ

Desen Elemanlarının Portre ve Otoportrede Kullanılması

Hazırlık Çalışması

1.

Sanatçılara ait portre ve otoportre desenlerini derleyiniz. Derlediğiniz desen örneklerinde yüzün anatomik ya-
pısını, kişilerin karakteris  k özelliklerinin yüzeye nasıl aktarıldığını, desen elemanlarının nasıl kullanıldığını sınıf 
ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

86. görseli inceleyiniz ve desen elemanlarının nasıl kullanıldığını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

5. 5. üniteünite

86 Giuseppe Arcımboldo [Cuseppe Arkimboldo (1527-1593)], Otoporte (1576), Galeri 
Národní (Narodni), Avusturya
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

87-90. görselleri portre ve otoportrede yüzün oranlarını, ışığın portrelerde oluşturduğu leke değerlerini, 
ten, saç, kaş ve sakallarda oluşan dokuları ve bunların kâğıt yüzeyine aktarımında desen elemanlarının nasıl kulla-
nıldığını dikkatle inceleyiniz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

87 Wilhelm Schadow [Vilyım Şadov (1788–1862)], Desen (1862), Meropolitan Müzesi, Ame-
rika 

88 H. Blain [H. Bleyn (1846-1913)], Desen (1893), Hermitage Müzesi, Rusya
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89 Louis Hersent [Luiz Horsınd (1804-1855)], Desen (1825), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, 
Amerika

90 Oskar Kokoschka [Oskar Kokoşka (1886-1980)], Baskı (1963), Courtauld Müzesi, İngiltere



94

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Atölyenizde bulunan an  k büstlerden birini model olarak kullanınız. Oturma konumunuzu büstü cep-
heden ya da yarı cepheden görebileceğiniz biçimde oluşturunuz. Çalışma sürecinde büstün yüz ayrın  larındaki 
oranları dikkatle gözlemleyiniz. Işığın yüzde oluşturduğu leke değerlerini, kaş ve saçlardaki dokusal yapıyı desen 
elemanlarını kullanarak kâğıda aktarınız. (Görsel 91). Çalışmalarınızda desen elemanlarını nasıl kullandığınızı arka-
daşlarınızla değerlendiriniz.

91 Peter Paul Rubens [Pi  r pol Rubens (1577–1640)], Desen (1626), Metropolitan Müzesi, Amerika 

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm ya da 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.
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Portre, insan yüzündeki karakteris  k özellikleri ve yüzün  ifadesini kâğıt üzerine aktarma amacıyla 
yapılan çalışmalardır. Portre; cepheden, yarı cepheden ya da profi lden çalışılabilir. Portreler; büst portre, yarım 
fi gür portre ve tam fi gür portre olmak üzere üç türdür. Büst portre; modelin baş, boyun, omuzlar ve göğsün üst 
kısmını kapsar. Yarım fi gür portre; modelin karnının alt bölümüne ya da kalçaya kadar olan kısmı kapsar. Tam fi gür 
portre ise modelin tamamını kapsayan portre türüdür. Sanatçının aynaya bakarak yap  ğı kendi portresine de öz 
portre ya da otoportre denir.

Portre çalışmaları tek bir kişiyi kapsadığı gibi birden fazla kişiyi de kapsayabilir. Bu tür çalışmalara da 
grup portre çalışmaları denir.

Portre çalışmala-
rında, kişinin yüz ifadesinin, 
ayrın  lardan arındırılarak 
karakteris  k özelliklerinin 
çalışma yüzeyine aktarılması 
amaçlanmalıdır. Her insanın 
yüz, ağız, burun, kaş, göz, saç 
biçimi ve duruşu, bakışları, 
ifadesi, giyim tarzı farklıdır. 
Çalışmalar yapılırken bu fark-
lılıklar göz önünde bulundu-
rulmalı ve kişiye ait özellikler 
kâğıt yüzeyine aktarılmaya 
çalışılmalıdır.

İnsanın psikolojisi 
yüzüne yansır; duygu ve düşün-
celeri ifadesini etkiler. Portre 
çalışmalarında sanatçılar, insan 
yüzünün psikolojik biçimlenişi-
ne de çok önem vermişlerdir. 
Bu tür portrelere de psikolojik 
portre denir.

Portre çalışmala-
rında ışık önemli bir ögedir; 
ışığın türü, şidde  , yönü yüz-
deki anlamları değiş  rir. Işık, 
yalnızca yüzdeki anlamı değil 
açık-orta-koyu değerleri ve 
hacim etkisini de etkiler. Bu nedenle çalışmaya başlamadan önce konunun ne açıdan ele alınacağı belirlenerek ne 
tür ışığın kullanılacağına karar verilmelidir. 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn portre çalışmalarına ağırlık vermiş sanatçılardan biridir. “Işığın ressa-
mı” olarak tanınan sanatçı, yaşamı boyunca düzenli olarak üre   ği otoportre, grup portreleri, kendine özgü sanat-
sal teknikleri ve ışığı ustaca kullanmasıyla tanınmış  r. Portrelerinde ışık ve gölgenin çarpıcı kullanımıyla oluşturdu-
ğu zıtlıklarla, insan ruhunun yüzdeki yansımasını yüzeye ustaca aktarmış bir sanatçıdır. Kendi portresinde (Görsel 
92) ışığı, yüzde yoğunlaş  rarak açık ve orta değerlerin egemenliğini sağlamış; giysilerde kullandığı koyu değerlerle 
de yüzündeki ifadenin ve karakteris  k özelliklerin izleyicinin dikka  ni çekmesini sağlayarak izleyici ile portresi 
arasında doğrudan bir bağ kurmuştur. Portredeki bakışlar ve yüzdeki derin ifadeyle izleyiciyi kendine çekerek bu 
bağı güçlendirmiş  r. Yoğun çizgi kullanımıyla oluşturduğu lekesel etkiler, iki boyutlu yüzey üzerinde oylum etkisini 
güçlendirmiş ve ışığın; ten, saç, bıyık, kumaş üzerindeki  treşimini belirginleş  rmiş  r.

92 Rembrandt Harmensz van Rijn, Desen (1670), Rijks Müzesi, Hollanda
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Vincent van Gogh portre çalışmış çağdaş sanatçılardan biridir. 93. görselde yer alan Postacı Joseph Ro-
ulin (Cosıf Ruleyn) portresinde sanatçı, kişinin karakteris  k özelliklerini ve ruhsal durumunu yansıtmak için defor-
masyon kullanmış  r. Bu deformasyonu desen elemanlarını kullanarak sağlamış  r. Çizgileri kullanarak lekeler oluş-
turmuş ama bu lekeler, ışığa göre yüzey üzerinde oylum etkisini güçlendirmekten ziyade ten, sakal ve giysilerin 
yapısal özelliklerini yansıtmak için kullanılmış gibidir. Bunu yaparken de deformasyona başvurmuş ve kompozisyon 
genelinde birlik sağlamış  r. Giysi ve sakaldaki çizgiler son derece dinamik ve gerilimi ar  rıcı niteliktedir. Yüzdeki 
durgun ve düşünceli ifade ile bu dinamik etki zıtlık oluşturmuştur.

Döneme, akıma ve anlayışa göre her sanatçı ışığı ve desen elemanlarını kendine özgü kullanarak port-
rede farklı yaklaşımlar oluşturmuştur. Ancak hangi anlayışla çalışılmış olursa olsun, portrenin belirleyici özelliği, 
kişinin karakteris  k özelliklerini yansı  yor olmasıdır.

93 Vincent van Gogh, Desen (1888), Ge  y Müzesi, Amerika
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Yüzün ve Detayın Anatomik Özellikleri2.

Arkadaşlarınızla birbirinizin yüzünü inceleyerek yüzün anatomik yapısını, oranlarını ve kişisel farklı-
lıklarını belirlemeye çalışınız.

94 Jhon Raynes (Jon Reyns), Anatomik Çizim (1979), İngiltere

95 Andras Szunyoghy (Andras Sunogyi), Anotomik Çizim (2010), Almanya

94-104. görsellerde yer alan portreye ait parçaların anatomik ve dokusal yapısını inceleyiniz. 
İNCELEME
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96 Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim (2010), Almanya

97 François Boucher, Desen (1768), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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98 Namık Kemal Sarıkavak, Desen (1987), Koleksiyon, Ankara

99 Pieter Paul Rubens [Pi  r Pol Rubens (1577-1640)], Desen (1615), Courtauld Müzesi, İngiltere
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100 Andras Szunyoghy, Anatomik Çizim (2010), Almanya

101 Barrington Barber (Böringdın Börbır), Çizimin Sırları (2005), Türkiye
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102 Barrington Barber, Çizimin Sırları (2005), Türkiye

103 Banu A  k (1968- ....), Desen (2012), Koleksiyon, Ankara



102

104 Louis-Léopold Boilly [Luiz Leopold Boili (1761–1845)], Desen (1784), 
Morgan Müzesi, Amerika

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

İkili gruplar oluşturunuz ve karşılıklı oturarak birbirinizin yüz oranlarını dikkatle inceleyiniz. Işığın yüzde 
oluşturduğu leke değerlerini, kaş ve saçlardaki dokusal yapıyı desen elemanlarını kullanarak eskiz çalışmaları yapı-
nız. Sonuçları arkadaşlarınızla değerlendiriniz (Görsel 105). 

105 Henri de Toulouse-Lautrec [Henri Dö Tolus Lötrek, (1864–1901)], Desen (1899), Boston 
Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm ya da 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Portre desen çalışabilmeniz için bir kişinin size model olmasını sağlayınız ve aşağıdaki yönergelere göre 
portre desen çalışmaları yapınız. Çalışmalarınızı yaparken yüzün oranlarını, anatomik yapısını, saç ve kaşların do-
kusal yapısını dikkatle inceleyiniz. Işığın türüne, şidde  ne ve yönüne dikkat ederek yüzde açık-orta-koyu lekeleri 
belirleyiniz ve desen elemanlarını kullanarak kâğıt yüzeyine aktarınız.

Çizimlerinizi yaparken oranları ve göz, kaş, burun, ağız, kulak ayrın  larını kâğıt yüzeyine doğru aktarmaya 
özen gösteriniz. 

1. Modeli cepheden görebileceğiniz biçimde oturma konumunuzu oluşturunuz ve modelin portresini 
çalışınız (Görsel 106).

106 Brian Smith [Brayn Smit (1955-…)], Desen (2007), Galeri h  , Amerika



104

107 Yasemin Kozak (1976-…), Desen (1997), Koleksiyon, Ankara

2. Modeli profi lden görebileceğiniz biçimde oturma konumunuzu oluşturunuz ve modelin portresini ça-
lışınız (Görsel 107).



105

108 Hans Holbein [Hans Holbein (1465–1524)], Desen (1511), Staatliche Müzesi, Almanya

3. Modeli yarı cepheden görebileceğiniz biçimde oturma konumunuzu oluşturunuz ve modelin portresini 
çalışınız (Görsel 108).

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

İnsan yüzü kendi içinde belirli oranlara sahip  r. Bunu modele cepheden ve profi lden bak  ğı-
nızda görebilirsiniz. Yalnız bakış açınız değiş  ği zaman bu oranlarda değişim olacak  r (Görsel 109, 110).  Başın 
hareke  ne göre değişen bu oranlar temelde bakış açınıza göre oluşan derinlik ile ilgilidir. Bu derinliği çalışmaları-
nızda, yüz elemanlarında oluşan kısal  mları kâğıt yüzeyine aktararak sağlayabilirsiniz. Bunun için yüzün oranları-
nı, anatomik yapısını ve başın hareke  ne göre değişen oranları doğru tespit etmek gerekir. 

109 Pieter Paul Rubens, Desen (1619), Courtauld Müzesi, 
İngiltere 110 Hendrick Gol  us [Hendrik Yu  uz (1558-1617)], Desen (1603), 

Hermitage Müzesi, Rusya
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DERS DIŞI ETKİNLİK-1:   
Aile fertlerinizin cepheden, yarı cepheden ve profi lden portrelerini çalışınız. Çizimlerinizi yaparken yü-

zün anatomik yapısını kâğıt yüzeyine doğru aktarmaya özen gösteriniz (Görsel 111).  Çalışmalarınızı arkadaşları-
nızla sınıf ortamında değerlendiriniz. 

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

111 Adolph von Menzel [Adolf fon Menzel (1815-1905)], Desen (1891), Helene Bechstein (Helen Behştayn), Kol-
leksiyonu, Almanya
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Yüzün ve Detayın Karakteris  k Özellikleri 3.

Arkadaşlarınızla birbirinizin yüzünü inceleyerek yüzlerinizin karakteris  k özelliklerini belirlemeye ça-
lışınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Bir ayna edininiz ve otoportrenizi çalışınız. Oturma konumunuzu, kendinizi cepheden ya da yarı cephe-
den görebileceğiniz biçimde oluşturabilirsiniz. Yüzünüzün oranlarını, anatomik yapısını, saç kütlelerini, saçlarınızın 
ve kaşlarınızın dokusal yapısını dikkatle inceleyiniz. Işığın konumuna dikkat ederek açık-orta-koyu lekeleri geomet-
rik formları ve desen elemanlarını kullanarak fi ziksel ve karakteris  k özelliklerinizi kâğıt yüzeyine aktarmaya çalışı-
nız (Görsel 112).   

112 Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, Desen (1640), Metropolitan Müzesi, Amerika

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



108

113 Vincent van Gogh, Desen (1885), Van Gogh Müzesi, Hollanda113 Vincent van Gogh, Desen (1885), Van Gogh Müzesi, Hollanda

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

 Oturma konumunuzu, modeli cepheden ya da yarı cepheden görebileceğiniz biçimde oluşturunuz. Yü-
zün oranlarını, anatomik yapısını, saç kütlelerini, saç ve kaşların dokusal yapısını dikkatle inceleyiniz. Işığın konumu-
na dikkat ederek açık-orta-koyu lekeleri geometrik formları ve desen elemanlarını kullanarak kompozisyonda birlik 
oluşturmaya özen gösteriniz. Aşağıdaki sıralamayı takip ederek portre desenler çalışınız. 

1. Karakteris  k özellikleri belirgin olan bir kadın modelin portresini çiziniz (Görsel 113).   Yüzde belirgin 
olan yerleri dikkatle inceleyiniz. Bu karakteris  k özellikleri (iri gözler, çıkık elmacık kemikleri, kemerli burun, gamze 
vb.) kâğıt yüzeyine aktarırken geometrik formlardan ve deformasyondan da yararlanabilirsiniz.
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2. Karakteris  k özellikleri belirgin olan bir erkek modelin, geometrik formlardan ve deformasyondan ya-
rarlanarak portresini çiziniz (Görsel 114).   

114 Albrecht Dürer [Albredh Dürer (1471-1528)], Baskı (1508), Alber  na, İtalya

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 ya da 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, 
pastel.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-7

Yaşlı bir kişinin size model olmasını sağlayınız. Yüzün oranlarını, anatomik yapısını ve karakteris  k özel-
liklerini (düşük kaş ve gözler, elmacık kemikleri, oluşan çizgiler vb.) inceleyiniz. Işığın konumuna dikkat ederek açık-
orta-koyu lekeleri, geometrik formları ve desen elemanlarını kullanarak portre desen çalışınız (Görsel 115). 

115 Albrecht Dürer, Baskı (1521), Alber  na, İtalya

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel.
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Her insanın yüzü temelde aynı elemanlardan oluşsa da burnu, kaşı, gözleri, saçları vb. birbirin-
den farklıdır. Bu farklılıklar yaşa ve cinsiyete göre de değişim gösterir. Aynı cinste yaşlı bir insanla genç bir insanın 
ten, saç dokusu ve duruşu, ifadesi, bakışları farklılık gösterir (Görsel 116, 117). Kadın ve erkeğin de ten, saç doku-
su, duruş ve ifadesinde farklılıklar vardır. 

116 Jean Siméon Chardin [Jon Smion Jarda (1699-1779)], 
Desen (1763), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika 117 Hans Thoma (1839–1924), Desen (1886), Metropolitan Mü-

zesi, Amerika

Portre çalışmalarında amaç, kişinin fi ziksel ve karakteris  k özelliklerini kâğıt yüzeyine aktarmak  r. Her 
kişinin fi ziksel ve ruhsal özellikleri cinsiyete, ırka, yaşam koşullarına göre değişim gösterir. Çalışmalarda, portresi 
çizilecek kişinin yüzü incelenirken bu faktörler göz önünde bulundurulmalı, desen elemanları kullanılarak kişiye 
ait özellikler kâğıt yüzeyine aktarılmalıdır.

