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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

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

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

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

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

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

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

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

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

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

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

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

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

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

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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KİTAPTA KULLANILAN SİMGELER VE ANLAMLARI

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

 Sanatçılara ait anılar, makaleler, hayat hikayeleri bu bölümde yer alır.

 Öğrencilerin resim yapma becerisini geliştirmeye yönelik kazanımlarını destekleyen, sınıf 
içinde yapılacak uygulama çalışmalarını içeren bölümdür.

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

 Öğrencilerin konularla ilgili farklı düşüncelerini ifade etmelerini sağlayan çalışmaların yer 
aldığı bölümdür.

 Öğrencilerin sınıf dışında bireysel veya grup olarak yapacağı inceleme, araştırma, gözlem 
ve uygulama çalışmalarını kapsayan uzun veya kısa süreli çalışmalar yer alır.

 Bilimsel nitelik taşıyan, konuyu desteklemeye yönelik bilgilerin aktarıldığı bölümdür.

Kullanılabilecek malzemeler: Öğrencilerin etkinliklerde kullanabileceği malzemelere yö-
nelik açıklamalar bu bölümde verilir.

 Öğrencilerin önceden edindiği bilgileri kullanmasını ve araştırma, inceleme, gözlem yapma, 
düşünme, fikir yürütmesini sağlayacak çalışmalar bu bölümde yer alır.

Hazırlık Çalışması

 Sınıf içi ve dışında dersle ilgili incelemeler bulunur.

İnceleme

Etkinlik

Ölçme ve Değerlendirme

Tartışma

Ders Dışı Etkinlik

Dikkat Çekme

Okuma Metni

Bilgi Notu
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GÖRSEL SANATLAR

Dünya Sanat Tarihinde 

Resim Sanatı
Ünite
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DÜNYA SANAT TARİHİNDE RESİM SANATI

 Aşağıdaki tabloda başlangıcından Roman sanatına kadar resim sanatının kısa bir tarihçesi 
görülmektedir. İnceleyiniz.

İnceleme

Dünya Sanat Tarihinde Resim Sanatı

      Konular
Resim Sanatının Kısa Tarihçesi• 
Resim Sanatının Sanat Tarihi İçindeki Önemi• 
Sanatın ve Sanatçının Toplum İçindeki Yeri• 

Resim Sanatının Kısa Tarihçesi

P
rim

iti
f D

ön
em

1. görsel: Mağara resmi, 
Lascaux (Lasko) Mağarası, Fransa

 En eski resimler, günümüzden 15 bin yıl 
önce yapıldığı sanılan primitif döneme ait mağara 
resimleridir.
 Bu dönemde insanların avlamak istedik-
leri hayvanların resimlerini yaparak gerçekte de 
hayvanların kendi güçlerine boyun eğeceklerine 
inandığı sanılmaktadır. Bir başka deyişle resimle-
rin büyüsel amaçla yapıldığı söylenebilir. 
 Bu nedenle çizgi, renk ve semboller birer 
anlatım aracı ve inanışların  ifadesi olarak kullanıl-
mıştır.

Daha önce bir müzeyi ziyaret ettiniz mi?• 
Ziyaret ettiğiniz müzede resim sanatına ait örneklerle karşılaştınız mı?• 
İzlenimlerinizi anlatınız.• 

Hazırlık Çalışması

  “İnsanoğlu, yazmayı akıl etmeden önce resim yapmayı akıl etmiştir.” 
              Sıtkı M. ERİNÇ, Resmin Eleştirisi Üzerine, 1995
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M
ıs
ır 

R
es

m
i

     (MÖ 3000-MÖ 300) Ege ve Ön Asya Bölgesi’ne yayılan 
kavimlerden en başarılı ve en eskisi Mısır sanatıdır. Antik 
Yunan ve günümüz sanatlarını etkilediği için Mısır sana-
tı önemlidir. Resim, usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa 
aktarılmıştır. Mısır sanatı, büyük ölçüde tapınak ve mezar 
mimarlığına bağlıdır. Mısır resminde perspektif yoktur, bir 
yüzey resmidir. Ressamlar, halkın her tabakasından günlük 
yaşayış görünümlerini duvara ve ahşap üzerine resmetmiş-
lerdir. Çizgilerinde bir üsluplaşma ve az renk kullanılması 
dikkat çekmektedir.

Yu
na

n 
S

an
at
ı       Heykel sanatında çok gelişmiş olan Yunan sanatının 

resim sanatı örnekleri günümüze pek ulaşmamıştır. Antik 
Yunan resim sanatında Mısır, Minos ve Miken sanatlarının 
etkileri görülür. MÖ 6. yüzyılda siyah ve kırmızının çokça 
kullanıldığı vazo resimleri göze çarpar. Vazo resimlerinde 
biçimlerin düzeni, dış çizgilerin temizliği ve zengin süsleme-
ler önemli özelliklerdir.

R
om

a 
S

an
at
ı

      Roma sanatının kökleri bir taraftan Etrüsklere, diğer ta-
raftan Helenistik Dönem Yunan sanatına dayanır. Seramik 
eşyalar üzerindeki resimler Yunan resminin bir tekrarıdır. 
Sıva üzerine yapılan duvar resimleri duvarları baştan başa 
kaplar. Resimlerin konusu mitoloji ve dinî törenlerle ilgilidir. 
Perspektif yoktur. Figürler normal insan büyüklüğündedir. 
Roma resmi alçak kabartmalarda olduğu gibi daima bir ko-
nuyu ele alır. Roma resminin Orta Çağ Bizans resmine kay-
naklık ettiği söylenebilir.

B
iz

an
s 

S
an

at
ı

      Bizans sanatı temelde bir Hristiyan sanatı olmakla birlikte 
ülkeye hükmeden imparatorun kudretini ve İsa’nın yanında 
hükümdarın gücünü de yansıtan bir imparatorluk sanatıdır. 

 Bizansta resim, mozaik ve fresk alanında kendini gös-
terir. Ayasofya ve Kariye gibi sonradan cami olan kiliselerin 
din sahneleriyle süslenmesinde resim sanatından yararla-
nılmıştır. Hristiyanlığın ilk yıllarında ikonoklastlar (put kıran-
lar) tarafından tamamıyla parçalandığı için heykel pek geliş-
memiştir. Resim sanatı, fresk, mozaik ve kitap resimlerinde 
yardımcı bir öge olmaktan öteye gidememiştir.

R
om

an
 S

an
at
ı

     11. yüzyılda İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde kilise 
resimleri gelişmiş, freskler kalın ve geniş duvarları kaplamış 
ve süslemiştir. Bu dönemde resim, mimarinin süsleme ögesi 
olarak kullanılmıştır. Kitap resimlerine de fresk tekniği hâkim 
olmuş; renkler düz, ışıksız sürülmüş, çok renk tercih edilme-
miştir. Perspektif yoktur, kompozisyonda büyük gösterilen 
figürler, kişinin önemini vurgulamaktadır.

2. görsel: Mısır resmine ait bir örnek
British Museum, Londra

5. görsel: Bizans Dönemi mozaik 
örneği, Arkeoloji Müzesi, Hatay

4. görsel: Roma Dönemine ait fresk 
örneği, Pompei, 

3. görsel: Yunan vazo resimlerinden, 
Metropolitan Müzesi, New York

6. görsel: Roman Dönemine ait 
fresk örneği, Val De Boi, İspanya
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 Resim sanatının aşağıda verilen dönemlerini araştırınız. Her dönemin özelliğini yanındaki 
boşluğa yazınız.