DERS DIŞI ETKİNLİK-2:   Çevrenizde bu-
lunan farklı yaşlardaki çocukların eskiz portreleri-
ni çiziniz. Çizimlerinizi yaparken yüzün oranlarını, 
anatomik yapısını ve karakteris  k özelliklerini 
ışığın konumuna dikkat ederek açık-orta-koyu le-
keleri, geometrik formları ve desen elemanlarını 
kullanarak kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 118). 

118 Antoine Wa  eau, Desen (?), Louvre Müzesi, Fransa

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim 
kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, san-
gın.
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Hacim Etkileri ve İfadenin Verilmesi4.

Çember biçiminde oturma düzeni oluşturunuz. Sırayla üzgün, şaşkın, korkmuş, mutlu, gülen, yorgun 
vb. yüz ifadeleri oluşturunuz. Her ifadede yüzün aldığı biçimi, oranlardaki değişimi, yüzdeki deformasyonu ve 
hacimsel yapıyı dikkatle inceleyiniz. İzlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Bir kişinin abar  lı olmayan bir yüz ifadesiyle (mutlu, hüzünlü, yorgun, şe  atli vb.) size model olmasını 
sağlayınız. Oturma konumunuzu, modeli cepheden ya da yarı cepheden görebileceğiniz biçimde oluşturunuz. Yü-
zün oranlarını, karakteris  k yapısını, ifadeyi dikkatle inceleyiniz. Işığın konumuna dikkat ederek desen elemanlarıy-
la yüzün hacimsel yapısını kâğıt yüzeyine aktarınız (Görsel 119). 

119 Jean-François Millet, Desen (1848), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

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

Bu çalışmayı modele farklı bakış açılarıyla tekrarlayınız.
ÖNERİ
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DERS İÇİ ETKİNLİK-9

Bir kişinin abar  lı yüz ifadeleriyle (şaşkın, korkmuş, kahkaha atan vb.) size kısa sürelerle model olmasını 
sağlayınız. Oturma konumunuzu, modeli cepheden ya da yarı cepheden görebileceğiniz biçimde oluşturunuz. Yü-
zün oranlarına, karakteris  k yapısına, ifadeye dikkat ederek eskiz desenler çiziniz (Görsel 120). 

120 Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, Desen (1630), Bri  sh Müzesi, İngiltere

Kullanılabilecek Malzemeler: 25x35 cm ya da 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.

Bu çalışmayı modele farklı bakış açılarıyla tekrarlayınız.
ÖNERİ
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Kişiye kimlik kazandıran, yüzündeki ifadedir. Yüz yüze ile  şimde yüzdeki ifadeyle 
insanları anlamaya ve tanımaya çalışır, bu ifadelere göre kişinin güçlü, zayıf, mutlu, mutsuz, kendinden emin, 
korkmuş vb. olduğuna dair tahminlerde bulunuruz. Portre çalışmalarında, yalnızca kişinin görünümünü kâğıt yü-
zeyine aktarmak değil; içinde bulunduğu ruh durumunu da görebilmek ve resim yüzeyine aktarabilmek gerekir. 
Çalışmalarda buna özen göstermek ileride imgesel desenler çalışırken kompozisyonlarda kullanacağız fi gürlerde 
 p oluşturabilmenize de önemli katkı sağlayacak  r. 

Portre çalışmalarında ifadelere göre yüzde oluşan deformasyonlar (oluşan kırışıklıklar, gerilme, gözlerin 
büyümesi ya da kısılması, kaş ça  lması, dudak hareketleri vb.) desen elemanlarının kullanılmasıyla kâğıt yüzeyin-
de görünür olacak  r. Hacmi oluştururken ışığın yapısını seçmek ve desen elemanlarını kullanmak; deseni çizen 
kişinin konuya yaklaşımı, deneyimleri, yara  cılığı ve özgünlüğü ile ilgilidir.

DERS DIŞI ETKİNLİK-3:   Etkinliklerde çizmiş olduğunuz eskiz portre desenlerden de yararlanarak imge-
sel portre desenler çalışınız. Portrelerde, yüzde hafi f ya da abar  lı ifadeler olmasına özen gösteriniz (Görsel 121). 
Çalışmalarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

121 Vincent van Gogh, Desen (1885), Van Gogh Müzesi, Hollanda

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın.
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
 
1. İnsan yüzündeki karakteris  k özellikleri ve yüzün ifadesini kağıt üzerine aktarma amacıyla yapılan çalışmalara 
................... denir.

Aşağıdaki tümcelerde yer alan yargılar doğru ise tümce başında verilen boşluğa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

2. (  ) Büst portre; modelin baş, boyun, omuzlar ve göğsün üst kısmını kapsar.

3. (   ) Tam fi gür portre; modelin karnının alt bölümüne ya da kalçaya kadar olan kısmı kapsar.

4. (  ) Öz portre; sanatçının kendi portresidir.

5. Otoportre nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………

6. Portre çalışmalarında oranlar neye göre değişim gösterir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………

7. Portre çalışmalarında fi ziksel özellikler neye göre değişim gösterir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………

8. Portre çalışmalarında karakteris  k özellikler neye göre değişim gösterir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………

5. 5. 
ÜNİTEÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Portre-Otoportre ve Detay Çizimleri Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki 

puanlama anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

“Portre-Otoportre ve Detay Çizimleri” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında 
-her boyutun ağırlıklı puanının farklı olduğu dikkate alınarak- sayfa 34’teki puanlama esası uyarlanacak  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yö-
nüne göre yüzün hacimsel yapı-
sını desenin elemanlarını kulla-
narak açık-orta-koyu değerleri 
ve dokusal etkileriyle iki boyutlu 
yüzey üzerinde belirtmiş  r. De-
senin elemanlarını kullanarak 
yüzdeki planları oluşturmaya ça-
lışmış, açık-koyu zıtlıkları ve ara 
değerlerle yüzdeki ifadeyi çalış-
ma yüzeyine kısmen aktarmış  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yö-
nüne göre yüzün hacimsel ya-
pısını desenin elemanlarını kul-
lanarak açık-orta-koyu değerleri 
ve dokusal etkileriyle iki boyutlu 
yüzey üzerinde belirtmiş  r. De-
senin elemanlarını kullanarak 
yüzdeki planları oluşturmuş, 
açık-koyu zıtlıkları ve ara değer-
lerle yüzdeki ifadeyi çalışma yü-
zeyine aktarmış  r. 

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönü-
ne göre yüzün hacimsel yapısını 
desenin elemanlarını kullanarak 
açık-orta-koyu değerleri ve do-
kusal etkileriyle iki boyutlu yüzey 
üzerinde belirtmede sınırlı kalmış-
 r. Desenin elemanlarını kullana-

rak yüzdeki planları oluşturmada, 
açık-koyu zıtlıkları ve ara değerler-
le yüzdeki ifadeyi çalışma yüzeyi-
ne aktarmada yetersiz kalmış  r.
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Çalışmalarında yüzün oranları-
nı belirlemiş  r. Başın hareke  ne 
göre yüzde oluşan kısal  mların 
oranlarını doğru belirlemeye çalı-
şarak portredeki yön ve hareke   
kâğıt yüzeyine kısmen aktarmış  r.

Çalışmalarında yüzün oranlarını 
doğru belirlemiş  r. Başın hare-
ke  ne göre yüzde oluşan kısal-
 mların oranlarını doğru belirle-

yerek portredeki yön ve hareke   
kâğıt yüzeyine aktarmış  r. 
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30
) Çalışmalarında yüzün oranları-

nı doğru belirlemede yetersiz 
kalmış  r. Başın hareke  ne göre 
yüzde oluşan kısal  mların oran-
larını belirlemede yetersiz kala-
rak portredeki yön ve hareke   
kâğıt yüzeyine aktaramamış  r.

Çalışmalarında, başın ve yüzdeki 
elemanların anatomik yapısını 
çizimlerine aktarmış  r. Çalışma-
larında kişiler arasındaki karak-
teris  k farklılıkları tespit etmeye 
çalışarak kâğıt yüzeyine kısmen 
aktarmış  r.

Çalışmalarında, başın ve yüzdeki 
elemanların anatomik yapısını 
kavramış ve bunları çizimlerine 
eksiksiz aktarmış  r. Çalışmala-
rında kişiler arasındaki karak-
teris  k farklılıkları doğru tespit 
etmiş ve kâğıt yüzeyine doğru 
aktarmış  r.

Çalışmalarında, başın ve yüzde-
ki elemanların anatomik yapısını 
kavramada ve bunları çizimlerine 
aktarmada sınırlı kalmış  r. Çalış-
malarında kişiler arasındaki karak-
teris  k farklılıkları tespit etmede 
ve kâğıt yüzeyine aktarmada ye-
tersiz kalmış  r.
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Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m 
ve hareket oluşturmaya çalışmış-
 r. Desenin elemanlarını ilkeler 

doğrultusunda kullanarak birlik ve 
bütünlüğü kısmen oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturmuştur. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusun-
da kullanarak birlik ve bütünlüğü 
oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m 
ve hareket oluşturmada yetersiz 
kalmış  r. Desenin elemanlarını 
ilkeler doğrultusunda kullanarak 
birlik ve bütünlüğü oluşturmada 
sınırlı kalmış  r.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup ifadelerin 
altlarındaki noktalı yerleri doldurunuz.

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

2. Portre çalışmalarında neleri iyi yap  m?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Portre çalışmalarında nerelerde zorlandım? Neden? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Portre çalışmalarında nerelerde yardıma ih  yaç duydum? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Portre çalışmalarında hangi alanda kendimi daha çok geliş  rmeliyim?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapabilirim?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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BELLEKTEN DESEN ÇALIŞMALARI

1. Zaman, Mekân ve Olayı Zihinde Canlandırma

2. Zihinde Obje ve Mekân İlişkisi Kurabilme

3. Zihinde Figür, Olay ve Mekân İlişkisi Kurabilme 

4. Soyut ve Somut Konular Arasında İlişki Kurabilme

6.6.
üniteünite

118

Charles Joseph Travies [Çarls Josef Trevis (1804-1859)], Desen (1844), 
Özel Koleksiyon, Amerika
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BELLEKTEN DESEN ÇALIŞMALARI

Hazırlık Çalışması

122 ve 123. görseli inceleyiniz. Eserlerde verilen zaman, mekân ve olaylar hakkında fi kirlerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

6. 6. üniteünite

Honoré Daumier, Desen (1872), Koleksiyon, Almanya122
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Leonard Bramer Desen (1668), Courtauld Müzesi, İngiltere123
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Zaman, Mekân ve Olayı Zihinde Canlandırma1.

Sınıf ortamında arkadaşlarınızı rahatlıkla görebileceğiniz bir oturma düzeni oluşturunuz. Arkadaşları-
nızla ortak bir konu (müzisyenler, sokakta çocuklar, kar ve köpekler gibi yoruma açık konular) belirleyiniz. Seç  ği-
niz konuyu çıkış noktası olarak kabul ediniz ve bu konuyu zaman, mekân ve olaylarla ilişkilendirerek zenginleş  r-
meye çalışınız. Çalışma sonunda zihninizde oluşan sahneyi basit bir çizimle eskiz de  erinize çiziniz (Görsel 124).

Carle van Loo [Karli Vo Lu (1705-1765)], Desen (1758), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika124
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Üç ya da dört fi gürlü im-
gesel bir desen kurgulayınız. Kur-
guladığınız deseni iç mekânlı olarak 
tasarlayınız. Çizimlerinizi yaparken 
fi gürlerin mekân ve nesnelerle olan 
bağlan  larını belirli bir konu içerisin-
de ilişkilendirmeye çalışınız (Görsel 
125). Çalışmanızda kompozisyonu 
belirlerken desen ilkelerine bağlı kal-
maya özen gösteriniz. Kompozisyon-
da kullanacağınız ışığı, açık-orta-koyu 
leke değerlerini kullanarak belirgin-
leş  riniz. 

Üç ya da dört fi gürlü im-
gesel bir desen kurgulayınız. Kurgu-
ladığınız deseni dış mekânlı olarak 
tasarlayınız. Çizimlerinizi yaparken 
fi gürlerin mekân ve nesnelerle olan 
bağlan  larını belirli bir konu içerisin-
de ilişkilendirmeye çalışınız (Görsel 
126). Çalışmanızda kompozisyonu 
belirlerken, desen ilkelerine bağlı kal-
maya özen gösteriniz. Kompozisyon-
da kullanacağınız ışığı, açık-orta-koyu 
leke değerlerini kullanarak belirgin-
leş  riniz. Çalışmalarınızı arkadaşları-
nızla beraber değerlendiriniz.

125 Vincent  Van Gogh, Füzen (1890), Van Gogh Müzesi, Hollanda

126 Alper Seven, Desen (2011), Özel Koleksiyon, Türkiye

Bu çalışmayı farklı konular seçerek tekrarlayınız.UYARIYARI

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

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

Bu çalışmayı farklı konular seçerek tekrarlayınız.UYARIYARI
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

DERS İÇİ ETKİNLİK-4

İçinde fi gürlerin de oldu-
ğu bir sokak desenini imgesel olarak 
kurgulayınız. Kurguladığınız desende 
zaman özelliği gösterebileceğiniz ay-
rın  lar olmasına özen gösteriniz. Gü-
nün hangi saa   olduğuna, mevsim ve 
tarih özelliklerine dikkat ederek kom-
pozisyonu tasarlayınız. Kompozisyon-
da kullanacağınız fi gürlerin, zaman, 
mekân ve olaylarla ilişkili olmasını 
sağlayınız (Görsel 127). Çalışmanızı 
yaparken desen ilke ve elemanları-
na bağlı kalmaya özen gösteriniz ve 
tamamladığınız çalışmalar hakkında 
arkadaşlarınızla yorum yapınız. 

İnsan ve hayvan fi gürle-
riyle kurgulayabileceğiniz bir konu 
seçiniz.  Seç  ğiniz konuyu iç ve dış 
olmak üzere iki farklı mekânda düşü-
nerek planlayınız, aynı konuya sahip 
iç mekânlı ve dış mekânlı imgesel 
desenler çiziniz  (Görsel 128, Görsel 
129). Çizimlerinizde açık-orta-koyu 
çizgi ve leke değerlerini, belirlediği-
niz zaman ve ışık özelliklerine uygun 
olarak kullanmaya özen gösteriniz. 
Çalışmalarınızda desen ilkelerine ve 
perspek  f kurallarına dikkat ediniz. 
Tamamladığınız çalışmalarınızı olay-
mekân ilişkisi bakımından değerlen-
diriniz ve düşüncelerinizi arkadaşları-
nızla paylaşınız. 

127 Lodewijk Toeput, Desen (1594), Courtauld Müzesi, İngiltere

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

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

128 Giuseppe Cale    [Cuzeppe Gale    (1600-1660)], Desen (1654), Courtauld Müzesi, İngiltere
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Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel.

129 Luca Cambiaso, [Luka Kambiaso (1527 – 1585)], Desen (1560),  Courtauld Müzesi, İngiltere
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DERS DIŞI ETKİNLİK-1:   Atatürk’ün haya   hakkında bir araş  rma yapınız ve onun haya  nda ilginizi 
çeken bir bölümünün imgesel desenini çiziniz. Araş  rmalarınızı yaparken konuya ait dönem hakkında görsel 
kaynaklar elde etmeye çalışınız. Mekân bilgisi, fi gürlerde karakter oluşumu, ifade ve mimikler gibi o döneme ait 
bilgiler verebileceğini düşündüğünüz ayrın  ları önceden tasarlayınız ve çiziminizi kâğıda aktarınız. İmgesel dese-
ninizi çizerken farklı leke değerlerini, kompozisyonda belirlediğiniz ışık türüne göre kullanmaya özen gösteriniz. 
Kompozisyonda kullandığınız fi gürlerde, nesnelerde ve mekânda, oranlara dikkat ediniz. Perspek  f kurallarına ve 
desen ilkelerine bağlı kalınız. Tamamladığınız çalışmaları sınıf ortamında sergileyerek arkadaşlarınızın çalışmalar 
hakkındaki görüşlerini alınız. 

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

Bellekten desen çalışmaları, daha önceden yapılan gözlemler sonucu akılda kalan 
ve zihinde oluşan imgelerin çizilmesidir. Bu tür çalışmalarda daha önceden edinilen ve zihinde depolanan bilgi-
lerden faydalanılır. Olay, durum, nesne ya da fi gürlerin birbirleriyle olan bağlan  larını sağlamak ve onları resim 
yüzeyinde görünür kılmak için ha  zada birikmiş olan imgeler anlamlı bir şekilde bir arada tasarlanır.  Bu sebepten 
ötürü bu desen türüne “imgesel desen” ya da “imgesel tasarım” denilmektedir. Bellekten desen çalışmaları, 
imgeleme, kurgulama, tasarım ve çizim gibi bir dizi eylemle gerçekleşen bir sürece sahip  r. Modelden desen 
çizimlerinde model, zihinde oluşan imge için hazır bir malzeme olurken bellekten desen çalışmalarında ha  zada 
var olan görüntülerden faydalanılır. İyi bir bellekten desen için bu görüntüler zaman, mekân ve olay gibi birçok 
değişkene göre kurgulanmalı, kompozisyon için tasarlanmalı ve doğru tekniklerle çizilmelidir (Görsel 130). 