G
ot

ik
 S

an
at
ı

12. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da Gotik üslup ortaya çıkmıştır.  
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

E
rk

en
 R

ön
es

an
s 14. yüzyılda, İtalya’da, Floransa Okulu resim tekniğinde iki büyük ye-

nilik yapmıştır. .....................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

R
ön

es
an

s

“Yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans, 15. yüzyılda İtalya’dan 
bütün Avrupa’ya yayılmıştır. ................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

M
an

iy
er

iz
m

16. yüzyıl sonlarına doğru maniyerizm ortaya çıkmıştır. .....................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

B
ar

ok

17. yüzyılda önce İtalya’da sonra bütün Avrupa’da barok dönem baş-
lamıştır. .................................................,.............................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

Azize Anne ve Kutsal Aile, EL GRECO 
(Gıreko), Güzel Sanatlar Müzesi, Budapeşte

Kendi Portresi (63 yaşında), REMBRANDT
(REMBRANT),Ulusal Galeri, Londra

Ginevra De Benci’nin Portresi, Leonardo da 
VİNCİ, Ulusal Sanat Müzesi, Washington

İsa’nın Matemi, GİOTTO 
(Ciotto) Arena Şapeli, İtalya

Vitray örneği Aziz Austrimonius’un 
Hayatı, Auvergne, Fransa

Etkinlik
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N
eo

kl
as

is
iz

m

18. yüzyılın ikinci yarısında Fransız İhtilali (1789)’nin etkisiy-
le neoklasisizm dönemi başlamıştır. ......................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

R
om

an
tiz

m

19. yüzyıl başlarında romantizm dönemi başlamıştır. ............
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
 

R
ea

liz
m

19. yüzyılın sosyal ve ekonomik sorunları, büyük değişimlere 
ve yeni anlayışlara yol açmıştır. .............................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

   
 E

m
pr

es
yo

ni
zm

19. yüzyılda modern resmin başlangıcını temsil eden emp-
resyonizm (izlenimcilik) dönemi başlamıştır. ..........................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Ç
ağ

da
ş 

S
an

at
la

r

20. yüzyılda çağdaş sanat akımları ortaya çıkmıştır. Bu akım-
lardan bazıları: .......................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Venedik’teki Büyük Kanal, William TURNER (Törnır), 
1835, Metropolitan Sanat Müzesi, New York

Gelincik Tarlası, Claude MONET (Mone), 
1873, D’Orsay Müzesi, Paris

Kompozisyon 5, Vassily KANDİNSKY 
(Kandinski), 1911, Özel Koleksiyon

Bonaparte, Jacques Louis DAVİD 
(Deyvid), Sanat Tarihi Müzesi, Viyana

Akşam Duası (The Angelus), 
Jean François MİLLET (Mile), D’Orsay Müzesi, Paris
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Etkinlik

- Roman resim sanatı      - Barok resim sanatı              - Gotik resim sanatı
- Empresyonizm       - Realizm             - Roma resim sanatı 
- Maniyerizm       - Bizans resim sanatı            - Neoklasisizm 
- Rönesans resim sanatı      - Romantizm                - Yunan resim sanatı
- Mısır resim sanatı       - Primitif dönem mağara resimleri

  Sayfada yer alan görseller hangi dönemlere aittir? Aşağıdaki listeden uygun olan dönemleri 
seçerek görsellere ait kutulara yazınız.
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 Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları yanıtlayınız.

 Sanat tarihi bireylerin, toplumların tarih boyunca gösterdiği sanatsal gelişmeleri, geçirdiği 
evreleri irdeler. İnsanoğlunun çağlar boyunca yaptığı eserleri inceleyerek geçmişe ışık tutar.
 Sanat tarihi deyince  genellikle  görsel sanatların hatta plastik sanatların tarihi akla gelir. 

Mağara resmi Mısır hiyeroglifi

Çivi yazısı Alfabenin gelişimi

Yandaki görsellerin • 
geçmiş dönemlerde ile-
tişim açısından nasıl bir 
rolü olduğunu düşünü-
yorsunuz? Bu resimler ne 
amaçla yapılmış olabilir?

Bu resimlerde kulla-• 
nılan çizgi, renk ve biçim-
lere anlamlar yüklenmiş 
olabilir mi, açıklayınız.

Yazının bulunuşuyla • 
bu görseller arasında na-
sıl bir ilişki kurulabilir?

Arkeolojik kazılar so-• 
nucu ortaya çıkan mağara 
resimleri, freskler, kullanı-
lan eşyalardaki resim ve 
yazılar olmasaydı insanlık 
tarihiyle ilgili bilgilere nasıl 
ulaşabilirdik?

Resim Sanatının Sanat Tarihi İçindeki Önemi

Resim sanatının tarihsel gelişimini anlatan yazı, görsel vb. dokümanlar kullanarak bir tarih • 
şeridi hazırlayınız.

Çalışmanızın süresini, araştırma ve uygulama basamaklarını, değerlendirme ölçütlerini öğ-• 
retmeninizle belirleyiniz.

Ders Dışı Etkinlik

 Resim sanatını sanat tarihinden ayırabilir misiniz? Nedenleri üzerinde tartışınız.

Tartışma

Etkinlik
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 Aşağıdaki görseller incelendiğinde sanatın, tarihî olay ve kişilerin günümüze aktarılma-
sında etkili olduğu düşünülebilir mi? Bu anlamda sanatın tarihe ışık tuttuğu söylenebilir mi, 
açıklayınız.

Guernica, PİCASSO (Pikasso), Reina Sofia Müzesi, Madrit, 1937

Preveze Deniz Muharebesi, Ohannes Umed BEHZAD, Deniz Müzesi, İstanbul, 1866

Siperde Mektup Okuyan Askerler, H. ONATAlegori-Savaş, Avni LİFİJ

Fatih’in Portresi, Gentile BELLİNİ, 
Londra Ulusal Galerisi

Etkinlik
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DÜNYA SANAT TARİHİNDE RESİM SANATI

Sanatın ve Sanatçının Toplum İçindeki Yeri

Sanat, sanatçı ve toplum arasındaki ilişkiyi araştırınız. Bulgularınızı bir dosyada toplayınız.• 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Ölçme ve Değerlendirme

      Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1)   Antik Yunan resim sanatında ……………...…. resimleri, Roma Döneminde ………….........… , 
Bizans Döneminde ise ……………...………………. önemlidir.

2)   Roman sanatında resim ……………....…… amacıyla kullanılmıştır.
3)   …………….. akımı, çağdaş sanatın başlangıcı kabul edilir.

      Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)   Bir sanatçı, eserin üretim aşamasında yaşadığı toplumdan nasıl etkilenir?
2)   Resim sanatının sanat tarihi içindeki yerini söyleyiniz? 
3)   Çizgi, renk, biçim ve sembollerin resim tarihindeki önemi nedir?

Sanat nedir?1. 
Sanatçı kimdir?2. 
Sanatın ve sanatçının toplum içindeki yerini ve önemini günümüz sanat anlayışı ile nasıl iliş-3. 
kilendirebilirsiniz? 

Yukarıdaki sorulara yanıt araştırmak üzere üç kişilik bir grup oluşturunuz. • 
Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bulgularla görsel bir sunum hazırlayınız. • 
Sunumunuzu sınıf ortamında paylaşınız.• 
Çıkarımlarınızı sınıf tahtasına yazınız.• 

 “Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz, bir ulus ki fen-
nin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri 
yoktur. Hâlbuki bizim ulusumuz, gerçek özellikleriyle uygar ve ileri olmaya 
layıktır ve olacaktır.”
         M. Kemal ATATÜRK    Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 1952 

 “Sanatkâr, toplumda uzun mücadele ve gayretten sonra alnında ışı-
ğı ilk hissedendir.”
         M. Kemal ATATÜRK Atatürk’e Ait Hatıralar, 1949

 Sanat; insan zekasının doğayı işlemesi, onu kendi isteklerine göre değiştirmesidir. 
Sanat; doğada hazır olarak bulunmayan sadece insanın yapabildiği, akıl, deneyim, beceri, bilgi, 
duyarlılık isteyen bir kavramdır. Düşünen, bulan, kurgulayan, hisseden, parçaları bir araya getiren 
de insandır yani sanatçıdır. Sanatçı, içinde yaşadığı toplumun maddi ve manevi değerlerinden 
beslenir. Buradan aldığı güçle sanatını icra eder. Sanat da topluma ve bireylere kendini tanıma, 
kendine güvenme ve başarma gücü verir. Özgür alanlar oluşturarak yaratıcılığı ve sonuca varma 
gücünü geliştirir. Gerçeği bulup çözümlemede topluma ve bireylere kolaylık sağlar.
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BİÇİM
 ALGILAMA VE OLUŞTURMA

Çizgi ve Yüzey

Leke ve Yüzey

Doku ve Yüzey

Üniteler
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ÇİZGİ VE YÜZEY

 
15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 
Rapido, fırça veya renkli kalemleri kullanarak eşit aralıklı, sık-seyrek, toplu-dağınık, küçük-• 

büyük noktalarla (bakınız 7-12. görseller) sistemli veya serbest düzenlemeler yapınız.