130 Thomas Rowlandson, Desen (1790), Courtauld Müzesi, İngiltere
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Sanat Yapıtında imge Kullanımı

Önce imge vardı. İmge sözden önce doğdu (düşlerin dili imgeseldir ve bütün me-

meliler düş görür). Bunun için tarih bile verilebilir hatta. İmgenin tarihi belki 300 milyon 

yılsa eğer, sözün tarihi 100 bin yıldır. Yazının tarihiyse en fazla 6 bin yıl. Fotoğrafın tarihi 

150 yıl. Bundan olsa gerek; imge söz söyletmez. İmge susturur. İmge zaman dışıdır. 

İmge nedeni söylemez. İmge nedeni gizler. İmgesel olan arkaiktir. Yani; zamanların ve 

nedenlerin en uzağındaki tuhaf coğrafyaya aittir. Bir soru: Fiziksel âlemi ele geçirmek 

için bütün bu tinsel âlemlerden hangisini ele geçirmek gerekir? Gılgamış destanı, yazı 

insanının söz insanına karşı kazandığı zaferi anlatır. Uygarlığın doğaya karşı ilk zaferini. 

Gılgamış, doğanın bekçisi Humbaba’yı, sedir ağaçlarının yılan saçlı bekçisini yenmişti. Ya-

zının söze karşı zaferini, yasanın atasözüne karşı zaferini, devletin eşitliğe karşı zaferini 

yazar Uruk Kralı Gılgamış. 

Düşlerin dili imgeseldir ve yalnızca tarih öncesine değil aynı zamanda insan ön-

cesine de gider. Tarih ise yazıyla başlar. Ya da yazı tarihseldir. Hem yazının ortaya çıkışı 

tarihsel olduğu için, hem de tarihin ortaya çıkışı yazıyla olduğu için. 

İlk tarih kitabını Heredot yazmıştı. Sessiz harflerden oluşan Sami alfabesine 

Grekçenin sesli harflerini katarak yaratılmış yazı diliyle. İÖ 5. yüzyılda Halikarnassos’ta 

yaşayan ve kendini mitsel düşüncelerden arındıran Heredot medeniyetin ilk tarihçisi oldu. 

Yerlerin, zamanların ve olayların bilimini icat etti. Destan okuyan ozan, ölümsüzlüğü an-

latırdı, oysa tarihçi, insanın ölümlülüğünü kabul eder, amacı ölenlerin unutulmamasını 

sağlamaktır. İnsanoğlunun yaptıkları, zaman yüzünden unutulmasın ister. 

İnsan bedenine hapistir. Leonardo da Vinci’nin anatomi notlarında yazar: “Göz, 

dünyanın güzelliklerinden zevk alan insan bedeninin penceresidir. Göz sayesinde, ruh, o 

olmadan acı çekeceği beden hapishanesinde kalmaya razı olmaktadır” Tabii eğer gözler, 

dünyanın güzelliklerini görüyorsa. Yok, eğer o gözler dehşet içinde bir dünya görüyorsa, 

o insan dışarıya çıkmak yerine, daha az acı çekeceği bedeninin hapishanesinde kalmayı 

tercih edecektir. Ne zamana kadar? Gördüğü dehşet ortadan kalkana kadar. 

Dilek AYDIN, Sanat Yapı  nda İmge Kullanımı ve İmge-İzleyici Diyalek  ği Bağlamında Francisco 

GOYA’nın Sana  na Bir Bakış (Yüksek Lisans Eser Metni), TC. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens  tüsü 

Resim Ana Sanat Dalı Resim Programı, 2006.

OKUMA PARÇASIOKUMA PARÇASI
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Zihinde Obje ve Mekân İlişkisi Kurabilme2.

131, 132 ve 133. görsellerde sanatçıların, mekân ve mekânda bulunan varlıkları nasıl ilişkilendirdik-
lerini inceleyiniz. Sanatçıların farklı mekânlar oluşturmak için desen elemanlarını nasıl kullandıkları hakkındaki 
yorumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

131 Dirk Bosboom, [Direk Basbum (1641–1707)], Desen (1670), Courtauld Müzesi, İngiltere

132 Gnaty Stepanovich Shchedrovsky [Gna   Stoponofi  Ksovdsrovski (1815-1870)] Baskı ve Renkli Desen (1842), Ko-
leksiyon, Rusya
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133 Baldassare Peruzzi [Baldazar Perutzi (1481-1536)], Desen (1530), Koleksiyon, Rusya
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DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Aşağıda verilen yönergeler doğrultusunda imgesel desenler çiziniz. Çizimlerinizi yapmadan önce mekânı, 
fi gür ve objeleri zihninizde kurgulayınız. Desen elemanlarını kullanarak tasarımlarınızı kâğıda aktarınız. Çalışma-
larınızı yaparken ışığın, kullandığınız mekân, fi gür ve objeler üzerindeki etkilerini açık-koyu-orta leke değerleriyle 
gösteriniz. Perspek  f kurallarına ve varlıkların biçimsel özelliklerine bağlı kalınız. Kompozisyonda denge ve ritmi 
sağlayarak bütünlük oluşturmaya özen gösteriniz. 

1. Kapalı bir mekânla, fi gür ve objeleri ilişkilendirdiğiniz bir imgesel desen çiziniz (Görsel 134). 

134 Adriaen van Ostade [Edriyın Van Ostade (1610–1685)], Desen (1681), Metropolitan Müzesi, Amerika 
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135 Hendrick  Avercamp [Hindrik Avorkemp (1585-1634)], Renkli Desen (?), Rijks Müzesi, Rusya

2. Açık bir mekânla, fi gür ve objeleri ilişkilendirdiğiniz bir imgesel desen çiziniz (Görsel 135).

136 Jean-Pierre-Laurent Houel, Baskı (1770), Hermitage Müzesi, Rusya

3. Yarı açık bir mekânla, fi gür ve objeleri ilişkilendirdiğiniz bir imgesel desen çiziniz (Görsel 136).

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

Bu çalışmaları yaparken birbirinden farklı konular seçebilirsiniz.
ÖNERİ
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DERS DIŞI ETKİNLİK-2:   Çevreniz-
de bulunan park, alışveriş merkezi, müze, 
pazar yeri gibi farklı özellikteki mekânlara 
gidiniz ve bu mekânları, mekânla ilişkisi olan 
nesneleri ve fi gürleri inceleyiniz. Çizeceğiniz 
imgesel desenlerde faydalanmak üzere, fark-
lı mekânlarda bulunan nesne ve fi gürlerin 
mekâna göre nasıl ışık aldıklarını, kompozis-
yonda nasıl dağıldıklarını kısa notlar hâlinde 
yazınız ve basit çizimlerle eskiz de  erinize 
çiziniz (Görsel 137).

137 Dora Carrington [Dora Kering  n (1893–1932)], Desen (1911), Bedford Müzesi, Londra
Kullanılabilecek Malzemeler: Eskiz de  e-
ri, resim kalemi, füzen.

Bellekten desen çalışmalarında sürekli birbirinin etkisini değiş  ren ana başlık-
lar vardır. Daha önce de belir  ldiği gibi zaman, mekân ve konu gibi farklı değişkenler, fi gür ve objelerin çizimleri 
üzerinde de farklılıklar doğurmaktadır. İmgesel tasarımda kapalı bir mekân planlanıyorsa o mekânın içinde olması 
düşünülen fi gür ve nesnelerin çizimi de buna göre tasarlanmalıdır. Çünkü kapalı mekânlar, açık ya da yarı açık 
mekânların aldığı ışıktan daha farklı özellikler gösterir. Farklı ışık türlerinin fi gür ve objeler üzerindeki etkileri, ifade 
edilmesi istenen şey açısından çok önemlidir (Görsel 138). Aynı farklılıklar, açık ya da yarı açık mekânlı imgesel 
desenler için de geçerlidir. 

138 Adriaen van Ostade, Desen (1640), Metropolitan Müzesi, Amerika  



132

Zihinde Figür, Olay ve Mekân İlişkisi Kurabilme3.

İmgesel desen çalışmaları olan sanatçılar hakkında araş  rma yapınız ve bu sanatçılara ait önemli 
eserleri derleyiniz. Yap  ğınız araş  rmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Model olacak kişinin herkesin görebileceği bir yerde poz vermesini sağlayınız. Modelle birlikte deseni 
çizilebilecek çanta, an  k fi gür ya da çalgı ale   gibi bir nesneyi de düzenlemeye dâhil ederek kompozisyonu zen-
ginleş  rmeye çalışınız. Çizim yapmak üzere oturma yerlerinizi alınız ve oluşturduğunuz düzenlemeyi beş on dakika 
dikkatlice inceleyiniz. Daha sonra modeli ve nesneyi kaldırınız. Hazırladığınız düzenlemeyi ha  zanızda kalan imge-
lerden faydalanarak çizmeye çalışınız (Görsel 139). Işığın mekân, fi gür ve nesne üzerindeki etkilerini, desen ele-
manlarını kullanarak çizmeye özen gösteriniz. İmgesel çalışmanızı tamamladıktan sonra modelin aynı pozu tekrar 
vermesini sağlayarak düzenlemeyi ikinci kez kurunuz ve önceki çiziminizle karşılaş  rınız. 

139 Jean-François Millet, Desen (1853), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Ame-
rika

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

Yapmış olduğunuz bellek çalışmasının doğruluğunu görebilmek amacıyla modelin aynı duruşu tekrar 
alabilmesi için bir kalem ya da tebeşirle, modelin ve nesnenin duruşunu işaretleyerek belirleyiniz. 

UYARIYARI
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DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Arkadaşlarınızla küçük kâğıt parçaları hazırlayarak üzerlerine birer nesne adı (şamdan, balta, kitap, iğne, 
bıçak, ayakkabı vb.) yazınız. Yazılı kâğıtları bir poşete koyarak her çalışma için üç tane kâğıt çekiniz. Çek  ğiniz 
kâğıtlardaki nesneleri kullanabileceğiniz ve anlamlı bir konusu olan imgesel bir desen kurgulayınız. Çalışmalarınızı 
yaparken kullanacağınız üç nesneyi, tasarlayacağınız mekân ve fi gürlerle ilişkilendirmeye özen gösteriniz (Görsel 
140). Yap  ğınız çalışma hakkındaki fi kirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

140 Jean-Bap  ste Greuze [Jon Bab  sde Gröz (1725-1805)],  Desen (1760),  Leningrad Müzesi, Rusya

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, 
mürekkep,  rça.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-7

İçinde insan ve hayvan fi gürlerinin bulunduğu (sokak, hayvanat bahçesi, panayır, sirk,köy vb. konulu) bir 
imgesel desen kurgulayınız. Çiziminizi yapmadan önce kompozisyonunu kurabileceğiniz çarpıcı bir konu belirleme-
ye çalışınız. Daha sonra konuya dâhil edeceğiniz fi gürlerin kompozisyondaki yerlerini belirleyerek mekânı belirli-be-
lirsiz çizgilerle oluşturunuz. Çalışmanızda açık-orta-koyu leke değerleriyle hem fi gür ve nesnelerdeki hacim etkisini 
hem de kompozisyona hâkim ışık etkisini güçlendirmeye çalışınız. Kompozisyona ait konu ve fi gürler arasında doğru 
bağlan  lar kurmaya özen gösteriniz (Görsel 141). Tamamladığınız çalışmanızı konu, fi gür ve mekân ilişkisi bakımın-
dan arkadaşlarınızla beraber değerlendiriniz. 

141 Pieter Bout (1658–1719), Desen (1713), Metropolitan  Müzesi, Amerika

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, 
mürekkep,  rça.
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DERS DIŞI ETKİNLİK-3:   Seç  ğiniz bir sinema fi lmini,  yatro eserini ya da belgeseli izleyiniz. İzlerken 
konuya, sahnelerdeki kurguya, fi gürlere, kostümlere, mekânlara, hareket ve mimiklere dikkat etmeye özen gös-
teriniz. Daha sonra seyre   ğiniz fi lm,  yatro eseri ya da belgeselde seç  ğiniz bir sahneyi ha  rlayarak ha  zanızda 
imgelemeye çalışınız ve kâğıda imgesel desen olarak çiziniz (Görsel 142). 

Çiziminizi yaparken kompozisyonu doğru planlamaya özen gösteriniz. Ha  zanızda şekillenen sahneye 
ait fi gür, mekân, olay ve zamanı belirtebileceğinizi düşündüğünüz ayrın  ları, desen elemanlarını kullanmaya 
özen göstererek çizmeye çalışınız. Tamamladığınız çalışmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

142 Luke Fildes [Luk Fılds (1843-1927)],  Desen (1911), Courtauld Müzesi, İngiltere

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

Bu etkinliği, farklı teknikler ve farklı konularla tekrar çalışabilirsiniz. 
ÖNERİ
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İmgesel çalışmalarda, fi gür ve objelerin kompozisyon üzerindeki dağılımı, konuda be-
lirlenen mekâna göre yapılır. Mekânın özellikleri, fi gür ve objelerin durumunu ve aynı zamanda da birbirleriyle 
olan ilişkilerini de etkilemektedir. Brugel’e ait eserde de görüldüğü gibi, konu için belirlenmiş olan mekân, uzak-
yakın birçok farklı plana ayrılarak geniş ve derin bir perspek  f kazandırılmış  r. Bu planlara yerleş  rilen fi gürler, 
hem mekânla hem diğer fi gürlerle hem de nesnelerle anlamlı bir şekilde ilişkilendirilmiş  r. Bu dinamik yapı, 
sanatçının ifadesini güçlendirirken, izleyiciyi de konu hakkında fi kir sahibi yapmaktadır (Görsel 143).

143 Pieter Bruegel [Piter Brugeil (1525-1569)], Alber  na, İtalya

Soyut ve Somut Konular Arasında İlişki Kurabilme4.

Arkadaşlarınızla üç ya da dört kişilik gruplar oluşturunuz. Küçük kâğıt parçaları hazırlayarak üzerleri-
ne birer duygu durumu yansıtan soyut kavram adı (korku, panik, mutluluk, kıskançlık, huzur, üzüntü vb.) yazı-
nız. Yazılı kâğıtları bir poşete koyunuz. Bir başka poşe  n içine de çalışma ortamınızda bulunan somut varlıkların 
(sandalye, mont, vazo, kalem, vb.) adlarını yazdığınız kâğıt parçalarını koyunuz.  Gruplara iki poşe  en de birer 
kâğıt seç  riniz. Kâğıtlarda yazılı olan soyut ve somut kelimelerin diğer gruplar tara  ndan bilinmemesine özen 
gösteriniz.  Grup olarak seç  ğiniz soyut ve somut kelimeleri kullanarak donuk imgeyle* fotoğraf oluşturmaya 
çalışınız ve diğer gruplardaki arkadaşlarınızın, seç  ğiniz kelimeleri bulmalarını sağlayınız. Bu çalışmayı yapar-
ken seç  ğiniz soyut ve somut kelimeleri ilişkilendirebileceğiniz anlamlı bir kompozisyon kurgulamaya özen 
gösteriniz. Bulunduğunuz mekânın imkânlarından faydalanarak mimik ve vücut hareketlerinizi de kullanarak 
soyut kavramların görünür kılınmasına olanak sağlayınız. Diğer grup arkadaşlarınızı izlerken vücutlarının aldığı 
şekle, oluşturdukları mimik ve hareketlere dikkat ediniz. Anlatmaya çalış  kları duygu durumunun vücutlarında 
ve kompozisyonda oluşturduğu farklılıkları tespit ediniz. Çalışma hakkındaki fi kirlerinizi arkadaşlarınızla pay-
laşınız.

* Verilen kavram ve ya yönergeye göre fi gürün heykel formunda bir süre hareketsiz kalması.
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DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Mo  vasyon çalışması için hazırlamış olduğunuz soyut ve somut kelimelerden birer tane seçerek çok fi -
gürlü imgesel bir desen kurgulayınız. Kurguladığınız mekânı ve mekânda bulunan diğer varlıkları denge oluşturacak 
bir şekilde tasarlayınız. Çalışmanızı yaparken seç  ğiniz iki kelimenin anlamlı bir konu oluşturmasına ve birbirleriyle 
ilişkili olmasına dikkat ediniz. Tasarımda kullanacağınız fi gürlerin duruş, hareket ve mimiklerinin seçmiş olduğunuz 
soyut kavramı yansı  yor olmasına özen gösteriniz (Görsel 144). Çiziminizi yaparken desen ilke ve elemanlarını 
kullanınız. Çalışmalarınızı soyut ve somut kavramların ilişkilendirilmesi bakımından eleş  riniz ve düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız. 