 “Ressam, desen yoluyla doğayı inceler, desen 
yoluyla onu yorumlar. Bu ve yorumlamada kullandığı tek 
araç çizgidir.”

                                                     Andre LHOTE (LOT)

Çizgi ve Yüzey
 Konular

     • Çizgi ve Çizgi Çeşitleri
     • Çizginin Temel Görevleri
     • Çizginin Duygusal Tepkilerle İlişkisi
     • Çizgi İle Biçim Oluşturma     

Çizgi ve Çizgi Çeşitleri

Doğada noktasal olarak değerlendirilebilecek nesneler nelerdir?• 
Çevrenizde gördüğünüz nesnelerden hangilerini çizgi olarak değerlendirebilirsiniz?• 

Hazırlık Çalışması

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, rapido, çini mürekkebi, fırça, kurşun kalem, renkli 
kuru kalemler, cetvel, pergel, gönye.

Etkinlik

 Nokta
 Nokta, görsel anlatımın temel ögelerinden biridir. Bilimsel tanımıyla yer belirleyici ve işaret-

tir. Görsel anlatım ögesi olarak nokta, bulunduğu yere göre küçük, merkezsel benektir. Tek ba-

şına bir hareket göstermez, durağandır. Noktaların büyüklük farkı, ışık ve renk değişiklikleri, yan 

yana gelişlerindeki aralık ve sıralanış farkı, resim sanatında zengin görsel etkiler elde edilmesini 

sağlar. Çizgi, bir noktalar kümesidir. Noktaların yan yana gelmesiyle çizgi oluşur.

Bilgi Notu

Andre LHOTE (1885-1962)
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ÇİZGİ VE YÜZEY

Öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

7. görsel

9. görsel

11. görsel

8. görsel

10. görsel

12. görsel
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ÇİZGİ VE YÜZEY

 Çizgi
 En eski çizgiler, insanoğlunun tarih öncesi dönemde çeşitli araç ve gereçlerle mağara 
duvarlarına yaptığı çizimlerde görülür. Bu çizgiler, zamanla çizgilerden oluşan harflere (hiyeroglif) 
sonra da yazıya dönüşmüştür. Günümüzde de çizgi, görsel anlatımın bir ögesi olarak kullanılmak-
tadır. 
 Çizgi için pek çok tanım yapılabilir:

Çizgi, noktaların birleşmesinden doğar.• 
Çizgi, bir sadeleştirme olayıdır.• 
Bir yüzey sanatı ögesi olarak çizgi, uzunluğuna oranla kalınlığı çok az olan bir şerit an-• 

lamını taşır.
Çizgi, düşüncelerimizi kâğıt üzerine aktarmada en basit ve en direkt yoldur. • 

 Çizgi, grafik olarak hareket hâlindeki bir noktanın belirli bir yönde eğiliminden doğar. Aynı 
zamanda iki yüzeyin kesişmesiyle de elde edilir. Çizgi, tek boyutlu bir öge kabul edilse de tasarım 
olgusunda çizgi etkisi yapan her görüntü, çizgidir. 
 Çizgi, görsel sanatlardaki en temel anlatım aracıdır. Doğaya bakıldığında bu anlatım ara-
cının aslında var olmadığı görülür. Doğada yalnızca biçimler ve yüzeyler vardır. Bu yüzeylerin 
sınırları çizgi olarak algılanır ve resimde de çizgilerle ifade edilir. Bunun yanı sıra varlığı görsel 
olarak çizgisel özellikte algılanan bahçe teli, ağaç dalı, iplik gibi objeler de bulunmaktadır.

Yanda insanlık tarihinin bi-
linen en eski mağara resimle-
rine örnek görseller verilmiştir, 
inceleyerek soruları yanıtlayı-
nız.

Lascaux Mağarası resimlerinden, Fransa

Etkinlik

Magurata Mağarası resimlerinden,  Bulgaristan 

Bu resimlerin yapılış amaç-• 
larıyla ilgili düşüncelerinizi söy-
leyiniz.

Bu resimlerde görsel anla-• 
tım unsurlarından hangisi daha 
belirgindir? 
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ÇİZGİ VE YÜZEY

  Aşağıda verilen düz çizgi çalışmalarıyla ilgili görselleri inceleyiniz.
15x15 cm boyutlarında iki bristol kesiniz.• 
Rapido, kurşun kalem ve cetvel kullanarak sık-seyrek, kalın-ince, uzun-kısa, paralel-birbirini • 

kesen düz çizgilerle birer yüzey düzenlemesi yapınız.

 Değişik araç gereçlerle çok farklı çizgi çeşidi elde edilse de genel anlamda iki tür çizgi 
vardır:

Düz Çizgiler1. 
Eğri Çizgiler. 2. 

 Bildiğimiz tüm çizgi çeşitleri kırık, devamlı, kesik, kıvrık, dikey, yatay, diyagonal, ince, 
kalın, uzun, kısa çizgi ve diğer tüm çizgiler temelde düz ya da eğri çizgi niteliğindedir.

Düz Çizgiler 1. 
 Genellikle hareketsiz, durağan görünümlü çizgilerdir. 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, rapido, kurşun kalem, cetvel.
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ÇİZGİ VE YÜZEY

 Aşağıda verilen eğri çizgi çalışmalarıyla ilgili görselleri inceleyiniz.

15x15 cm boyutlarında iki bristol kesiniz.• 
Bristol üzerine rapido, ispirtolu kalem, kurşun kalem kullanarak sık-seyrek, kalın-ince, • 

uzun-kısa, paralel-birbirini kesen, kırık, diyagonal, spiral ve yön değiştiren çizgilerle birer 
yüzey düzenlemesi yapınız. 

 2.   Eğri Çizgiler
 Eğrilikleri arttıkça dinamizm ve hareket duygusu uyandıran çizgilerdir.

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, rapido, ispirtolu kalem, kurşun kalem, cetvel.
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ÇİZGİ VE YÜZEY

1.  Biçimi sınırlandırır, konturları belirler.

 Atölyenizdeki aşağıda verilen görsellere benzeyen objelerin biçimlerini çizgiyle belirleyiniz.

Çizginin Temel Görevleri

13. görsel 14. görsel 15. görsel 16. görsel

 Çevrenizde gördüğünüz nesnelerin biçimlerini inceleyiniz. Bu biçimleri nasıl algılayabildiğinizi 
anlatınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

  Görsel anlatımda çizginin etkileri
Düz, paralel, eş kalınlık ve aralıklı çizgiler durgunluk ve yüzey etkisi verir.• 
Giderek sıklaşan ve seyrekleşen çizgiler yüzeye boyut kazandırır.• 
Birbirleriyle ilişkili olarak belli kavislerle yaklaşma, uzaklaşma gösteren çizgisel düzenleme • 
yüzeye rölyef etkisi verir.
Birbirleriyle ilişkili belli sistemle giderek kalınlaşan, incelen, sıklaşan, seyrekleşen, büyüyen, • 
küçülen çizgiler, yüzeye optik bir hareket kazandırır.
Belli yönlerde kavisler göstererek devam eden çizgiler yüzeyde yumuşak bir etki gösterir.• 
Ani kırılmalarla devam eden veya yön değiştiren çizgiler gözde ani hareketlenmelere sebep • 
olur ve coşku etkisi verir.
Çizgi resimler, kurgunun temelini oluşturur.• 

Bilgi Notu
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ÇİZGİ VE YÜZEY

17. görsel: Ağaç dalları 18. görsel: Elektrik telleri 19. görsel: Bahçe demirleri

 Yanda verilen görseli inceleyiniz.