144 Adriaen van Ostade, Desen (1685), Metropolitan Müzesi, Amerika 

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

Bu etkinliği seçeceğiniz farklı kelimelerle yeniden çalışabilirsiniz.
ÖNERİ

DERS İÇİ ETKİNLİK-9

Aşağıda bir bölümü verilmiş olan masalı okuyunuz ve okuduğunuz bölümü zihninizde imgelemeye çalışı-
nız. Daha sonra, me  n içerisinde istediğiniz bir sahneyi imgesel olarak kâğıda çiziniz. Çiziminizi yaparken kompozis-
yonda kullanacağınız mekânı, fi gürleri ve diğer nesneleri birbirleriyle ilişkilendirmeye özen gösteriniz. Olayın geç  ği 
mekân ve orada bulunan kişi ve varlıkların çizimlerini yaparken yara  cı düşünce gücünüzü kullanarak ayrın  lara 
önem veriniz ve kompozisyonu zenginleş  riniz. Çalışmalarınızı yaparken desen ilke ve elemanlarını doğru şekilde 
kullanmaya özen göstererek bütünlük oluşturmaya çalışınız (Görsel 145). Tamamladığınız çalışmalarınızı arkadaş-
larınızla değerlendiriniz.  
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CEZTIRNAK MASALI

Anık Mergen, Ceztırnak’ın gözünün parlamaya başladığını görünce, ateşte kız-
dırdığı şişi gözüne sokar. Ceztırnak acı içinde kıvranırken “Benim sonumu getirdin ama 
sana öyle bir oyun edeceğim ki bak, gör!” diye bağırır. Atik davranan Anık Mergen 
avulun (ağılın) içine dalıp koyunların arasına karışır. Ceztırnak, bütün koyunları teker 
teker yoklayıp dışarı çıkarmaya başlar. Anık Mergen bakar ki başka türlü kurtuluş yok, 
can korkusu ile koçlardan birisinin derisini yüzüp içine girer, diğer koyunlarla beraber 
Ceztırnak’ın bacaklarının altından geçerek ağıldan kurtulur. Ceztırnak, neden sonra Anık 
Mergen’in kaçtığını anlayınca, elindeki yüzüğünü ona fırlatıp “Benden sana hatıra olsun!” 
diye bağırır. Anık Mergen yüzüğü alıp parmağına takınca, bir anda Ceztırnak’a doğru çe-
kildiğini anlar. Meğer yüzükte sihir varmış. Anık Mergen, derhal yüzüğü bıçağıyla keser, 
fırlatır. 

 (M.C. Özönder, Kazak Masalı) 

145 Pieter Bruegel, Desen (1556), Alber  na, İtalya

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

Bu çalışmayı farklı masallardan faydalanarak tekrar çalışabilirsiniz
ÖNERİ



139

DERS İÇİ ETKİNLİK-10

Bir hayvanın dünyası ya da faklı gezegenlerde yaşam konulu bir imgesel desen tasarlayınız. Tasarımınızı 
yaparken yara  cı düşünce gücünüzden faydalanmaya çalışınız ve seç  ğiniz konunun bakış açısıyla çiziminizi kâğıda 
aktarınız (Görsel 146). Çiziminizi yaparken açık-orta-koyu leke dağılımlarına dikkat ediniz. Desen ilkelerinin kullanı-
mına özen göstererek bütünlük sağlayınız. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

146 Leonardo Da Vinci [Leonardo Da Vinçi (1452-1519)], Desen (1516), Royal Kütüphanesi, İngiltere

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

DERS DIŞI ETKİNLİK-4:   Mısır, Yunan, 
Roma ya da Türk mitolojisine ait hikâyeleri araş-
 rınız ve seçip okuduğunuz bir hikâyeyi imgesel 

desen olarak çiziniz. Çiziminizi yaparken o döne-
me ait olabileceğini düşündüğünüz bir mekân 
kurgulayınız. Figür ve olayları ilişkilendirebilece-
ğiniz ayrın  ları hayal gücünüzü kullanarak zen-
ginleş  rmeye çalışınız (Görsel 147). Çiziminizi ya-
parken desen eleman ve ilkelerine bağlı kalarak 
kompozisyonda denge oluşturmaya özen göste-
riniz. 

147 Giuseppe Cale   , Desen (1655), Courtauld Müzesi, İngiltere

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 
50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim ka-
lemi, füzen, sangın.
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148 Käthe Kollwitz [Ke   Kolvitz (  1867–1945 )], Baskı (1908), Koleksiyon, Avustralya

Bellekten desen çalışmalarında “imge” başlangıç olarak kabul edilir. Çizim ya-
pabilmek için bir konuya, konuya ilişkin bir mekâna, nesnelere ya da fi gürlere ih  yaç duyulur. Bellekten desen 
çalışmalarında kompozisyon için gerekli tüm malzeme, zihinde daha önceden var olan ya da yeniden imgelenen 
görüntülerden temin edilir. Bu tür çalışmaların bir başka özelliği de somutlaş  rma yani görünür kılmadır.  Çoğu 
duygu durumu soyut kavramlarla ifade edilir. Kathe Kollwitz [Ke   Kolvitz (1867–1945)] çizdiği desenlerde açlık, 
ölüm, keder ve ezilmişlik gibi birçok soyut kavramı konu edinmiş; fi gürler üzerinde gösterdiği ifadeler, ışık uygula-
maları ve diğer desen elemanları ile konuları somutlaş  rmış  r (Görsel 148).
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. “İmge” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Işık dalgalarının yansı  cı bir yüzeye çarparak yön değiş  rme durumu 
 B) Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü
 C) Var olan ya da varmış gibi tasarlanan nesnelerin zihinde oluşan ilk görüntüsü
 D) Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk
 E) Figür ve nesnelerin yerleş  rildiği düzlem

2. Bellekten desen çalışmaları için uygulanan çizim sürecinde nasıl bir yol izlenmelidir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......………

Aşağıdaki tümcelerde yer alan yargılar doğru ise tümce başında verilen boşluğa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

3. (  ) Bellekten desen çalışmalarında olay, mekân ve fi gür ilişkisi aynı plan üzerinde gösterilmelidir. Kompozisyonda 
oluşturulan farklı planlar perspek  fi  daral  r ve bütünlük oluşmasını engeller. 

4. (   ) Bellekten desen çalışmalarında fi gür ve objelerin çizimi, kompozisyon için belirlenen zaman, mekân ve konuya 
göre farklılıklar gösterir. Çünkü farklı mekânlar farklı ışık türleri, farklı bakış açıları, farklı perspek  f gibi birçok değişken 
anlamına gelmektedir. 

5. (  ) Farklı ışık türlerinin fi gür ve objeler üzerindeki etkileri aynıdır. Işığın türü ne olursa olsun yansıdığı yüzey           
üzerindeki etkisi değişkenlik göstermez. 

Aşağıdaki me  nde verilen noktalı yeri doğru sözcükle doldurunuz.

6. “Zihinde oluşan imge, …………….... kavramların somutlaşan ilk görüntüsüdür. Kimi zaman mutluluk denildiğinde, 
uçuşan baloncuklar gelir insanın aklına ya da tebessüm eden koca bir dudak. Özgürlük, çırpışan iki beyaz kanat olurken, 
acı, birkaç damla gözyaşıdır çoğu zaman. Görebilmek için iyice açmak gerekir gözleri bazen de sımsıkı kapamak!”

6. 6. 
ÜNİTEÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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Çalışmalarında nesnelerin, fi gür-
lerin, birbirleriyle ve mekânla olan 
oranlarını belirlemiş  r. Oranları 
belirlerken açıları tespit etmiş  r. 
Çalışmalarında oranları ve açıları 
belirlerken boşlukları kısmen kul-
lanmış  r. Çalışmalarında, boşluk 
ve dolulukların oranlarını tespit 
ederek nesne-mekân ilişkisini kur-
muştur.

Çalışmalarında nesnelerin, fi gür-
lerin kendi içinde, birbirleriyle, 
mekânla ve bütün içinde oranla-
rını doğru belirlemiş  r. Oranları 
belirlerken açıları doğru tespit 
ederek parça-bütün ilişkisini kur-
muştur. Çalışmalarında oranları ve 
açıları belirlerken boşlukları kul-
lanmış  r. Çalışmalarında,  boşluk 
ve dolulukların oranlarını doğru 
tespit ederek nesne-mekân ilişki-
sini kurmuştur.

Çalışmalarında nesnelerin, fi gür-
lerin, birbirleriyle ve mekânla olan 
oranlarını belirlemede yetersiz 
kalmış  r. Oranları belirlerken açı-
ları tespit etmede sınırlı kalmış  r. 
Çalışmalarında oranları ve açıları 
belirlerken boşlukları kullanmada 
yetersiz kalmış  r. Çalışmalarında 
boşluk ve dolulukların oranlarını 
tespit edemeyip nesne-mekân iliş-
kisini kuramamış  r.

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Bellekten Desen Çalışmaları Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puanla-

ma anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

 “Bellekten Desen Çalışmaları” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her boyu-
tun ağırlıklı puanının farklı olduğu dikkate alınarak- sayfa 34’teki puanlama esası uyarlanacak  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönü-
ne göre varlıkların hacimsel etki-
lerini göstermiş  r. Çalışmalarında 
desenin elemanlarını kullanarak 
farklı ton değerleriyle iki boyutlu 
yüzey üzerinde belirtmiş  r. Dese-
nin elemanlarını kullanarak kom-
pozisyonda planlar oluşturmuş ve 
derinlik etkisini güçlendirmiş  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönü-
ne göre varlıkların hacimsel etki-
lerini göstermiş  r.
Çalışmalarında desenin eleman-
larını kullanarak açık, orta, koyu 
değerleri ve dokusal etkileri iki 
boyutlu yüzey üzerinde belirt-
miş  r. Desenin elemanlarını kul-
lanarak kompozisyonda planlar 
oluşturmuş, açık-koyu zıtlıklarla 
ve ara değerlerle derinlik etkisini 
güçlendirmiş  r.

Işığın kaynağına, şidde  ne, yönü-
ne göre varlıkların hacimsel etkile-
rini göstermede yetersiz kalmış  r. 
Çalışmalarında desenin elemanla-
rını kullanarak açık-orta-koyu ton 
değerleri ve dokusal etkileriyle 
iki boyutlu yüzey üzerinde be-
lirtmede sınırlı kalmış  r. Desenin 
elemanlarını kullanarak kompozis-
yonda planlar oluşturmada, açık-
koyu zıtlıkları ve ara değerlerle 
derinlik etkisini güçlendirmede 
yetersiz kalmış  r.
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Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m ve 
hareket oluşturmuştur. Kompozis-
yonlarında nesne-mekân ilişkisini 
kurmuştur. 

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m 
ve hareket oluşturmuştur. Kom-
pozisyonlarında perspek  f çeşit-
lerini ve kurallarını uygularken 
nesne-mekân ilişkisini kurmuştur. 
Desenin elemanlarını ilkeler doğ-
rultusunda kullanarak birlik ve 
bütünlüğü oluşturmuştur.

Desenin elemanlarını kullanarak 
kompozisyonlarda denge, ri  m 
ve hareket oluşturmada yetersiz 
kalmış  r. Kompozisyonlarında 
perspek  f çeşitlerini ve kurallarını 
uygularken nesne-mekân ilişkisini 
kurmada sınırlı kalmış  r. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusun-
da kullanarak birlik ve bütünlüğü 
oluşturmada sınırlı kalmış  r.
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Çalışmalarında kullanacağı imge-
leri konuyla ilişkilendirebilmiş  r.
Kompozisyonlarda fi gür, nesne ve 
mekân ilişkisini doğru kurmuştur. 

Çalışmalarında kullanacağı im-
geleri konuyla ilişkilendirirken 
yara  cı düşünce gücünden fay-
dalanmış  r. Kompozisyonlarda 
farklı bakış açıları kullanarak fi gür, 
nesne ve mekân ilişkisini güçlen-
dirmiş  r. 

Çalışmalarında kullanacağı imgele-
ri konuyla ilişkilendirirken yara  cı 
düşünce gücünden faydalanama-
mış  r. Kompozisyonlarda fi gür, 
nesne ve mekân ilişkisini oluştur-
mada yetersiz kalmış  r. 
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

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

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

2. Etkinliklerde bellekten desen oluştururken neleri iyi yap  m? 
……………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde bellekten desen oluştururken nerelerde zorlandım? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Kompozisyonda fi gür, nesne ve mekânı konuyla ilişkilendirirken nerelerde yardıma ih  yaç duydum?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Kompozisyonda özgünlük oluştururken hangi alanda kendimi daha çok geliş  rmeliyim? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapabilirim?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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ÇOK FİGÜRLÜ DESEN ÇALIŞMALARI

1. Çok Figürlü Ortamlardan Eskizler Hazırlama

2. Figürleri Mekân ve Olaya Göre Düzenleme

3. Canlı ve Cansız Varlıklar Arasında İlişki Kurabilme

4. Çok Figürlü Konuları Zihinde Yorumlama ve Yüzeye Aktarma

7.7.
üniteünite

144

Leon Frederic [Lion Fredrik (1856-1940)], Karışık Teknik (1897), Leningrad Müzesi, Rusya
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ÇOK FİGÜRLÜ DESEN ÇALIŞMALARI7. 7. üniteünite
Hazırlık Çalışması

Sanatçılara ait 149, 150 ve 151. görsellerde fi gürlerin birbirleriyle, mekânla ve diğer nesnelerle olan bağlan  la-
rının nasıl oluşturulduğunu inceleyiniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

François Boucher, Desen (1762), Morgan (Morgın) Sanat Kütüphanesi, Amerika149

Raff et Denis Auguste Marie March [Rafet Dönis Agüs Mari Mark (1804 -1860)], Desen (?), Louvre Müzesi, Fransa150
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Leonard Bramer, Desen (1667), Courtauld Müzesi, İngiltere151
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Çok Figürlü Ortamlardan Eskizler Hazırlama  1.

Görsel 152’yi inceleyiniz. Kompozisyondaki fi gürlerin kendi içinde, birbirleriyle ve mekânla oranla-
rını gözlemleyiniz. Figür ve nesnelerin hareketlerini, oluşturdukları açıları ve aralardaki boşlukların dağılımına 
dikkat ediniz. Yüzey üzerinde boşluk ve doluluğun düzenlenmesine ve bu düzenlemenin parça-bütün ilişkisini 
oluşturmasına ilişkin görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

152 Giovanni Ba   sta Tiepolo [Ciovanni Ba  sta Tiopolo (1696-1770)],  Baskı (1743), Courtauld Müzesi, İngiltere
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Okulunuzun içinde çizim ya-
pabileceğiniz kalabalık bir ortama gi-
diniz. Kapalı mekân içerisinde fi gür ve 
nesnelerin konumlarını, oluşturdukla-
rı bütünü parça-bütün ilişkisi bakımın-
dan gözlemleyiniz. Çiziminizi yapmak 
üzere uygun bir oturma düzeni alınız 
ve izlenimlerinizi kâğıda eskiz olarak 
aktarınız (Görsel 153). 

Çiziminizi yaparken fi gürler-
deki hareke   doğru açı çizgileriyle tes-
pit etmeye çalışınız. Kompozisyonda 
bulunan varlıkların kendi içlerinde ve 
birbirleriyle olan ilişkilerinde oluşan 
boşluk ve dolulukları çizgisel etkiler-
le gösteriniz. Figürler, nesneler ve 
mekân üzerindeki hâkim ışık etkisini 
açık-orta-koyu çizgi taramalarıyla belirginleş  riniz. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

153 David Wilkie [Deyvid Vilk (1785-1841)], Desen (1833), Courtauld Müzesi, İngiltere

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

DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Okulunuzun yakınında bu-
lunan bir cadde veya sokağa çıkınız. 
Çevrenizdeki insanların, binaların, 
araçların ve diğer varlıkların; büyük-
küçük, uzak-yakın ve dikey-yatay 
ilişkisini inceleyiniz. Dengeye dikkat 
ederek kendinize bir kompozisyon 
belirleyiniz. Seç  ğiniz kompozisyon-
da bulunan fi gürlerin, binaların, araç-
ların, ağaçların canlı-cansız varlıkların 
kendi içlerinde, birbirleriyle ve arala-
rında oluşan boşlukların oranları ile 
bir araya geldiklerinde oluşturdukla-
rı bütünü inceleyiniz. İzlenimlerinizi 
kâğıt yüzeyine aktarınız.