15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 

Bristol üzerine harf, rakam veya benzer • 
sembollerden birini aynı kompozisyonda 
farklı yönlerde ve farklı büyüklüklerde tekrar 
ettirerek bir yüzey düzenlemesi yapınız.

Öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa

 Çevrenizde gördüğünüz, bilgi objesi olarak nitelendirilebilecek nesnelere örnekler veriniz.

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

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

A  1  +  ?  !  ÷
20. görsel 

2.  Bilgi objesi olarak kullanılır.

3.  Bir düşüncenin, bir değerin sembolünü yansıtır.

Etkinlik

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 
bristol, rapido, kuru boyalar, cetvel, 
pergel.
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ÇİZGİ VE YÜZEY

8x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 
Bristol üzerine çizginin süsleme ögesi olarak kullanıldığı (bakınız 21. görsel)•  bir kompozis-

yon düzenleyiniz.

15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 
Çeşitli kalemler, boya, cetvel ve pergel kullanarak yüzey özellikleri farklı (cam, metal, ah-• 

şap vb.) objeleri çizgi çeşitlerini kullanarak yorumlayınız (bakınız 22 ve 23. görseller).

4.  Görsel amaçlı ve süsleyici bir öge olarak kullanılır.

5.  Çizginin yoğun kullanımı doku etkisi yaratır.

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, rapido, kuru boyalar, cetvel, pergel.

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, çeşitli kalemler, boyalar, cetvel, pergel.

22 ve 23. görsel: Öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

21. görsel 

Etkinlik

Etkinlik
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ÇİZGİ VE YÜZEY

15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 
Rapido veya kurşun kalemle yukarıdaki örneklerden de yararlanarak farklı bir kompozis-• 

yon tasarlayınız (bakınız 24 ve 25. görseller).
Çizdiğiniz kompozisyonu arkadaşlarınıza göstererek onlarda bıraktığı etkiyi öğreniniz.• 

6.  Kullanım yeri, karakteri ve yönüne göre farklı psikolojik etkiler oluşturur.

 Çizgi, sadece nesnelerin sınırlarını belirleyip onları boşluktan ayırmaz, aynı zamanda 

duyguları da ifade eder. Çizginin karakteri, kişinin psikolojik durumunu ve karakterini de yansıtır 

ya da psikolojik durum çizgilere yansır. En karmaşık duygular, çok basit çizgilerle ifade edilebilir. 

Mutluluk, neşe, üzüntü, acı, heyecan, canlılık, durgunluk, korku vb. duygular, çizen kişi tarafından 

çizgiyle yorumlanarak gösterilir. 

Çizginin Duygusal Tepkilerle İlişkisi

24 ve 25. görsel: Öğrenci çalışmalarından örnekler.

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, kurşun kalem, rapido, çeşitli kalemler.

 Size sevinç, neşe, öfke, acı, hüzün gibi duyguları çağrıştıran portre örneklerindeki çizgi 
farklılıklarını araştırınız. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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ÇİZGİ VE YÜZEY

 Aşağıdaki tabloda duygusal tepkileri ifade eden örnek çizgisel anlatımlar verilmiştir. Görsel-
leri inceleyerek boş bırakılan alana, altında verilen duygusal tepkiyi çizgiyle ifade edininiz.

Patlama, heyecan

Zarafet Durgunluk, huzur

Hareket, cazibe

Güvence

Genişlik, sonsuzluk

Kararsızlık Denge, sağlamlık

Etkinlik
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ÇİZGİ VE YÜZEY

Çizgiyle Biçim Oluşturma

 Çizginin biçim oluşturmada sınırsız olanaklar ya-
rattığını biliyor musunuz?

Dua Eden Eller

Kendi Portresi, Albrecht DÜRER, 
Alte Pinakothek, Münih

26. görsel: Dua Eden Eller (detay), Albrecht DÜRER, Gravür, 1508, 
Albertina Grafik Sanatlar Koleksiyonu, Viyana

 Çevrenizdeki nesne veya varlıkların size hangi geometrik biçimleri çağrıştırdığını söyleyiniz.

Hazırlık Çalışması

 

 Albrecht Dürer
 1471-1528 yılları arasında yaşayan ressam, on sekiz çocuklu bir ailenin resimle ilgilenen iki 
erkek çocuğundan biriydi. İki kardeşin de resme olağanüstü ilgi ve yetenekleri vardı. Her ikisi de 
sanat okuluna gidip büyük bir ressam olma hayali kuruyorlardı. 
 Aileleri ise bu durum karşısında çaresizdi. Madencilik yaparak geçinmeye çalışıyorlar ve ka-
rınlarını zor doyuruyorlardı. Bu durumda iki kardeş kendi aralarında kura çekmeye ve kazananın 
sanat okuluna gitmesine, geride kalanın daha çok çalışıp diğer kardeşi okutmasına karar verdiler. 
Albert ve Albrecht arasındaki bu kurada okula giden, dönüşte madende çalışacak; diğer kardeşi 
okula gönderecekti. 
 Kurayı kazanan Albrecht, okula gitti ve bütün öğretim görevlilerini kendine hayran bırakarak 
çok büyük başarılar elde etti. Okulu birincilikle bitirdiğinde yöredeki bütün okullarda adı bilinmek-
teydi. Eve büyük bir gururla döndü. Ailesi, Albrecht onuruna bir ziyafet verdi. Kendisini öven ko-
nuşmalardan sonra Albrecht söz aldı ve kendisine bu başarıları yaşatan kardeşine teşekkür etti. 
Şimdi sıranın kardeşinde olduğunu ve okumaya göndereceği kardeşi için madende çalışmaktan 
büyük gurur duyacağını söyledi. Kardeşinin yanıtı ise; ‘‘İmkansız sevgili kardeşim.” oldu. ‘‘Seni 
okutabilmek için çalıştığım senelerde bütün parmaklarım madende defalarca kırıldı ve değil kalem 
tutmak, senin şerefine şu kadehi bile zor tutuyorum.” dedi. Kardeşinin durumuna hakikaten üzülen 
Albrecht ise kendini dünyanın en ünlü ressamları arasına sokan o ellerin, kardeşinin ellerinin resi-
mini çizdi. Bütün dünyanın ‘‘Praying Hands’’ (Dua Eden Eller) olarak bildiği asıl adı ‘‘Hands’’ (Eller) 
olan resim, Albrecht Dürer’in kardeşinin elleridir.

Okuma Metni
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ÇİZGİ VE YÜZEY

 Varlıkları bize tanıtan onların biçimleri, biçimleri sınırlayan olgu ise çizgidir. Bir varlığın dış 
çizgilerinin sahip olduğu özellikler, o varlığın biçimini ortaya koyar. Her objenin bütün konturlarını 
kapsayan bir çizgi çizildiğinde bu çizginin oluşturduğu, çevrelediği alan, bir biçim oluşturur. Kontur 
olarak başlayan çizgi, biçimleme olarak son bulur. Çizgilerin koparak bir yüzey veya bir motif 
oluşturmasıyla biçim oluşur. 
 Çizgi kullanarak nesnelerin biçimleri ortaya çıkarılır, yine çizgiyle nesnelerin dokusal özellikleri 
yansıtılır. Biçim, keskin ve belirgin çizgiler kullanarak ortaya çıkarılabileceği gibi biçimin kendi sınırları 
da çizgi olarak yorumlanır.
 Biçimleri oluştururken çizgilerin sağladığı anlatım olanaklarını iyi değerlendirmek ve çizgiyi 
buna göre kullanmak önemlidir. Çizgilerin doğru kullanımı biçime birlik, bütünlük kazandırdığı gibi 
çizginin yanlış kullanımı da dengeyi bozabilir. 
 Çizgiyle biçim oluştururken öncelikle temel şeklin (yuvarlak, oval, dikdörtgen, kare vb.) ne 
olduğuna karar verilmelidir. Daha sonra ışık ve gölgenin oluşturduğu çizgilere göre ışığın çok olduğu 
yerlerde hafif, gölgenin yoğun olduğu yerlerde kalın, sık ve kuvvetli çizgiler kullanarak objenin biçimi 
ortaya çıkarılır. 

Natürmort, William KERR (Kör), 2007, İngiltere

  Aşağıdaki görseli inceleyiniz.

Çevrenizden objeler araştırınız. Bulduğunuz objelerden bir kompozisyon düzenleyiniz.• 
35x50 cm boyutlarındaki resim kâğıdına kompozisyonu da düşünerek objelerin geometrik • 

formunu çiziniz.
Sonra ışık ve gölgenin oluşturduğu çizgilere göre ışığın yoğun olduğu yerlerde hafif, gölge-• 

nin yoğun olduğu yerlerde kalın, sık ve kuvvetli çizgiler kullanarak çiziminizi tamamlayınız.

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, resim kalemi, füzen, silgi, resim altlığı.

Etkinlik
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 27 ve 28. görselleri 
çizgi ile biçim oluşturma 
açısından inceleyiniz.

Yıldızlı Gece, Vincent Van GOGH (Vinsınt Van Goh), 1889, Bremen Mimarlık Müzesi, Almanya

Detay

27. görsel: İ. Hulusi GÜNGÖR, Görsel Sanatlar ve Mimarlık İçin Temel Tasar, 2005

Ders Dışı Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, rapido, yumuşak uçlu resim kalemi, silgi.

Resim sanatının ünlü ustalarından beğendiğiniz bi-• 
rinin çizim tekniğini (figürü veya doğayı farklı çizgi de-
ğerleriyle anlatma becerisini) inceleyiniz.

Bu resimden bir kesit alınız.• 
15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 
Aldığınız kesitteki resmi, rapido veya yumuşak uçlu • 

resim kalemiyle, ressamın çizgi tekniğini taklit ederek 
çiziniz.

İnceleme
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28. görsel: Öğrenci çalışması, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Temel Sanat Eğitimi, 1993

      Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1)  Çizgi, biçimi …………….........…. , …………....……….. belirler.

2)  Çizginin yoğun kullanımı ………....…….........….. etkisi oluşturur. 

3) Işığın çok olduğu yerlerde ………...........……….., gölgenin yoğun olduğu yerlerde 

…………….....................… çizgiler bulunur.

     Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu yanıtlayınız.

    Nokta tek başına hangi etkiyi gösterir?

A) Hareket  B) Durgunluk  C) Yön  D) Denge   E) Heyecan

    Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)  Çizgi nedir?
2)  Kaç çeşit çizgi vardır? Çizgi çeşitlerine örnekler veriniz.
3)  Hangi çizgiler heyecan etkisi yaratır?
4)  Hangi çizgiler yüzey ve durgunluk etkisi verir?

Ölçme ve Değerlendirme
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Leke ve Yüzey
 Konular

    • Lekenin Görsel Algılamadaki Yeri
     • Kompozisyonda Lekenin Yeri Ve Önemi
     • Leke Değerleri
     • Lekeyle Biçim Oluşturma

Lekenin Görsel Algılamadaki Yeri

 Verilen görselleri inceleyerek soruları yanıtlayınız.

30. görsel: Bahattin ODABAŞI, Leke çalışması,
Grafikte Temel Tasarım Adlı eserinden alınmıştır.

29. görsel: Füzen ile natürmort çalışması, 
Andrew DİEC (Diek), 2005

Resimlere baktığınızda ilk olarak dikkatinizi çeken nedir?• 
Resim yüzeylerinde kaç değer görüyorsunuz?• 
Gördüğünüz değerlerin resim yüzeyindeki kurgusu nasıl-• 

dır?
Vardığınız sonuçlara dayanarak resimde lekeyi nasıl tanım-• 

layabilirsiniz?

Lekenin sözlük anlamıyla resim sanatındaki anlamını araştırarak karşılaştırınız.• 
Çevrenizden leke oluşumlarına örnek olarak neleri gösterebilirsiniz?• 

Hazırlık Çalışması
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 Leke, sanatsal çalışmalarda açık-orta-koyu değerlerde olabilir. Çevresinden farklı renk ve 

tonla ayrılan leke, iç yapısında açık-koyu ve farklı renk değerleriyle hareket kazanır (bakınız 31. 

görsel).

31. görsel: Montmartre Bulvarı, Camille PİSARRO, 1897, 
Metropolitan Sanat Müzesi, New York

 Çeşitli kaynaklardan siyah-beyaz resim veya fotoğraflar bulunuz. Bulgularınızın açık-orta-

koyu leke değerlerinin yüzey üzerindeki dağılımını söyleyiniz.

  Islak kâğıt üzerine leke çalışması yapınız.

35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı alınız.• 
Sulu boya kâğıdını sünger kullanarak bol suyla ıslatınız. • 
Boyama, damlatma, akıtma, sıçratma gibi yöntemlerle fırça kullanarak mürekkebi ıslak kâğıt • 

üzerine uygulayarak serbest oluşumlar elde ediniz.
Açık-orta-koyu değerlerin dengeli dağılımına dikkat ediniz.• 

Etkinlik

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 35x50 cm boyutlarında sulu boya kâğıdı, sünger, siyah 
veya mavi mürekkep, sulu boya fırçaları, su kabı.
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Barok dönem ressamlarına ait eserlerden leke ve desen ilişkisine örnekler araştırınız, be-• 
ğendiğiniz desenleri eskiz defterinize çiziniz.

Resim sanatında lekeyi etkili anlatan resim tekniklerini araştırınız.• 

Ders Dışı Etkinlik

35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı alınız.• 
Islandığında deforme olmaması için kâğıdınızı kâğıt bant ya da selobantla resim altlığına • 

yapıştırınız.
Bu çalışmada kalem yerine fırça ya da tarama ucu kullanınız.• 
Atölyenizdeki farklı görünüş ve biçimlerdeki objeleri fırça veya sivri uçlar yardımıyla resim • 

kâğıdına çiziniz.
İzlenime dayalı olarak lekelerin yerini fırça ya da tarama ucuyla belirleyiniz.• 
Belirlediğiniz leke değerlerini (açık-orta-koyu) açıktan koyuya doğru boyayınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: farklı kalınlıkta fırçalar, tarama ucu, su kabı, çini mürek-
kebi veya sulu boya, resim kâğıdı, resim altlığı, kâğıt bant veya selobant.

Lavi Tekniği
  Özellikleri:

Çini mürekkebi ya da bir rengin ton değerleriyle yapılır.• 
Yalnız fırça ile fırça sürülüş olanaklarından (tekstür) oluşacak açık-koyu değer farklılıkları • 

niteliğinde olabilir.
Fırça ile hacim etkisi verecek biçimde olabilir.• 
Hem leke hem çizgi olanakları bir arada değerlendirilebilir.• 
Tonlamada açıktan koyuya doğru bir yol izlenmelidir.• 
Asıl çalışmaya geçmeden önce alıştırmalar yapılmalıdır.• 
Lavi resim, sulu boyanın ilk adımıdır.• 

 Lavi çalışmalarının en güzel örnekleri Çin ve Japon sanatlarıyla barok dönemde görülür. 
Barok sanatçılar, lavi tekniğiyle ilgili oldukça zengin ve kaliteli örnekler vermiştir. O devrin 
lavi çalışmaları sanat eseri olarak düşünülmemiştir. Sanatçılar daha çok yapacakları kom-
pozisyonlar için bir ön araştırma amacıyla bu tekniğe başvurmuştur. Çünkü lavi çalışmaları 
kompozisyon için oldukça pratik ve olanaklı bir tekniktir. Çağımızda ise lavi çalışmaları, yalnız 
taslak olarak kabul edilmez, iyi bir lavi kendi anlatım olanaklarıyla, kendi başına sanat eseri 
niteliğini taşımaktadır.