Çiziminizi yaparken ışığın 
geliş yönüne dikkat ederek açık-orta-
koyu leke değerleriyle derinliği güçlendirmeye çalışınız (Görsel 154). Desenin elemanlarını kullanarak parça-bütün 
ilişkisini lekesel olarak oluşturunuz. Çalışmalarınız hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

154 Giovanni Antonio Canal [Covanni Antonyo Kanal (1697–1768)], Baskı (1744)], Courtauld Müzesi, 
İngiltere

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, kuru pastel, mürekkep.
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Çiziminizi yapmak üzere kapı, koridor ya da pencere ile dış mekâna açılım gösteren bir mekân seçiniz.
Çok fi gürlü bir düzenleme belirleyerek dengeli bir kompozisyon oluşturmaya özen gösteriniz. Çok fi gürlü deseninizi 
çizerken fi gürlerin kendi aralarında ve mekânlarla birlikte oluşturdukları parça-bütün ilişkisini desen elemanlarını 
kullanarak gösteriniz. Çalışmalarınızı yaparken iç ve dış mekânların ve bu mekânlarda bulunan fi gür ve nesnelerin 
aldıkları farklı ışık türlerini açık-orta-koyu leke ve çizgi değerleriyle belirginleş  riniz (Görsel 155). Tamamladığınız 
çalışmalarınızı arkadaşlarınızla beraber değerlendiriniz. 

DERS İÇİ ETKİNLİK-3

155 Francesco Guardi  [Françesko Goardi (1712–1793)], Desen (1790), Metropolitan Müzesi, Amerika 

Kullanılabilecek Malzemeler: 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, sangın, kuru pastel, mürekkep.

Bu çalışmayı yapmak için okulunuzda ya da okulunuzun yakınında bulunan teras, avlu, balkon, kapı 
ve pencerelerin bulunduğu yarı açık alanlara gidebilirsiniz. 

ÖNERİ
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DERS DIŞI ETKİNLİK-1:   Çizim yapabileceğiniz kalabalık ortamlara (parklar, pazar yerleri, işlek cadde-
ler, lokantalar, kütüphaneler vb.) gidiniz. Bu ortamlardan kompozisyonlar seçerek eskizler çiziniz. Çalışmaları-
nızı yaparken fi gür ve nesnelerin birbirleriyle ve mekânla olan bağlan  larını belirli-belirsiz çizgiler kullanarak 
gösteriniz. Kompozisyonda varlıkların oluşturdukları doluluk ve boşlukların denge oluşturmasını sağlayarak es-
kiz desenler çiziniz (Görsel 156). Çalışmalarınızı, daha sonra sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendirmek 
üzere bir dosyada birik  riniz. 

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

156 Théophile-Alexandre Steinlen [Tenopil Aleksandre Steplin (1859-1923)], Eskiz (1917), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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Figürleri Mekân ve Olaya Göre Düzenleme2.

Görsel 158’i inceleyiniz. Kompozisyonda bulunan fi gürlerin planlar üzerine nasıl yerleş  rildiğini ve 
planların birbiriyle olan bağlan  ların nasıl sağlandığını gözlemleyiniz ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla pay-
laşınız.  

158 Stefano Della Bella, Baskı (1655), Courtauld Müzesi, İngiltere

İnsan vücudunun 
fi zyolojik görünümü, form ve hare-
ket açısından este  k değerler taşır. 
Canlı modelin verdiği her poz, her 
açıdan büyük farklılıklar gösterir 
ve bu farklılıklar sanatçıların ifade 
tarzlarıyla daha da zenginleşir. Bu 
nedenle fi gür, desen çalışmala-
rında her çağda ve her uygarlıkta 
vazgeçilmez bir ilham kaynağı ol-
muştur.  

Çok fi gürlü desen çalış-
malarında, kompozisyona eklenen 
her fi gürle biraz daha karmaşık 
hâle gelen kompozisyon sorunla-
rıyla başa çıkabilmek için fi gürlerin 
kompozisyona dağılımı, birbirleriy-
le olan ilişkileri, oluşturdukları açıları ve oranları doğru tespit edilmelidir (Görsel 157). 

157 John Opie [Con Obi (1761-1807)], Baskı (1790), Bri  sh Müzesi, İngiltere
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DERS İÇİ ETKİNLİK-4

Okulunuzun içinde çizim yapabileceğiniz kalabalık ve çok planlı bir mekâna (iki boyutlu ya da üç boyut-
lu sanat atölyeleri, orkestra sını  , kan  n vb.) gidiniz. Çiziminizi yapmadan önce mekânı, içinde bulunan fi gürleri 
ve nesneleri dikkatlice inceleyiniz. Figürlerin o mekân içerisinde bulunma amaçlarını, birbirleriyle, nesnelerle ve 
mekânla olan bağlan  larını tespit etmeye çalışınız. Seç  ğiniz mekânda bulunan insanların o mekânda bulunma 
amaçlarını konu alabileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz.  Kompozisyonda birden fazla plan olmasına özen göste-
riniz. Figürlerin mekân içerisindeki konumlarını, oluşturdukları planları, desen elemanlarını kullanarak çiziniz (Gör-
sel 159). Çalışmalarınızı, iç mekânda olay-fi gür ilişkisi bakımından değerlendiriniz. 

159 Marcellus Laroon  [Marselyus Laron (1679-1772)] Baskı (1735), Courtauld Müzesi, İngiltere

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

Bu çalışmayı farklı iç mekânlar ve farklı konularla tekrar çalışabilirsiniz.  
ÖNERİ
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DERS İÇİ ETKİNLİK-5

Okulunuzun çevresinde kalabalık ve çok planlı açık bir mekâna (cadde ya da sokak bağlan  larının olduğu 
kavşak, park vb.) gidiniz. Çiziminizi yapmadan önce, mekânı, fi gürleri ve nesneleri dikkatlice inceleyiniz. Figürlerin 
birbirleriyle, nesnelerle ve mekânla olan bağlan  larını tespit etmeye çalışınız. Seç  ğiniz mekânda bulunan insanla-
rın o mekânda bulunma amaçlarını konu olarak alabileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz.  Kompozisyonda plan-
ları belirlerken desen ilkelerine bağlı kalmaya özen gösteriniz. Çalışmanızı, desen elemanlarını kullanarak çiziniz 
(Görsel 160). 

160 Thomas Sho  er Boys, [Tomas Şo  r Boys (1803-1874)], Baskı (1842), Koleksiyon, İngiltere

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

Bu çalışmayı farklı dış mekânlar ve farklı konularla tekrar çalışabilirsiniz.  
ÖNERİ
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DERS İÇİ ETKİNLİK-6

Arkadaşlarınızla bir konu belirleyiniz. Seç  ğiniz konuya uygun bir mekânda, üç-dört ya da daha fazla mo-
del kullanarak bir düzenleme oluşturunuz. Düzenlemeyi oluştururken modellerin konuya bağlı olarak poz verme-
lerini sağlayınız. Düzenlemede kullanacağınız nesnelerin model, mekân ve konuyla ilişkili olmasına özen gösteriniz. 
Uygun oturma düzeni alarak düzenlemeyi kâğıda aktarınız. Çiziminizi yaparken kompozisyon üzerindeki ışık etkile-
rini açık-orta-koyu leke değerleriyle gösteriniz. Desende konuya bağlı kalınız ve mekân-fi gür ilişkisini göstermek için 
planları belirginleş  riniz. Kompozisyonda doluluk ve boşluklara dikkat ederek denge sağlamaya çalışınız (Görsel 
161). Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz. 

161 Frederick Pegram , Desen (1923), Courtauld Müzesi, İngiltere

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



155

DERS DIŞI ETKİNLİK-2:   Evinizde bulunan farklı mekânlardan (mu  ak, salon, banyo, çalışma odası vb.) 
kompozisyonlar seçiniz ve gerekli bulduğunuz durumlarda, dengeli kompozisyonlar oluşturabilmek için düzenle-
meler yapınız. Yap  ğınız düzenlemelere imgesel fi gürler ekleyerek kâğıda çiziniz. Çizimlerinizi yaparken fi gürle-
rin mekân ve konuyla bağlan  lı olmalarına özen gösteriniz (Görsel 162). Desen eleman ve ilkelerine bağlı kalarak 
çalışmalarınızı tamamlayınız. Desenlerinizi daha sonra arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz. 

162 Jean Louis Forain [Jan Luis Foğan (1852 -1931)], Eskiz (1927), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel.
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Bir sanat kavramı olarak konu, eserde ele alınan, incelenen ve yorumlanan dü-
şünce, olay veya durumdur. Bir sanat eserinde konu ne olursa olsun tek başına sanatsal bir değer taşımaz. Dikkat 
çeken ve önemli olan, konuyu ifade etmek için kullanılan çizgi, leke, ışık, derinlik gibi elemanların oluşturduğu 
fi gürler, nesneler ve bunları saran mekân görüntüsünün bütünlüğüdür. Sanatçı ele aldığı konuyu, kendi bakış 
açısıyla özgün ve este  k olarak yorumlayabilmelidir. Bu düşünceden yola çıkıldığında desen çalışmalarında konu; 
mekân, fi gür ve nesnelerin ilişkisiyle doğrudan bağlan  lıdır ve çoğu zaman eser için bir başlangıç  r. Jan Witdo-
eck [Yan Viduk (1615-1642]’un deseninde kullanılan fi gürlerin, mekânın ve nesnelerin çizimi, açık-orta-koyu leke 
dağılımı, doluluk ve boşlukların oranları, dikey-yatay-çapraz hareketlerin dengesi ve bütün bunların uyumlu bir 
şekilde bir araya gelmesiyle iyi bir kompozisyon kurgulanmış ve de konu görünür kılınmış  r (Görsel 163). 

163 Jan Witdoeck [Can Vidok (1615-1642)], Baskı (1638), Hermitage Müzesi, Rusya
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Canlı ve Cansız Varlıklar Arasında İlişki Kurabilme3.

Görsel 164‘te fi gür ve nesnelerin yüzey üzerindeki konumlarını ve oluşturdukları hareke   inceleyiniz. 
Kompozisyondaki fi gürlerin diğer nesnelerle olan bağlan  larının nasıl planlandığını tespit ediniz. Tespitlerinizi 
geometrik formlar kullanarak anlık çizimler şeklinde eskiz de  erinize çiziniz.

164 Cornelis Sa  leven, Desen (1651), Courtauld Müzesi, İngiltere



158

DERS İÇİ ETKİNLİK-7

Okulunuzda bulunan ve öğret-
meninizin uygun göreceği başka bir ça-
lışma ortamına (heykel çalışmalarının ya-
pıldığı atölye ya da orkestra provalarının 
alındığı salona) gidiniz. Çok fi gürlü desen 
eskizleri çizebileceğiniz bir oturma düze-
ni alınız. Burada çalışan arkadaşlarınızın 
anlık hareketlerini, nesne ve mekânla 
olan bağlan  larını, kısa çizimler halinde 
hızlı bir şekilde eskiz de  erinize çiziniz 
(Görsel 165). Çizimlerinizi yaparken fi gür, 
nesne ve mekânı basit geometrik şekil-
lerle belirlemeye özen gösteriniz. Çalış-
malarınızda varlıkların üzerinde oluşan 
açıları, dikey, yatay ve çapraz çizgiler kul-
lanarak çiziniz. Figür ve nesnelerin kendi 
içlerindeki planları belirli-belirsiz araş  rma çizgileri kullanarak gösteriniz. Işığın etkilerine göre açık-orta-koyu leke 
değerleriyle basit taramalar yaparak parçalara hacimsel etki kazandırınız. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla değerlen-
diriniz.

165 Claude Gillot [Klod Gillad (1673-1722)], Desen (1710), Özel Koleksiyon, Rusya

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

DERS İÇİ ETKİNLİK-8

Okulunuzun bahçesine ya da 
yakınında bulunan açık bir alana gidiniz. 
Figürlerin, çevrelerinde bulunan nesne-
lerle (otomobil, para çekme makineleri, 
bisiklet, bank, valiz, çöp kutusu vb.) olan 
bağlan  larını gözlemleyiniz. Figürlerin, 
nesnelerle bağlan  larının nasıl oluştu-
ğunu, meydana çıkan açıları ve oranları 
tespit etmeye çalışınız ve izlenimlerini-
zi eskiz çizimler olarak kâğıda aktarınız 
(Görsel 166). Çalışmalarınızı yaparken 
fi gür ve nesnelerin oluşturdukları hare-
ke  , mekânla birlikte düşününüz. Farklı 
çizgi ve leke değerleriyle fi gür, nesne ve 
mekân ilişkisini güçlendiriniz. Kompozis-
yonda denge ve ritme özen gösteriniz. 
Tamamladığınız çalışmalarınızı arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

166 Pietro della Vecchia [Pietro Dela Veçia (1603-1673)],  Eskiz (1662), Boston Güzel Sanatlar Mü-
zesi, Amerika

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ve 50x70 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi
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DERS İÇİ ETKİNLİK-9

Atölyenizde bulunan nesne kullanarak bir düzenleme oluşturunuz. Model olacak iki ya da daha fazla 
kişiyi hazırlamış olduğunuz düzenlemeye dâhil ederek onların poz vermelerini sağlayınız.  Kompozisyonda fi gür ve 
nesne ilişkilerini güçlendirebilecek düzenlemeler yapmaya özen gösteriniz. Çizim için uygun oturma düzeni alınız 
ve izlenimlerinizi kâğıda aktarınız. Çiziminizi yaparken mekân, fi gür ve nesneler arasında oluşan oranlara dikkat 
ediniz. Figürlerin birbirleriyle, mekânla ve kompozisyonda bulunan diğer varlıklarla olan bağlan  larını, oluşturduk-
ları açıları, dikey, yatay ve çapraz araş  rma çizgileriyle tespit etmeye çalışınız. Kompozisyonda ışık etkilerini açık-
orta-koyu leke değerleriyle gösteriniz (Görsel 167). Çalışmanızı desen ilkelerine uygun bir şekilde tamamlayınız ve 
arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

167 Charles Le Brun [Çarls Lö Brun (1619-1690)], Desen (1673), Louvre Müzesi, Fransa

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

Çizimini yapacağınız modellere çanta, şapka, gözlük, fular, şemsiye gibi aksesuarlar ekleyebilir ya da 
atölyenizde bulunan çerçeve, top, değnek, tabure, salon bitkisi vb. nesnelerle ilişkilendirebilirsiniz.

ÖNERİ

Düzenlemenizi oluştururken -fi gür-nesne ilişkilerini çalışabilmek için- fi gürlerin nesnelerle doğru-
dan ilişkili olmalarını sağlayınız. 

UYARIYARI
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Desen çalışmalarında nesne, fi gür ve mekân ilişkisi seçilen kompozisyona göre deği-
şiklik gösterir. Figür ve nesneler, derinlik ve üç boyut düşünülerek kompozisyona yerleş  rilir; fi gür ve nesnelerin 
kompozisyondaki dağılımları ve kapladıkları alan mekânı oluşturmaktadır. Bu anlamda mekân, nesne ve fi gürlerin 
içinde yer alacağı boşluktur ve bu boşluk resmi yapan kişi tara  ndan oluşturulur (Görsel 168).

Çok Figürlü Konuları Zihinde Yorumlama ve Yüzeye Aktarma4.

Görsel 169’u inceleyiniz. Desen elemanlarının, fi gürlerin oluşumunda ve kompozisyon genelinde na-
sıl kullanıldığına dair düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

168 Luca Cambiaso [Luka Kambiaso (1527-1585)], Desen (1573), Courtauld Müzesi, İngiltere

169 Charles Joseph Traviès [Çarls Jozef Travis (1804-1859)], Baskı (1831), Metropoli  an Müzesi, Ame-
rika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-10

Yönergeleri dikkate alarak aşağıda verilen konu başlıklarıyla ilgili çok fi gürlü imgesel desenler çiziniz. Çi-
ziminize başlamadan önce konuya göre kompozisyonu kurgulayınız. Çalışmalarınızı yaparken fi gürlerin mekân ve 
diğer varlıklarla olan bağlan  larını desen elemanlarını kullanarak gösteriniz. Kompozisyonda kullanacağınız ışık 
etkilerini açık-orta-koyu leke değerleriyle göstererek fi gürlerdeki hacim etkisini güçlendiriniz. Perspek  f kurallarına 
uyunuz ve gerekiyorsa hava perspek  fi yle derinliği güçlendiriniz. Çalışmalarınızda denge ve ritme önem veriniz. 
Tamamladığınız desenlerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

1. Bir spor müsabakasını konu edinerek çok fi gürlü imgesel desen çiziniz (Görsel 170).

170 Nadir Taşdemir (1964- ....), Desen (2012), Ankara

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

Çiziminizi yapmadan önce bu konuyla ilgili fi kir edinebilmek amacıyla gazete, dergi, İnternet ve ben-
zeri kaynaklardan görseller edinebilirsiniz.