  Tekniğin Uygulama Basamakları:
Çalışacağınız mürekkebi ya da sulu boyayı, koyudan açığa doğru farklı değerler elde edene • 

kadar sulandırın. Hazırlayacağınız renk koyu kahverengi ya da siyah olabilir.
Fırça ile desen çizer gibi yalnızca ışık, gölge ve lekeyi düşünerek çalışmaya başlayın.• 
Modelinizin açık-koyu değerlerini fırça ile belirleyin. Daha açık değer elde etmek istiyorsanız • 

mürekkebi o kısımlar için biraz sulandırın.
Bu tür çalışmalarda rastlantıların olumlu ya da olumsuz etkisi fazla olacağından birden fazla • 

çalışma yapmanız yerinde olacaktır.

Bilgi Notu
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9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

32. görsel

34. görsel

33. görsel

35. görsel
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Madrid’i Savunanların İdamı, Fransisco GOYA, 1814, Prado Müzesi, Madrid

 Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Ressam, kompozisyonun leke etkisini artırmak için nasıl bir 
yol izlemiş olabilir, açıklayınız.

 Leke, yüzey üzerinde ışık etkisiyle ortaya çıkan açık-orta-koyu ton değerleridir.

 Bir kompozisyonda renklerin ilişkisinden ortaya çıkan ton değerleri doğru kullanılırsa resim 

etkili olur. Ton (leke) değerleri, birbirine yakın olursa resmin etkisi azalır. 

Kompozisyonda Lekenin Yeri ve Önemi

36. görsel 37. görsel 

Barok ya da romantizm döneminden beğendiğiniz kompozisyonların siyah-beyaz fotokopi-• 
sini çekiniz. Açık-orta-koyu leke değerlerin yüzeydeki dağılımını inceleyiniz. Sınıfta arkadaş-
larınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Atölyenizdeki objelerle bir kompozisyon hazırlayınız.• 
Resim kağıdına hazırladığınız kompozisyonu çiziniz.• 
Geometrik kurgudaki objelerin görünüşlerini netleştiriniz. Açık-orta-koyu alanlardaki ton ge-• 

çişlerinin yerlerini belirleyiniz.
Çiziminizi tamamladıktan sonra çini mürekkebi ya da sulu boyanın bir rengini kullanarak • 

boyayınız.
Bitirdiğiniz çalışmayı dosyalayınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, çeşitli kalınlıkta fır-
çalar, su kabı, çini mürekkebi veya sulu boya, resim kalemi, resim altlığı, resim kâğıdı.
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38. görsel: Anghiari Savaşı, Peter Paul RUBENS, Louvre Müzesi, Paris

39. görsel: Tacirlerin Tapınaktan Kovulması, gravür, REMBRANDT, 1635
Auckland Sanat Galerisi, Auckland, Yeni Zelanda
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 Yukarıdaki görselleri ışık, çizgi ve leke değerleri açısından inceleyiniz. Aralarındaki farklı-
lıkları açıklayınız. Bu farklılıkların nedenlerini söyleyiniz.

 Bir biçimin leke olabilmesi için çizildiği yüzeye eşit şekilde dağılması gerekir. Her renk bir 

leke değerine sahiptir. Yani her rengin açık-orta-koyu tonları vardır. Her renk (leke), bu üç değer 

üzerine kurulur.

 Örnek: Sarı-açık, yeşil-orta, lacivert-koyu leke değerine sahiptir. 

Leke Değerleri

42. görsel: Toprak çömlek41. görsel: Cam şişe40. görsel: Metal ibrik

 Cam, metal, toprak, ahşap vb. malzemelerden yapılmış objelerde ışığın etkisini inceleyiniz. 
Gözlemlerinizi eskiz defterinize çiziniz.

Hazırlık Çalışması

İnceleme

Atölyenizde farklı renk ve büyüklükte objelerle bir kompozisyon hazırlayınız.• 
Kompozisyonun geometrik kurgusunu resim kâğıdına çiziniz.• 
Geometrik kurgudaki objelerin görünüşlerini netleştiriniz.• 
Objeleri, ışığın geliş yönüne göre açık-orta-koyu değerleri gösterecek şekilde boyayınız.• 
Çiziminizi pastel ya da kuru boya tekniğiyle renklendiriniz.• 
Biten çalışmalarınızı dosyalayınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, kalem, pastel veya 
kuru boya, resim kalemi, silgi, resim altlığı.
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 Aşağıda leke değerlerinin resim yüzeyine dağılımını gösteren iki çalışma verilmiştir. İnce-
leyiniz.

• 

Toprak, metal, cam, ahşap gibi farklı malzemelerden yapılmış farklı renklerdeki objelerin • 
siyah-beyaz fotoğraflarını veya bu objelere ait renkli fotoğrafların siyah-beyaz fotokopisini çe-
kiniz.

Her objenin kendi içindeki leke değerini inceleyiniz.• 
Objelerin yapısından kaynaklanan leke değeri farklılıklarını eskiz defterinize çiziniz.• 

43. görsel: Dul Kadın, Kathe KOLLWİTZ 
(Kolvitz), 1922-1923, Ulrich Sanat Müzesi 44. görsel: Jackson POLLOCK (Polok)

  Gazete veya dergi fotoğrafları üzerine leke çalışmaları yapınız.

Leke dağılımı açısından açık değerlerin koyu değerlere oranla daha fazla olduğunu düşün-• 
düğünüz siyah-beyaz bir fotoğraf (gazete, dergi vb.den) seçiniz. Fotoğraf üzerindeki biçimleri 
fırça ve mürekkep kullanarak yeni biçimlere dönüştürünüz. Mürekkebi fırça ile yer yer taşıra-
rak dengeli ve yeni bir leke düzeni oluşturunuz. 

Bu çalışmada biçimleri somut objelere benzetmeye çalışmayınız, tamamen leke düzenine • 
odaklanınız.

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: gazete veya dergi fotoğrafları, siyah veya mavi mürek-
kep, fırçalar, su kabı.

Kullanılabilecek malzemeler: eskiz defteri, resim kalemi, füzen veya tarama ucu.

Ders Dışı Etkinlik

İnceleme
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 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Yukarıda verilen görselleri leke değerlerinin işlenişi açısından karşılaştırıp görsellerde gör-• 
düğünüz farkları anlatınız.

Görsellerde biçimi ortaya çıkaran ögeler nelerdir, söyleyiniz.• 

45. görsel: Adsız, Marc TOBEY,
Tacoma Sanat Müzesi, ABD

46. görsel: İtalyan Manzarası, LORRAİN (Loreyn), Fransa

Burne HOGARTH (HOGART), 
Sanatsal Anatomi adlı eserinden

Fil, REMBRANDT, 1637,
Albertina Grafik Sanatlar Müzesi, Viyana

Lekeyle Biçim Oluşturma

 Çevrenizdeki canlı varlıkların leke ve çizgi değerlerini inceleyerek gördüklerinizi tarama ucu 
veya fırça ile eskiz defterinize çiziniz.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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 Sanatsal çalışmalarda kullanılan lekede konturun belirlediği şekil ya da hareket önemlidir. 
Leke yüzeyi, siyah-beyaz bırakılabileceği gibi geçişli, tonlu ya da noktalı olabilir.
 Objelerin üzerine düşen ışığın geliş yönüne göre açıktan koyuya doğru bir geçiş 
gözlemlenir. 

47. görsel: Ölümün Çağrısı, Kathe KOLLWİTZ (KOLVİTZ), 1934, Özel Koleksiyon

  Canlı modelden lavi çalışması yapınız.
Atölyenizde canlı modeli bir yönden ışık alacak şekilde oturtarak resim kâğıdına resim kale-• 

miyle denge ve uyum gösterecek şekilde çiziniz.
Açık, orta, koyu alanları belirleyiniz, bu alanları fırça ve çini mürekkebi kullarak ortaya çıka-• 

rınız.