ÖNERİ
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171 George Scharf [Corc Şarf (1788-1860)], Desen (1838), Bri  sh Müzesi, İngiltere

2. Bir sokağı konu edinerek çok fi gürlü imgesel desen çiziniz (Görsel 171).

172 Raff et  Denis Auguste Marie, Desen (?), Louvre Müzesi, Fransa

3. Panayır, düğün, şölen ya da fes  val konulu çok fi gürlü imgesel desen çiziniz (Görsel 172).

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

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ya da 50x70 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, 
mürekkep.
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173 Reginald Cleaver [Röjinald Kilyevi (1870-1954)], Desen (1935), Courtauld Müzesi, İngiltere

4. Havaalanı, otogar, tren istasyonu ya da liman konulu çok fi gürlü imgesel desen çiziniz (Görsel 173).

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 ve 50x70 cm resim kâğıtları, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, kuru 
pastel.
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Bellek, desen çalışmalarında öncelikle başvurduğumuz önemli bir yardımcıdır. Çoğu sanatçı mo-
delden desen çizerken bile ha  zasının tamamladığı görüntüler doğrultusunda doğru hareke   ya da açıyı tespit 
eder ve zihinde oluşan imgenin kılavuzluğuyla çizimini yapar. Bu durum sürekli gözlemlemenin sonucu olarak 
formlar üzerindeki hâkimiyetle sağlanır. Gerek görsel ögeler gerekse kompozisyon ilkeleri bakımından zengin 
desenler çizebilmek için konunun zihinde yorumlanması ve konuya bağlı kalarak kompozisyonun kurgulanması 
gerekir (Görsel 174). 

174 Gilles Demarteau, Desen (1776), Municipale Kütüphanesi, Fransa
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7. 7. 
ÜNİTEÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
 
1. Çok fi gürlü kompozisyonlarda parça-bütün ilişkisi nasıl oluşturulur?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

2. Çok fi gürlü desen çalışmalarında iyi bir kompozisyon kurabilmek için nelere dikkat edilmelidir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

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

3. (     ) Çok fi gürlü desen çalışmalarında denge oluşturabilmek için kompozisyonda bulunan fi gürlerin hepsi aynı oran 
ve açılara sahip olmalıdır. 
4. (     ) Bir sanat eserinde konuyu ifade edebilmek için görsel ögelerin başarılı bir şekilde bir araya ge  rilmesi gerek-
mektedir. 
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Çok fi gürlü desen çalışmalarında, ışı-
ğın kaynağına, şidde  ne, yönüne göre 
her bir fi gürün hacimsel etkisini ve 
hareke  ni, nesnelerle arasındaki iliş-
kiyi yüzeye doğru aktarmış  r. Mekâna 
göre desen elemanlarını kullanarak 
kompozisyonda planlar oluşturmuş, 
açık-koyu zıtlıklarla ve ara değerlerle 
derinlik etkisini güçlendirmiş  r. Her 
bir plan üzerinde yer alan fi gürler ara-
sında gruplandırmalar yaparak desen 
elemanlarıyla parça-bütün ilişkisi kur-
muştur. 

Çok fi gürlü desen çalışmalarında, ışı-
ğın kaynağına, şidde  ne, yönüne göre 
her bir fi gürün hacimsel etkisini ve ha-
reke  ni, nesnelerle arasındaki ilişkiyi 
yüzeye doğru aktarmada sınırlı kal-
mış  r.  Mekâna göre desen elemanla-
rını kullanarak kompozisyonda planlar 
oluşturamamış, açık-koyu zıtlıklarla ve 
ara değerlerle derinlik etkisini güçlen-
dirmede yetersiz kalmış  r. Her bir plan 
üzerinde yer alan fi gürler arasında 
gruplandırmalar yapmada ve desen 
elemanlarıyla parça-bütün ilişkisi kur-
mada sınırlı kalmış  r.

Çok fi gürlü desen çalışmalarında, 
ışığın kaynağına, şidde  ne, yönüne 
göre her bir fi gürün hacimsel etkisini 
ve hareke  ni, nesnelerle arasındaki 
ilişkiyi yüzeye kısmen doğru aktarmış-
 r. Mekâna göre desen elemanlarını 

kullanarak kompozisyonda planlar 
oluşturmaya çalışmış, açık-koyu zıtlık-
larla ve ara değerlerle derinlik etkisini 
kısmen güçlendirmiş  r. Her bir plan 
üzerinde yer alan fi gürler arasında 
gruplandırmalar yapmaya çalışarak 
desen elemanlarıyla parça-bütün iliş-
kisi kurmuştur. 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Çok Figürlü Desen Çalışmaları Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puan-

lama anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

“Çok Figürlü Desen Çalışmaları” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her bo-
yutun ağırlıklı puanının farklı olduğu dikkate alınarak- sayfa 34’teki puanlama esası uyarlanacak  r.

Çalışmalarında çok fi gürlü kompozis-
yonlar oluşturmuş ve desenin eleman-
larını kullanarak kompozisyonlarında 
denge, ri  m ve hareket oluşturmaya ça-
lışmış  r. Kompozisyonlarında mekâna 
göre planlarla kısmen derinlik oluştur-
muş ve planlara bağlı olarak desen ele-
manlarıyla fi gür-nesne-mekân ilişkisini 
kurmaya çalışmış  r. Desenin eleman-
larını ilkeler doğrultusunda kullanarak 
birlik ve bütünlüğü oluşturmuştur.

Çalışmalarında çok fi gürlü kompozis-
yonlar oluşturmuş ve desenin eleman-
larını kullanarak kompozisyonlarında 
denge, ri  m ve hareket oluşturmuş-
tur. Kompozisyonlarında mekâna göre 
planlarla derinlik oluşturmuş ve plan-
lara bağlı olarak desen elemanlarıyla 
fi gür-nesne-mekân ilişkisini kurmuş-
tur. Desenin elemanlarını ilkeler doğ-
rultusunda kullanarak birlik ve bütün-
lüğü oluşturmuştur.

Çalışmalarında çok fi gürlü kompozis-
yonlar oluşturmada ve desenin ele-
manlarını kullanarak kompozisyonların-
da denge, ri  m ve hareket oluşturmada 
sınırlı kalmış  r. Kompozisyonlarında 
mekâna göre planlarla derinlik oluş-
turmada ve planlara bağlı olarak desen 
elemanlarıyla fi gür-nesne-mekân ilişki-
sini kurmada yetersiz kalmış  r. Desenin 
elemanlarını ilkeler doğrultusunda kul-
lanarak birlik ve bütünlüğü oluşturma-
da sınırlı kalmış  r.Ko
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Çok fi gürlü kompozisyonlar kurgularken 
ve kullanacağı imgeleri konuyla ilişkilen-
dirmiş  r. Kompozisyonlarda farklı bakış 
açıları kullanarak fi gür-nesne-mekân iliş-
kisini güçlendirmeye çalışmış  r.

Çok fi gürlü kompozisyonlar kurgular-
ken ve kullanacağı imgeleri konuyla iliş-
kilendirirken yara  cı ve özgün bir tavır 
sergilemiş  r. Kompozisyonlarda farklı 
bakış açıları kullanarak fi gür-nesne-
mekân ilişkisini güçlendirmiş  r. 

Çok fi gürlü kompozisyonlar kurgular-
ken ve kullanacağı imgeleri konuyla 
ilişkilendirirken yara  cı ve özgün bir 
tavır sergilemede yetersiz kalmış  r. 
Kompozisyonlarda farklı bakış açıları 
kullanarak fi gür-nesne-mekân ilişkisini 
güçlendirmede sınırlı kalmış  r.
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Çok fi gürlü desen çalışmalarında 
mekânla birlikte nesnelerin, hareke  -
ne göre fi gürlerin kendi içinde, birbir-
leriyle ve bütün içinde oranlarını doğ-
ru belirlemiş  r. Oranları belirlerken 
aynı plan üzerinde yer alan fi gürler 
arasında görsel denklik oluşturmuş-
tur. Figürler arasında oranları belir-
lerken boşlukları kullanmış ve açıları 
doğru tespit ederek parça-bütün iliş-
kisini kurmuştur. 

Çok fi gürlü desen çalışmalarında 
mekânla birlikte nesnelerin, fi gürlerin 
kendi içinde, birbirleriyle ve bütün 
içinde oranlarını doğru belirlemede sı-
nırlı kalmış  r. Oranları belirlerken aynı 
plan üzerinde yer alan fi gürler arasın-
da görsel denklik oluşturamamış  r. 
Figürler arasında oranları belirlerken 
boşlukları kullanamamış ve açıları doğ-
ru tespit ederek parça-bütün ilişkisini 
kuramamış  r.

Çok fi gürlü desen çalışmalarında 
mekânla birlikte nesnelerin, fi gürle-
rin kendi içinde, birbirleriyle ve bütün 
içinde oranlarını kısmen doğru belir-
lemiş  r. Oranları belirlerken aynı plan 
üzerinde yer alan fi gürler arasında 
görsel denklik oluşturmaya çalışmış  r. 
Figürler arasında oranları belirlerken 
boşlukları kullanmış ve açıları doğru 
tespit ederek kısmen parça-bütün iliş-
kisini kurmuştur.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup noktalı yer-
leri doldurunuz.

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

2. Etkinliklerde çok fi gürlü kompozisyonlar oluştururken neleri iyi yap  m?
……………………………………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde çok fi gürlü kompozisyonlar oluştururken nerelerde zorlandım? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Kompozisyonda fi gür, nesne ve mekân ilişkisi oluştururken nerelerde yardıma ih  yaç duydum?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Kompozisyonda imgesel düzenleme oluştururken hangi alanda kendimi daha çok geliş  rmeliyim?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6. Daha sonraki çalışmalarımda neleri farklı yapabilirim? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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ANLIK DESEN ÇİZİMLERİ

1. Modelden Kısa Süreli Kroki ve Eskiz Çalışmaları 

2. Modelde Bütünlük, Hareket ve Oranları Kavrama 

3. Anlık Çizim ve Leke Etkilerini Yüzeye Aktarma 

4. Modelin Mekândaki Nesnelerle İlişkisi

8.8.
üniteünite

168

Pieter Paul Rubens [Pi  r Pol Rubens  (1577-1640)], Desen (1630), Count Cobenzl 
Kolleksiyonu, Belçika
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ANLIK DESEN ÇİZİMLERİ8. 8. üniteünite

Modelden Kısa Süreli Kroki ve Eskiz Çalışmaları

Hazırlık Çalışması

1.

Ünlü sanatçılara ait eskiz desen çizimlerini araş  rınız. Araş  rmanız sonucu edindiğiniz desen örneklerini bir 
dosyada toplayınız. Dosyanızda bulunan çizimleri daha sonra arkadaşlarınızla değerlendiriniz. 

Görsel 175’te sanatçının eskiz çalışmasında fi gürün hareke  ni, oranlarını ve planlarını oluştururken 
nelere dikkat e   ğini inceleyiniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

175 Herry  Marneam [Heri Marniyim  (1943-    )], Eskiz (1974), Özel Koleksiyon, Amerika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-1

Model olacak kişinin çizim derecesi zor sayılabilecek şekilde poz vermesini sağlayınız. Belirleyeceğiniz 
uygun bir bakış açısıyla oturma düzeninizi oluşturunuz ve izlenimlerinizi süratli bir şekilde eskiz desen olarak kâğıda 
aktarınız. Çizimlerinizi yaparken fi gürde oluşan hareke  n açılarını tespit etmeye çalışınız. Ayrın  ya girmeden hare-
ke  , açık-orta-koyu değerde çizgiler kullanarak gösteriniz (Görsel 176). 

176 Herry  Marneam, Eskiz (1980), Özel Koleksiyon, Amerika

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, sangın, pastel, mürek-
kepli kalemler.

Çiziminizi yaparken silgi kullanmayınız. UYARIYARI

DERS DIŞI ETKİNLİK-2:   Çevrenizde bulunan canlı ya da cansız varlıkları gözlemleyerek eskiz de  erinize 
kısa süreli krokilerini çiziniz. 

Kullanılabilecek Malzemeler: Eskiz de  eri, resim kalemi, füzen, sangın.
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Anlık desen çizimlerinde, canlı model, nesne ya da mekân çizimleri yapılırken gözle ölçü alma 
yöntemi uygulanır ve detaydan uzak,  yalın, süratli çizgiler kullanılır. 

Modelde Bütünlük, Hareket ve Oranları Kavrama2.

Görsel 177’yi inceleyiniz. Sanatçının deseni çizerken nasıl çizgiler kullandığına, fi gürün oluşumunda 
nasıl bir yol izlediğine ve çalışmayı ne kadar sürede tamamladığına dair düşüncelerinizi arkadaşlarınızla payla-
şınız.  

177 Rembrandt Harmensz van Rijn, Desen (1635), Courtauld  Müzesi, İngiltere
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DERS İÇİ ETKİNLİK-2

Model olacak kişinin ayakta, oturarak ve yatarak üç farklı şekilde poz vermesini sağlayınız. Uygun bakış 
açısıyla oturma düzeni aldıktan sonra ilk çizim için on, ikinci çizim için beş, son çizim için üç dakikalık süreler tu-
tun ve çizimlerinizi bu süre içinde tamamlamaya çalışınız. Çalışmanızı yaparken gözünüzün sürekli model ve kâğıt 
üzerinde olmasına özen gösteriniz. Deseni çizerken ayrın  lara girmeden, sadece hareke  , oluşan açıları ve oranları 
belirmeye çalışınız. Hızlı ve akıcı çizgiler kullanırken çizgilerin açık-orta-koyu değerlerinden faydalanmaya çalışınız. 
Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla değerlendiriniz (Görsel 178). 

178 Glyn Warren Philpot  [Glin Varren Flipot (1884-1937)], Eskiz ( 1928), Courtauld  Müzesi, İngiltere

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

Çalışmalarınızda kullandığınız çizgi değerlerini, ışığın geliş yönüne göre ayarlayınız.UYARIYARI

Eskiz de  erinizi sürekli yanınızda taşıyınız. Kalabalık ortamlarda farklı pozisyonlardaki insan fi gürle-
rini, mekânları, çeşitli nesneleri gözlemleyiniz ve oran- oran  yı gözünüzle tespit ederek eskiz çizimler yapınız.

ÖNERİ
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Anlık desen çizimlerinde önemli olan desenin sağlam ve oran-oran  sının doğru olmasıdır. 
Kısa süreli desen çizmek, kişinin görsel algısını güçlendirir. Ayrın  lara fazla girilmediği için bütünü görmek de 
kolaylaşır.

Anlık Çizim ve Leke Etkilerini Yüzeye Aktarma3.

Görsel 179’da sanatçının kullandığı çizgi ve leke etkilerini inceleyiniz.  Figür üzerindeki lekesel çalış-
maların oluşturduğu etkiler hakkında görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.  

179 Herry  Marneam [Heri Marniyim  (1943-    )], Eskiz (1960), Özel Koleksiyon, Amerika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-3

Model olacak kişinin, kısa süreli çizimler için birbirinden farklı pozlar vermesini sağlayınız. 20 dakikalık 
çizim süresiyle başlayarak çiziminizi kâğıda aktarınız. Daha sonraki her çalışma için çizim süresini yarıya indirerek 
çalışmalarınızı yapınız. Modeli önce bütün olarak görünüz ve hareke   çizgisel olarak oluşturmaya çalışınız. Kom-
pozisyonda görülen ışık etkilerini açık-orta-koyu leke değerleriyle göstererek hacim etkisini güçlendiriniz (Görsel 
180). Model ve mekân arasında belli-belirsiz çizgi ve leke etkileriyle bütünlük oluşturmaya çalışınız. Anlık desen 
çizimlerinde farklı çizgi ve leke etkileri oluşturabilmek için renkli mürekkepler, farklı kalınlıkta  rça ve uçlar kullana-
bilirsiniz. Tamamladığınız çalışmalarınızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz.

180 Emile Wa   er [Emili Va  yır (1800-1868)], Desen (1859), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika

Kullanılabilecek Malzemeler: 35x50 cm resim kâğıdı, resim altlığı, resim kalemi, füzen, mürekkep,  rça, farklı 
kalınlıkta uçlar.



175

Normal bir desen çalışmasında önemli olan desen elemanlarının doğru kulla-
nılması, eskiz desen çalışmaları için de büyük önem taşımaktadır. Anlık çizimlerde çizgi, leke kullanımıyla güçlen-
dirilmelidir. Çünkü leke, harekete hacim etkisi kazandırabilmek açısından büyük önem taşımaktadır (Görsel 181). 

181 Luca Cambiaso [Luka Kambiyaso (1527-1585)], Eskiz (1570), Ulusal Rus Müzesi, 
Rusya

Modelin Mekândaki Nesnelerle İlişkisi4.

Görsel 182’de fi gürlerin birbirleriyle ve kompozisyonda bulunan diğer nesnelerle olan ilişkilerini, 
oranlarını, hareketlerinin oluşumunu, çizgi ve leke etkilerini inceleyiniz. Anlık çizimlerde fi gür-nesne-mekân 
ilişkisi hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

182 Emile Wa   er, Desen (1857), Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Amerika
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DERS İÇİ ETKİNLİK-4

İki ya da daha fazla modelin, kısa süreli çizim için size poz vermesini sağlayınız. Düzenlemeyi hazırlarken 
modelleri canlı ya da cansız varlıklarla ilişkilendirmeye özen gösteriniz. Hazırladığınız düzenlemeyi uygun bakış açı-
sıyla görebileceğiniz bir oturma planı oluşturunuz ve çiziminizi, kısa sürede kâğıda aktarınız. Çalışmanızı yaparken 
fi gürlerin hareketlerini, birbirleriyle ve diğer nesnelerle olan bağlan  larını bir bütün olarak düşününüz. Belli-be-
lirsiz çizgilerle kompozisyonda mekân hissini göstermeye çalışınız. Farklı leke değerleriyle, ışık ve hacim etkilerini 
güçlendiriniz (Görsel 183). Ayrın  ya girmeden çiziminizi tamamlayınız. 

183 Fikret Mualla (1903-1967), Eskiz (1956), Özel Koleksiyon, Fransa

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

Anlık desen çalışmalarında model ve kâğıt arasındaki bağlan  yı doğru kurmak 
için doğru görmek ve doğru çizmek gerekir. Görmek ve çizmek arasında işleyen algılama ye  si, anlık desen ça-
lışmalarında başarının da belirleyicisidir. Disiplinli bir çalışmayla, görme, algılama ve çizme işlemleri, süratli bir 
şekilde birbirini izler ve tek bir hareket haline dönüşür. Bu aktarım, iyi bir göz-bellek-el koordinasyonu gerek  rir. 
Desen çalışmalarında güçlü bir kompozisyon oluşturabilmek için kompozisyonda kullanılan fi gür-nesne-mekân 
arasındaki bağlan  ları doğru görmek gerekir. Sanatçının anlık çizimlerle görüntüyü kâğıda aktarması, kompozis-
yon üzerinde hâkimiyet kurmasını sağlar.
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8. 8. 
ÜNİTEÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
 
1. Anlık desen çizimlerinde nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

2. Anlık çizimlerin, desen çalışmalarına olan katkıları nelerdir? Yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

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

3. (     ) Anlık desen çizimlerinde gözle ölçü alma yöntemi uygulanır.
4. (     ) Anlık desen çizimleri, anatomi ve perspek  f kurallarına bağlı kalınarak çizilen ayrın  lı desenlerdir. 
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Anlık çizimlerde fi gür ve nesne-
lerin kendi içinde, birbirleriyle 
ve bütün içinde oranlarını doğru 
belirlemiş  r.

Anlık çizimlerde fi gür ve nesne-
lerin kendi içinde, birbirleriyle 
ve bütün içinde oranlarını doğ-
ru belirlemiş  r. Kompozisyonla-
rında sadece fi gür ve nesnelerin 
oranlarını değil nesneler arasın-
da kalan boşlukların oranlarını 
da doğru belirtmiş  r.

Anlık çizimlerde fi gür ve nesne-
lerin kendi içinde, birbirleriyle 
ve bütün içinde oranlarını belir-
lemede yetersiz kalmış  r.
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DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ANALİTİK)
“Anlık Desen Çizimleri Ünitesi”ndeki çalışmalarınızı değerlendirmek için öğretmeninizle aşağıdaki puanlama 

anahtarını kullanınız.

Yeterli (2) Başarılı (3)Geliş  rilebilir (1)Nitelikler

“Anlık Desen Çizimleri” ile ilgili çalışmanın dereceli puanlama anahtarına göre puanlanmasında -her boyutun ağır-
lıklı puanının farklı olduğu dikkate alınarak- sayfa 34’teki puanlama esası uyarlanacak  r.

Anlık çizimlerde ışığın kaynağına, 
şidde  ne, yönüne göre varlıkların 
hacimsel etkilerini göstermiş  r. 
Çalışmalarında desenin eleman-
larını kullanarak farklı ton değer-
leri iki boyutlu yüzey üzerinde 
belirtmiş  r. Desenin elemanlarını 
kullanarak kompozisyonda plan-
lar oluşturmuş ve derinlik etkisini 
güçlendirmiş  r.

Anlık çizimlerde ışığın kaynağına, 
şidde  ne, yönüne göre varlık-
ların hacimsel etkilerini göster-
miş  r. Çalışmalarında desenin 
elemanlarını kullanarak açık-or-
ta-koyu değerleri ve dokusal et-
kileri iki boyutlu yüzey üzerinde 
belirtmiş  r. Desenin elemanla-
rını kullanarak kompozisyonda 
planlar oluşturmuş, açık-koyu 
zıtlıklarla ve ara değerlerle derin-
lik etkisini güçlendirmiş  r.

Anlık çizimlerde ışığın kaynağına, 
şidde  ne, yönüne göre varlık-
ların hacimsel etkilerini göster-
mede yetersiz kalmış  r. Çalış-
malarında desenin elemanlarını 
kullanarak açık-orta-koyu ton de-
ğerleri ve dokusal etkileri iki bo-
yutlu yüzey üzerinde belirtmede 
sınırlı kalmış  r. Desenin eleman-
larını kullanarak kompozisyonda 
planlar oluşturmada, açık-koyu 
zıtlıkları ve ara değerlerle derin-
lik etkisini güçlendirmede yeter-
siz kalmış  r.
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Anlık çizimlerde her bir parça-
nın kendi içinde ve bütünle olan 
oranlarını, hareke  ni ve yönünü 
doğru tespit ederek parça-bütün 
ilişkisini doğru kurmuştur. Parça-
bütün ilişkisini kurarken boşluk-
ların da oran ve açılarını doğru 
tespit etmiş  r.

Anlık çizimlerde her bir parça-
nın kendi içinde ve bütünle olan 
oranlarını, hareke  ni ve yönünü 
doğru tespit ederek parça-bütün 
ilişkisini doğru kurmuştur. Parça- 
bütün ilişkisini kurarken boşluk-
ların da oran ve açılarını doğru 
tespit etmiş  r. Boşluk ve doluluk-
ların dengeli dağılımıyla nesne-
mekân ilişkisini kurmuştur.

Anlık çizimlerde parçaların kendi 
içinde ve bütünle olan oranları-
nı, hareke  ni ve yönünü tespit 
etmede yetersiz kalmış  r ve ça-
lışmalarında parça-bütün ilişkisi 
kuramamış  r. Kompozisyonda 
boşluk ve dolulukların dengeli da-
ğılımını sağlayamayarak nesne-
mekân ilişkisi kuramamış  r.

An
lık

 Ç
iz

im
le

rd
e 

Pa
rç

a-
Bü

tü
n 
İli
şk

is
i K

ur
m

a
 (2

0)

Anlık çizimlerde model, nesne ya 
da mekân görüntüsünü algılaya-
rak oluşan hareketleri tespit et-
miş  r. Çalışmalarında göz-bellek-
el koordinasyonunu kullanarak, 
verilen süreler içerisinde çizimle-
rini tamamlamış  r.

Anlık çizimlerde model, nesne ya 
da mekân görüntüsünü hızlı bir 
şekilde algılayarak oluşan hare-
ketleri doğru tespit etmiş  r. Ça-
lışmalarında göz-bellek-el koor-
dinasyonunu süratli kullanarak, 
kısa süre içerisinde çizimlerini 
tamamlamış  r.

Anlık çizimlerde model, nesne ya 
da mekân görüntüsünü algılama-
da ve oluşan hareketleri doğru 
tespit etmede yetersiz kalmış  r.  
Çalışmalarında göz-bellek-el ko-
ordinasyonunu kullanamamış ve 
çalışmalarını verilen sürelerde ta-
mamlayamamış  r.
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ÖZ DEĞERLENDİRME 

Ünitede yer alan etkinliklerde sergilediğiniz performansı düşünerek aşağıdaki ifadeleri okuyup noktalı yer-
leri doldurunuz.

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

2. Etkinliklerde anlık desen çizimleri oluştururken neleri iyi yap  m?
………………...............………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

3. Etkinliklerde anlık desen çizimleri oluştururken nerelerde zorlandım? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

4. Kompozisyonda çizgi ve leke etkileri oluştururken nerelerde yardıma ih  yaç duydum?
…………………………………………………………………………………………………...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

5. Kompozisyonda fi gür, nesne ve mekân ilişkisi oluştururken hangi alanda kendimi daha çok geliş  rmeliyim?
…………………………………………….……………………………………………………………......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

6.  Lavi tekniğini kullanarak daha sonraki desen çalışmalarımda neleri farklı  yapabilirim? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
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A
ağaç baskı : Bir deseni, bir tahta üzerine çizerek oyup basılacak kısımları tahtanın en üst yüzeyi olarak bırak-

 ktan sonra bu yüzeyi mürekkepleyerek basma sana  .
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.
an  k çağ : Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
an  k model : Eski Yunan ve Roma sanat dönemlerinde yapılmış heykeller. 

B
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 sana   izleyen resim ve mimarlık üslubu. 2. Oylumlu sa-

natlarda Arkaik Dönemi izleyen klâsikten sonra son üslûp basamağı. Genel bir üslup adı olduğu 
hâlde, daha çok Avrupa’daki 1600-1750 yılları arasındaki resim, heykel ve mimarlık üslubu için 
kullanılmış  r. Barok sözcüğü, Portekizce “düzenli olmayan inci” anlamına gelen “barocco”dan 
yapılmış  r. Barok üslubu, dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini gös-
terir. 17. yy.da Avrupa’da kuvvetlenen krallık gösterişseverliğinin gereksindirdiği bir büyüklük, 
görkemlilik, renklilik bu üslubun özellikleridir. 

baskı resim  : Taş baskı, metal baskı ve ipek baskı gibi çoğaltma teknikleri ile yapılan resim.
be  mlemek  : Bir nesnenin, kendine özgü niteliklerini tam ve açık bir biçimde tasvir etmek.
biçem : Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anla  ştaki özelliği ya da bir türün, bir çağın kendine özgü 

anla  ş biçimi.
biçim : Bir varlığın şekli.
biçimsel : Biçimle ilişkisi olan.
birlik : Deseni meydana ge  ren elemanların birbiri ile bağlan  lı ve uyumlu işbirliği içinde olması.
boyut : Cisimde uzunluk, genişlik ve yükseklik.

Ç
çini mürekkebi : Borneo kâfurusu (is karası), jela  n ve misk karışımı bir tür mürekkep.
çizgi perspek  fi   : Nesnelerin uzaklaş  kça küçülmesinin çizim kuralları içinde ifade edilmesi.

D
deformasyon : 1. Biçimi bozulma, biçimsizleşme. 2. Resimde ve heykelde model olarak kullanılan varlığın gö-

rüntü biçimini, yapılan yoruma uygun hale ge  rme, biçimini bozma.
denge : Kompozisyonda yer alan elemanların algısal eşdeğerlilik oluşturacak şekilde dağılımı.

E
egemenlik : Desen elemanlarının birinin ya da bir kaçının kompozisyonda daha çok öne çıkması.
eskiz  : Bir resmin, heykelin ya da mimari eserin taslak halinde çizimi.
este  k : 1. Güzel olan. 2. Güzelliği, güzelliğin insan usu ve duyuları üzerindeki etkilerini konu olarak ele 

alan felsefe dalı.
etüt : İnceleme ve araş  rmaya dayanan çizimler.

F
fi gür  : Resim ve heykel sanatlarında be  mlenmiş, doğada rastlanan ya da düşsel her türlü varlık ve 

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
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nesnenin genel adı.
form  : Biçim, şekil.
füzen : Kömürden yapılmış resim kalemi.

H
hacim  : Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.
hareket : Kompozisyonda görsel ögelerin yön değiş  rmesi.
hava perspek  fi  : Varlıkların uzaklaş  ğında atmosferin etkisiyle silik ve renklerinin soluk görünmesinin açık, orta, 

koyu değerlerle resim yüzeyi üzerinde ifade edilmesi.

 İ
imge : Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal, 

imaj.
imgelem : Nesnelerin biçimlerini zihinde tasarımlayabilme ye  si.
imgesel  : İmge ile ilgili, hayalî olan.

K
kaçan çizgiler : Nesneleri sınırlayan yatay çizgilerin uza  larak kaçma noktasına bağlayan çizgi.
kaçma noktası : Nesneyi sınırlayan yatay çizgilerin ufuk çizgisi üzerinde birleş  ği varsayılan nokta.
kaide : Bir şeyin yere dayanan bölümü veya bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne, ayaklık, duraç, taban.
karakteris  k : Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik),  pik. 
kısal  m : Resimde ya da doğada kaçış çizgilerinin başlangıçları ile kaçış noktası arasının kısa olduğu görü-

nüş.
klasik dönem : 1500 – 1700 yılları arası sanat dönemi. 
kontur : Nesnelerin sınırlarını belirleyen çizgi.
koleksiyon : Sanat yapıtlarını kişisel bir merak ve ilgi nedeniyle toplanması.
kompozisyon : Görsel ögelerin este  k bütünlük oluşturacak biçimde düzenlenmesi.
koram : İki karşıt değerin basamaklar halinde birbirine geçişi, hiyerarşi.
kurgu : Bir bütün oluşturmak için parçaları bir araya ge  rme.

L
lavi : Mürekkep ve sulu boyayla yapılan leke etkili resim tekniği.

M
mimik : Düşünceleri, duyguları yüz ve gövde anla  mı ile verme. 
mitoloji  : Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim.
model : Resim, heykel vb. yapılırken bakarak benze  lmeye çalışılan nesne veya kimse.
müze : Eski sanat ve bilim yapıtlarının, sanat ve bilimi ilgilendiren nesnelerin görülüp yararlanılması

için bulundurulduğu yer.

O-Ö
oran  : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan

bağın  , nispet.
oylum  : Resimde derinlik, üç boyutluluk etkisi, hacim.
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.

P
perspek  f : Üç boyutlu varlıkları iki boyutlu resim düzlemi üzerinde be  mlemenin 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.

R
ri  m : Desenin kurgusu içindeki tekdüze olmayan tekrarlarla, çizgi ve leke hareketliliğiyle sağlanan   

etki.
Rönesans : XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle 

ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sana  na dayanarak gelişen bilim ve sanat dönemidir. 

S
sanat : 1. Bir duygunun, bir tasarının, bir düşüncenin ya da güzelliğin anla  mında kullanılan yöntem-

lerin tümü ve bunların sonunda erişilen üstün yara  cılık. 2. İnsanda este  k duyguyu heyecana 
ge  recek eserler meydana ge  rme işi.

sanat akımı  : Aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların belli bir tarihsel süreçte; sana  a görüş, duyuş ve anla-
yış bakımından yenilikler ortaya koymasıyla oluşan sanat hareke  .

sangın : Demir oksitli, kahverenginin tonlarında bir boya.

Ş
şema : Bir biçimin, bir bütünün ana çizgilerini gösteren çizimi, planı.

T
tasarım  : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim.
tasvir  : 1. Resim, fi gür. 2. Yazıyla anlatma, be  mleme.
tekdüze :1. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek olan. 2.  Monoton 

olan.
ton : Rengin açık ve koyu değerleri.

U-Ü
ufuk çizgisi : Göz hizasından geç  ği varsayılan yer düzlemine paralel çizgi.
üslup : Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da biçimlendirme yolu.

Y
yara  cılık : 1. Yara  cı olma durumu. 2. Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten yatkın-

lık.
yön : Desen elemanlarının belli bir noktaya göre olan is  kame  .
yönerge : Uygulanması gerekli kural ve işlemleri gösteren talimatlar, buyruklar.