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, resim kalemi, çini mürekkebi, farklı kalınlık-
ta fırçalar, su kabı, sünger, resim altlığı.
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Ölçme ve Değerlendirme

48. görsel: Tavşan, Albrecht DÜRER, 1503, 
Albertina Grafik Sanatlar Müzesi, Viyana

 
     Aşağıdaki cümlede verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

     Leke değerleri …….......….......…, ……...............….., ……...............…. tonlardadır.

     Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1)  Aşağıdakilerden hangisi bir yüzey üzerinde ışık etkisiyle algılanan farklı değerlere verilen 
addır?

     A) Yüzey  B) Leke  C) Obje  D) Biçim E) Kompozisyon

2)  Aşağıdakilerden hangisi resim sanatında mürekkep ya da sulu boyanın tek rengiyle yapılan 
çalışmalara verilen addır?

     A) Lavi          B) Natürmort           C) Sulu boya           D) Kompozisyon            E) Desen

3)  Aşağıdaki sanat akımlarının hangisinde lavi tekniği yaygın olarak kullanılmıştır?

     A) Klasisizm           B) Empresyonizm          C) Barok            D) Gotik          E) Maniyerizm

4)  Aşağıdakilerden hangisi resim sanatında “Lekecilik” olarak geçen sanat akımıdır?

     A) Sembolizm         B) Taşizm         C) Empresyonizm         D) Puantilizm         E) Realizm

     Aşağıdaki cümlenin sonuna doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.

     Resim çalışmalarında ton değerleri birbirine yakın olursa resmin etkisi artar.           (   )

     Aşağıdaki soruyu yanıtlayınız.

     Resim sanatında lekeyi etkili anlatan resim teknikleri hangileridir?



37

DOKU VE YÜZEY

Doku ve Yüzey
 Konular

    • Doku ve Doku Çeşitleri
     • Işık Nesne ve Doku İlişkisi
     • Çizgi ve Lekeyle Doku Çalışmaları
     • Doku Biçim İlişkisi

Doku ve Çeşitleri

Duvara, ağaç gövdesine, halıya, cama, kedi, köpek gibi tüylü hayvanlara dokunduğunuzda • 
neler algılıyorsunuz?

Doğada gördüğünüz nesnelerin yüzeylerini yakından inceleyiniz. Gördüklerinizi birer cüm-• 
leyle anlatınız.

Yüzey özelliği kolay algılanabilir doğal ve yapay doku örneklerini araştırarak daha sonraki • 
etkinliklerde kullanmak için saklayınız.

Hazırlık Çalışması

Elinize beyaz bir kâğıt alınız (Bu, düz bir kâğıttır, ilginç ve dikkat çekici bir özelliği yoktur). • 
Şimdi de kâğıdı buruşturunuz ve tekrar açınız. • 

Kâğıdın yüzeyinde ne gibi değişiklikler oluştu?• 
Değişiklik kâğıt yüzeyine nasıl bir özellik kazandırdı?• 
Bu özelliği ne olarak adlandırırsınız?• 

Etkinlik
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 Aşağıdaki görselleri inceleyerek nasıl bir yüzey özelliğine sahip olduklarını söyleyiniz. 

 Yukarıdaki fotoğraflarda da görüldüğü gibi yeryüzündeki her nesne, bir yüzey özelliğine, 

yani dokuya (tekstür) sahiptir. Nesnelerin formları, karakteristik yüzey özellikleri (pürüzlü, çentikli, 

girintili çıkıntılı vb.), onları tanımamızı sağlar. Dokular yüzeyleri oluşturur. Dokusal özellik yüzeysel-

dir. Dokular, hem görme hem de dokunma duyularıyla algılanır. Nesnelerin dış yapılarında olduğu 

gibi iç yapılarında da dokusal özellikler bulunur. Buna da iç doku (strüktür) adı verilir. Resimde 

doku, yerinde ve doğru kullanıldığında yüzey, görsel olarak daha etkili olur ve zenginlik kazanır. 

 Doğal ve yapay dokular olmak üzere iki tür doku vardır.

 Doğal Dokular

 Doğal dokular insan eli değmeden, doğal koşullarında oluşur. Bu dokular, zamana ve ko-

şullara göre farklılık gösterebilir. Doğal dokulardaki zengin oluşumlar, kişiye görsel anlatımda yol 

gösterir ve sınırsız anlatım olanağı sağlar.

49. görsel: Hayvan tüyü 50. görsel: Taş duvar

51. görsel: Mısır 52. görsel: Ahşap

İnceleme
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Doğada gördüğünüz, belirgin dokusal özelliklere sahip oluşumlara örnekler yazınız.• 

Verilen doğal doku örneklerini inceleyiniz.• 
Daha önce araştırdığınız doğal doku örneklerinden birini seçiniz.• 
15x15 cm boyutunda bir bristol kesiniz.• 
Seçtiğiniz örneği, resim kalemi, rapido, renkli kalemler kullanarak bristol üzerine çiziniz.• 

 Aşağıda verilen doğal doku örneklerini inceleyiniz. Yüzey özellikleri açısından aralarındaki 
benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz.

53. görsel: Brokoli 54. görsel: Sazlık

55. görsel: Soğan, mısır 56. görsel: Kestane

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

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

İnceleme

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, resim kalemi, rapido, fırça, çini mürekkebi, renkli 
kalemler.
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Aşağıdaki boşluğa çevrenizde • 
gördüğünüz yapay dokulara ait ör-
nekler yazınız.

Çevrenizden pürüzlü, girintili çı-• 
kıntılı yüzeylere sahip nesneler bu-
lunuz.

Seçtiğiniz bir nesne üzerine parşö-• 
men kâğıdı koyunuz. Bastırarak yu-
muşak uçlu kurşun kalem yardımıyla 
nesnenin dokusunu çıkarınız.

Elde ettiğiniz dokulardan beğendi-• 
ğiniz bölümleri 6x6 cm boyutlarında 
kesiniz.

Kestiğiniz parçaları A4 boyutunda • 
fon kartonu üzerinde düzenleyiniz.

 Yapay Dokular

 Çevredeki pek çok nesnenin yü-

zeyinde görülen ya da algılanan dokuların 

bir kısmı da insan eliyle yapılmıştır. Bu do-

kular, çoğu zaman yüzeye estetik bir görü-

nüm kazandırmak için kullanılır. Bu doku-

lara yapay dokular denir.

57. görsel: Yün iplik

58. görsel: Metal güğüm

59. görsel: Dantel

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

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

Etkinlik

15x15 cm boyutlarında bir bristol • 
kesiniz.

Görsellerdeki örneklerden yola • 
çıkarak çevrenizden yapay doku ör-
nekleri araştırınız.

Bulduğunuz örnekleri resim kale-• 
mi, rapido, renkli kalemler, fırça kul-
lanarak bristol üzerine çiziniz.

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 
bristol, resim kalemi, rapido, 
renkli kalemler, çini mürekkebi, 
fırçalar.
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 Gerçek dokuların yüzey özelliği do-
kunarak algılanır. Bu dokular yumuşaklık, 
sertlik, pürüzlülük, ısı vb. duyuları hissettirir. 
 Görsel dokular, dokununca hissedil-
mediği hâlde gözle görülebilen dokulardır. 
Doğadaki gerçek dokular çizgi, leke, renk 
gibi iki boyutlu ögelerle resme aktarıldığında 
görsel doku olarak nitelendirilir. Kâğıda veya 
resme dokununca gerçek doku hissi algılan-
maz. Bunun yanı sıra kalın boya parçaları ve 
farklı malzemeler kullanarak kolajda olduğu 
gibi resimde gerçek dokular elde etmek de 
mümkündür.
 Dinamik dokular, bir anda oluşan ve 
kısa bir süre sonra kaybolan dokulardır.
 Organik dokular, canlıların iç yapıla-
rına bağlı, yaşama, büyüme, beslenme gibi 
fonksiyonlarla ilgili dokulardır.
 Mekânda doku ise bir mekânda olu-
şan ve bir süre sonra kaybolan dokulardır.