Z
zıtlık : Kompozisyonda yer alan görsel elemanların karşıt olma durumu.
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ERSOY Ayla, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2002.
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RAYNES john, Human Anatomy For The Ar  st, Newnes Boks, England, 1984.
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SÜDOR Gülseren, Aynanın Gerçeği, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2000.
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KAYNAKÇA
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GÖRSEL KAYNAKÇA
KAPAK Daniele Da VOLTERRA
 (h  p://www.wga.hu)

1. ÖĞRENME ALANI: DESEN BİLGİSİ
KAPAK Daniele RICCIARELLI 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

 Federico BAROCCI 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

1. ÜNİTE: SANATÇILARDAN DESEN İNCELEMELERİ
KAPAK Benede  o LUTI
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 1:   Illia Efi movich REPİN
(h  p://commons.wikimedia.org/wiki/ 
Category:Drawings_by_Ilya_Yefi movich_
Repin)

Görsel 2:  Adriaen Van De VELDE
 (h  p://www.rijksmuseum.nl)

Görsel 3:  Vincent Van GOGH
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 4:   Paolo VERONESE
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 5:  Honoré DAUMIER  
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 6:  Alessandro TURCHI
 (h  p://www.terminartors.com)

Görsel 7:  Albrecht DURER
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 8:  Edme BOUCHARDEN
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 9: Antoine DIEU
 (h  p://www.arthermitage.org)

1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme 1:    Sanzio RAFFAELLO
 (h  p://www.wga.hu)

Ölçme 2:   Thomas  ROWLANDSON
 (h  p://www.photographersdirect.com/

buyers/search.asp?search=Thomas Row-
landson)

 

2. ÖĞRENME ALANI: DESEN UYGULAMALARI
KAPAK Pier Leone GHEZZI
 (h  p://www.mfa.org)

2. ÜNİTE: DOĞADAN DESEN ÇALIŞMALARI
KAPAK David  Cox The ELDER
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 10:  Vincent Van GOGH
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 11:  Vincent Van GOGH
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 12: Jean-Honore FRAGONARD
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 13: Antonio CANAL
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 14:  Georges MICHEL
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 15:  Karl DUJARDIN
(h  p://www.aff ordableart101.com/karl- 
dujardin-original-etching-pastoral-p-659.
html)

Görsel 16:  Asha CAROLYN
 (h  p://fi neartamerica.com)

Görsel 17:  Karl DUJARDIN
 (h  p://www.aff ordableart101.com/karl-

dujardin-original-etching-pastoral-p-659.
html)

3. ÜNİTE: İÇ VE DIŞ MEKÂN (PERSPEKTİF) ÇİZİMLERİ
KAPAK Dante RICCI
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 18:  Giovanni Ba   sta PIRANESI
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 19:  Fred ROE
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 20: Luigi PREMAZZI
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 21: Aelbert CUIJP
 (h  p://www.arthermitage.org)
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Görsel 22: Julius  FRIEDENREICH
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 23:  Sonja COLEMAN
 (h  p://www.fl ickr.com/photos/sonjacole 
man/5605248500/in/photostream)

Görsel 24:  Lodewyk TOEPUT
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 25:  François MILLET
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 26:  Charles-Louis CLERISSEAU
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 27: Aleksandr Pavlovich  BRYULLOV
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 28: Alexander Nikolayevich BENOIS
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 29: Karl Petrovich BEGGROV
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 30: François MILLET
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 31: Vincent Van GOGH
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 32: Charles-Louis  CLERISSEAU
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 33: Jean-François MILLET
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 34: Jean-François MILLET
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 35: Jean-Pierre-Laurent HOUEL
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 36: Marco RICCI
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 37: Rembrandt Harmenszoon Van RIJN
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 38: Hubert ROBERT
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 39: Charles-Louis  CLERISSEAU
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 40: Hubert ROBERT
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 41:  Ivan ALBRIGHT
(h  p://www.ar  c.edu/aic/collec  ons/art-
work/ar  st/1204)

Görsel 42: Samuel PROUT
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 43: Alper SEVEN

Görsel 44: Rembrandt Harmenszoon Van RIJN
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 45:  Frederick PEGRAM
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 46:  Johannes LEUPENIUS
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 47: Jean-Bap  ste GREUZE  
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 48: Gabriel de Saint- AUBİN
 (h  p://www.metmuseum.org) 

4. ÜNİTE: CANLI MODELDEN DESEN ÇALIŞMALARI
KAPAK Samuel De WILDE
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 49:  Gilles DEMARTEAU
 (h  p://www.nga.gov)

Görsel 50:  François Pascal Simon GERARD 
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 51:  Jean-François MILLET
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 52: Nazım MEHMET 
 Desende İnsan Figürü
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Görsel 53: Yasemin KOZAK 

Görsel 54: Namık Kemal SARIKAVAK

Görsel 55: Andras SZUNYOGHY
 Anatomy Drawing School Human

Görsel 56: Vincent Van GOGH
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 57:  Nazım MEHMET
 Desende İnsan Figürü

Görsel 58: Francois BOUCHER
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 59: Francois BOUCHER 
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 60: Karsten HOOP
 (h  p://karstenhoop.com/page/2/)

Görsel 61: Karsten  HOOP
 (h  p://karstenhoop.com/page/2/)

Görsel 62:  Stefano Della BELLA
  (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 63:  Edgar DEGAS
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 64:  Ilia Efi movich REPIN 
 (http://www.wikipaintings.org/en/ilya-re-

pin)

Görsel 65: Emile FRIANT 
 (h  p://www.artrenewal.org)

Görsel 66: Rembrandt Harmenszoon Van RIJN
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 67: Michel FRANÇOIS
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 68:  Cornelis SAFTLEVEN 
 (h  p://elogedelart.canalblog.com)

Görsel 69:  Antoine COYPEL
  (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 70:  James WARD
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 71:  Rembrandt Harmensz Van RIJN 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 72: Simon VOUET
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 73: Gilles DEMARTEAU
 (h  p://www.nga.gov)

Görsel 74: Vincent Van GOGH
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 75:  Lorenz FROLICH
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 76: Louis Licherie De BEURON 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 77: Vincent Van GOGH 
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 78: Giuseppe CALETTI
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 79:  PARMIGIANINO
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 80: Paul GREGOIRE 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 81: Francisco GOYA
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 82: Yasemin KOZAK 

Görsel 83: Ilia Efi movich REPIN
 (http://www.wikipaintings.org/en/ilya-re-

pin)

Görsel 84:  Jacob DUCK 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 85: Gerbrand Van Den EECKHOUT 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

5. ÜNİTE: PORTRE-OTOPORTRE VE DETAY ÇİZİMLERİ
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KAPAK Angelica KAUFFMAN
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 86: Giuseppe ARCIMBOLDO
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 87: Wilhelm SCHADOW
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 88: H. BLAIN
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 89: Louis HERSENT
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 90: Oskar KOKSCHKA
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 91: Peter Paul RUBENS
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 92: Rembrandt Harmensz Van RIJN
 (h  p://www.artknowledgenews.com)

Görsel 93: Vincent Van GOGH 
 (h  p://upload.wikimedia.org)

Görsel 94: Jhon RAYNES
 Human Anatomy For The Ar  st

Görsel 95: Andras SZUNYOGHY
  Anatomy Drawing School Human

Görsel 96: Andras SZUNYOGHY
 Anatomy Drawing School Human

Görsel 97: François BOUCHER
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 98: Namık Kemal SARIKAVAK

Görsel 99: Pieter Paul RUBENS
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 100: Andras SZUNYOGHY
  Anatomy Drawing School Human

Görsel 101: Barrington BARBER
 Çizimin Sırları 

Görsel 102: Barrington BARBER
 Çizimin Sırları

Görsel 103: Banu ATİK

Görsel 104: Louis-Léopold BOLLY
 (h  p://elogedelart.canalblog.com)

Görsel 105: Henri de Toulouse-LAUTREC
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 106: Brian SMITH 
 (h  p: ://www.drawingsociety.com)

Görsel 107: Yasemin KOZAK

Görsel 108: Hans the Elder HOLBEIN
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 109: Pieter Paul RUBENS
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 110: Hendrick GOLTIUS
 (h  p://commons.wikimedia.org)

Görsel 111: Adolph Von MENZEL
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 112: Rembrandt Harmenszoon Van RİJN
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 113: Vincent Van GOGH 
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 114: Albrecht DURER
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 115: Albrecht DURER
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 116: Jean Siméon CHARDIN
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 117: Hans THOMA
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 118: Antoine WATTEAU
 (h  p://elogedelart.canalblog.com)
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Görsel 119: Jean-François MILLET
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 120: Rembrandt Harmenszoon Van RIJN
 (h  p://www.artknowledgenews.com)

Görsel 121: Vincent Van GOGH 
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

6. ÜNİTE: BELLEKTEN DESEN ÇALIŞMALARI 
KAPAK Charles Joseph TRAVIES
 (h  p://meltonpriorins  tut.org)

Görsel 122: Honore DAUMIER
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 123: Leonard BRAMER
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 124: Carle Van LOO
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 125: Vincent VAN GOGH
 (h  p://www.vangoghgallery.com)

Görsel 126: Alper SEVEN

Görsel 127: Lodewijk TOEPUT
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 128: Giuseppe CALETTI
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 129: Luca CAMBIASO
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 130: Thomas ROWLANDSON
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 131: Dirk BOSSOOM
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 132: Gnaty Stepanovich SHCHEDROVSKY
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 133: Baldassare PERUZZI
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 134: Adriaen Van OSTADE
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 135: Hendrick  AVERCAMP 
 (h  p://www.artknowledgenews.com)

Görsel 136: Jean-Pierre-Laurent HOUEL
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 137: Dora CARRINGTON
 (h  p://www.allartnews.com)

Görsel 138: Adriaen Van OSTADE
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 139: Jean-François MILLET
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 140: Jean-Bap  ste GERUZE
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 141: Pieter BOUT
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 142: Luke FILDES
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 143: Pieter BRUEGEL
 (h  p://www.artwallpaper.com)

Görsel 144: Adriaen Van OSTADE
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 145:  Pieter BRUEGEL
 (h  p://www.wga.hu/) 

Görsel 146: Leonardo Da VINCI
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 147: Giuseppe CALETTI
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 148: Käthe KOLLWITZ
   (h  p://www.artgallery.nsw.gov.au)

7. ÜNİTE: ÇOK FİGÜRLÜ DESEN ÇALIŞMALARI
KAPAK Leon FREDERİC
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 149: François BOUCHER
 (h  p://elogedelart.canalblog.com)
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Görsel 150: Raff et Denis Auguste Marie MARCH
 (h  p://artsgraphiques.louvre.fr)

Görsel 151: Leonard BRAMER
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 152: Giovanni Ba   sta TIEPOLO 
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 153: David WILKIE
 (h  p://artandarchitecture.org)

Görsel 154: Giovanni Antonio CANAL
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 155: Francesco GUARDI
 (h  p://www.metmuseum.org)

Görsel 156: Théophile-Alexandre STEINLEN
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 157: John OPIE
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 158: Stefano Della BELLA
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 159: Laroon, Marcellus LAROON
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 160: Thomas Sho  er BOYS
 (h  p://www.motco.com)

Görsel 161: Frederick PEGRAM
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 162: Jean Luis FORAIN
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 163: Jan WITDOECK
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 164: Cornelis SAFTLEVEN
 (h  p://artandarchitecture.org)

Görsel 165: Claude GILLOT
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 166: Pietro della VECCHIA
 (h  p://www.mfa.org)
Görsel 167: Charles LE BRUN
 (h  p://www.wga.hu)

Görsel 168: Luca CAMBIASO
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 169: Chaerles Luis TRAVIES
 (h  p://www.piasa.auc  on.fr)

Görsel 170: Nadir TAŞDEMİR

Görsel 171: George SCHARF
 (h  p://www.reproarte.com)

Görsel 172: Raff et Denis Auguste Marie MARCH
 (h  p://artsgraphiques.louvre.fr)

Görsel 173: Reginald CLEAVER
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 174: Gilles DEMARTEAU
 (h  p://www.nga.gov)

8. ÜNİTE: ANLIK DESEN ÇİZİMLERİ
KAPAK Pieter Paul RUBENS
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 175: Herry  MARNEAM
 (h  p://shop.ebay.com)

Görsel 176: Herry  MARNEAM
 (h  p://shop.ebay.com)

Görsel 177: Rembrandt Harmensz Van RIJN
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 178: Glyn Warren PHILPOT
 (h  p://www.artandarchitecture.org)

Görsel 179: Herry  MARNEAM
 (h  p://shop.ebay.com/)

Görsel 180: Emile WATTIER
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 181: Luca CAMBIASO
 (h  p://www.arthermitage.org)

Görsel 182: Emile WATTIER
 (h  p://www.mfa.org)

Görsel 183: Fikret MUALLA
 (http://www.forumacil.com/el-sanatlari-

arsivi/133586-fi kret-mualla-cizimleri.html)
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1. ÖĞRENME ALANI: DESEN BİLGİSİ

1. ünite: SANATÇILARDAN DESEN İNCELEMELERİ
1. Öğrencinin kendi cevabı  2. Öğrencinin kendi cevabı  3. (Y) 4. (Y)  5. (D)

2. ÖĞRENME ALANI: DESEN UYGULAMALARI

2. ünite: DOĞADAN DESEN ÇALIŞMALARI
1. Öğrencinin kendi cevabı   2. Öğrencinin kendi cevabı  3. (D)

3. ünite: İÇ VE DIŞ MEKÂN (PERSPEKTİF) ÇİZİMLERİ
1. Öğrencinin kendi cevabı   2. (Y)  3. (D)

4. ünite: CANLI MODELDEN DESEN ÇALIŞMALARI
1. Öğrencinin kendi cevabı  2. Öğrencinin kendi cevabı 3. B  4. B  

5. ünite: PORTRE-OTOPORTRE VE DETAY ÇİZİMLERİ
1. Portre  2. (D)  3. (Y)  4. (D)  5. Öğrencinin kendi cevabı  6. Öğrencinin kendi cevabı 7. Öğrencinin kendi cevabı
8. Öğrencinin kendi cevabı

6. ünite: BELLEKTEN DESEN ÇALIŞMALARI
1. C  2. Öğrencinin kendi cevabı 3. (Y)  4. (D)  5. (Y)  6. Soyut

7. ünite: ÇOK FİGÜRLÜ DESEN ÇALIŞMALARI
1. Öğrencinin kendi cevabı  2. Öğrencinin kendi cevabı 3. (Y) 4. (D) 

8. ünite: ANLIK DESEN ÇİZİMLERİ
1. Öğrencinin kendi cevabı  2. Öğrencinin kendi cevabı  3. (D) 4. (Y)  

CEVAP ANAHTARI
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Açıklamalar
a) Bu gözlem formu, öğretmenlere rehberlik etmek amacıyla verilmiş  r. 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 
sağlanacak  r.

Davranışlar Her 
Zaman Sık Sık NadirenSıra

Canlı modelden desen çalışmalarında oranları doğru belirler.

Canlı modelden desen çalışmalarında birlik-bütünlük oluşturarak kâğıt yüzeyine 
aktarır.

Desen elemanlarını kullanarak portre ve otoportre desen çalışmaları yapar.

İmgesel tasarımlar oluşturur.

Çok fi gürlü kompozisyonlar oluşturur.

Desen elemanlarını kullanarak doğadan desen çalışmaları yapar. 

Anlık desen çalışmaları yapar.

18

Canlı modelden desen çalışmalarında yön ve hareke   doğru belirler, birlik-bütün-
lük oluşturarak kâğıt yüzeyine aktarır.19

20

21

22

23

16

24

Kendisine verilen kaynaklarla ye  nmeyip güncel görsel ve yazılı kaynaklar araş  rır.

Bilgi kaynaklarından etkin bir biçimde yararlanır.

Gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar ve eskizler çalışır.

Derse, değişik görsel ve yazılı yardımcı kaynaklarla gelir.

Gözlemleri sonucunda man  ksal çıkarımlarda bulunur.

Derse, araç gereçleriyle hazırlıklı gelir.

Araş  rma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar.

Konulara ilişkin görüşlerini söyler.

Araş  rma ödevlerini ve desen çalışmalarını bir dosyada toplar.

Belir   ği görüşler ve verdiği örnekler özgündür.

Etkinliklerde zamanı doğru kullanır.

Konuyla ilgili sorular sorar.

Etkinliklerde konuya uygun kompozisyon kurgular.

İnceleme ve araş  rma 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 gözlemlerinize dayanarak öğrencilerinizi aşağıdaki formda belir  len “davranışlar”a göre değerlen-
diriniz. Okuduğunuz davranışın gözlenme sıklığına göre uygun olan bölümlere  (   ) işare   koyunuz.

Etkinliklerde özgün yaklaşımlarda bulunur.

Çalışmalarını eleş  rir.

25

26

İç ve dış mekân desen çalışmalarında planlarla derinlik oluşturur.17
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