60. görsel: Yaprak, gerçek doku

62. görsel: Su damlası, dinamik doku

63. görsel: Kelebek kanadı, organik doku

         Var olan tüm dokular;
Gerçek doku,• 
Görsel doku,• 
Dinamik doku,• 
Mekânda doku,• 
Organik doku niteliğindedir.• 

61. görsel: V. VASARELY, görsel doku

64. görsel: Kar, mekânda doku

     Boş bırakılan yerlere uygun doku örnekleri yazınız. 

 Doğal doku: Yaprak, .....…………….....……….......
.................……......…………..........…………...…….....
 Dinamik doku: Suya atılan taşın çevresinde oluşan 
dalgalar, ………..…………….....................................…
………......................................……….........….
 Organik doku: Kelebek kanadı, …..………..…..…
………………………..............…......................….......
  Mekânda doku: Karın yağışı, …..………..............
…...………………...……….………........................…....

Etkinlik
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 Bu dokuların dışında dokuyu oluşturan birim biçimlerinin matematiksel sistemlerle tekrarı, 
büyüyüp küçülmesi, belli bir merkezde toplanması, giderek değişime uğraması, dağılması, yüze-
ye optik bir hareket kazandırır. Bu tür dokular da optik dokular olarak nitelendirilir (bakınız 66-69. 
görseller).

Öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

65. görsel

67. görsel

66. görsel

68. görsel

Çevrenizden doğal ve yapay dokulu nesneler bulunuz.• 
10x10 cm boyutlarında iki adet bristol kesiniz.• 
Bulduğunuz dokuların üzerini sulu boya veya mürekkeple boyayınız. Her nesneyi ayrı bir • 

kâğıda bastırarak dokusunu çıkarınız.
Ortaya çıkan doku örneklerini fon kartonu üzerinde düzenleyiniz.• 
Doku örneklerinin hangi nesneye ait olduğunu altlarına yazınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, sulu boya, mürekkep, fırçalar, su kabı, sünger.
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 Aşağıdaki görsellerde nesnelere vuran ışığın;
    hangi yönden geldiğini,
    kuvvetini,
    ışık kaynağını,
    dokular üzerinde yarattığı etkiyi görsellerin yanındaki boşluklara yazınız.

Işığın yarattığı bu etkiler, sanat tarihindeki hangi akıma öncülük etmiş olabilir?

 Işık, plastik sanatların her alanında önemlidir. Bir dokunun görsel olarak algılanabilmesi 
için ışığa ihtiyaç vardır. Dokuları meydana çıkaran ışıktır. Nesnelerin yüzeyine gelen ışıkla nesne-
nin girinti çıkıntıları algılanır, dokunun derinliği hissedilir. 
 Bir şeklin ortaya çıkması da ışık sayesinde olur. Hacimler üzerine çarpan ışık, taklit doku-
lar, gölgeler, akisler yapar. Işığın ortaya çıkardığı güzellikler, sınırsız doku izlenimlerini tanıtır. Işık, 
dokuyu güçlendirir. Girinti ve çıkıntılara farklı kuvvette, farklı yön, açı ve kaynaklardan yansıyan 
ışık, değişik doku etkileri yaratır. Parlak yüzeyli dokular, görsel olarak yakınlık; mat yüzeyli dokular 
ise uzaklık etkisi yaratır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Işık, Nesne ve Doku İlişkisi

Etkinlik

Nesne ve dokuların algılanmasında ışığın etkisi nedir?• 
Işık kaynakları değiştiğinde nesnelerin görünümü değişir mi, nasıl? Açıklayınız.• 

Hazırlık Çalışması
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  Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.
Yüzey dokusu kolay algılanabilir bir nesne seçiniz.• 
Nesneyi, ışık etkisiyle dokusunun kolay algılanabileceği biçimde yerleştiriniz.• 
Nesnenin geometrik kurgusunu çıkarınız.• 
Geometrik kurgu içinde yer alan nesnenin çizgisel görünüşünü netleştiriniz.• 
Işığın geliş yönüne göre nesnenin dokusunu, çizgi ve leke değerlerini kullanarak ortaya • 

çıkarınız.

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, yumuşak uçlu resim kalemi, renkli pastel 
kalemler.
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 Aşağıda verilen çalışmaları inceleyerek çevrenizdeki canlı veya cansız varlıkların doku 
özelliklerini ortaya çıkarırken çizgi ve lekenin nasıl kullanılabileceğini söyleyiniz. 

 Resim yaparken nesnelerin dokusal özellikleri çizgi, leke, renk gibi ögelerle anlatılır. Çizgi 

ve lekeler, değişik biçimlerde kullanılarak farklı doku türleri elde edilir. Bu dokular aynı zamanda 

görsel dokulardır. Bu dokuları ortaya çıkarırken çizgilerin sık-seyrek, kalın-ince, dik-yatay, düşey-

eğik gibi çok yönlü kullanılmasıyla nesneye hacim kazandırılır. Böylece nesnede açık-orta-koyu 

leke değerlerinin oluşması da sağlanır. Çizgi türlerinin kullanılmasıyla (düz, eğri, kırık çizgiler gibi) 

nesnelerin dokusu elde edilebildiği gibi açık-orta-koyu leke değerlerinin kullanılmasıyla da farklı 

dokular elde edilebilir. 

Çizgi ve Lekeyle Doku Çalışmaları

69. görsel: Öğrenci çalışması

71. görsel: Kuşlar ve Deniz, 
Tuval üzerine akrilik boya, Devrim ERBİL

72. görsel: Öğrenci çalışması

70. görsel: Gri Ağaç, Tuval üzerine yağlı boya, 
Piet MONDRİAN

 Doğal ve yapay dokuya sahip nesnelerin doku özelliklerini hangi görsel anlatım ögeleriyle 
ifade edebilirsiniz, araştırınız. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

İnceleme



46

DOKU VE YÜZEY

  Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Yüzey dokusu kolay algılanabilir bir obje seçiniz.• 

Objeyi 35x50 cm boyutlarındaki resim kâğıdı üzerine çizgi ve leke değerleriyle doku özellik-• 
lerini ortaya çıkaracak biçimde çiziniz.

Çiziminizi yaparken çizgi değerlerini sık-seyrek, ince-kalın, yatay-dikey olarak kullanınız. • 
Leke dağılımını ise açık-orta-koyu değerleri ifade edecek şekilde düzenleyiniz.

Tamamladığınız çalışmaları atölyenizdeki panoda sergileyiniz.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, yumuşak uçlu resim 
kalemi, renkli pastel kalemler, füzen.
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 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Aralarında biçimsel ve dokusal açıdan gördüğünüz farklılık-
ları söyleyiniz.

 Çizgi gibi doku da resimde bir anlatım ögesidir. Biçim oluşturma aşamasında obje yüzeye 

aktarılırken dış yapısı hakkında bilgi edinmek, dokusunu incelemek gerekir. Biçimi ortaya çıka-

ran, nesnenin karakterini yansıtan dokusal özelliğidir. Dokuları da doğal ışıkta daha iyi algılarız. 

Nesnenin sert, yumuşak, kaygan veya pürüzlü olduğunu bilerek ve görerek resim yapmak, bu 

özellikleri resme yansıtmak çalışmayı başarılı kılar. Objenin sadece dış hatlarını çizmek biçimi 

anlatsa da objenin ne olduğunu ve hangi malzemeden yapıldığını ifade edemez. Objeye karakter 

kazandıran biçimsel değerler de yansıtılmalıdır. Bu başarılı bir desen çalışması için gereklidir. 

Doku Biçim İlişkisi

Taş döşeme

Ağaç gövdesiAyçiçeği

Örgü

 Çevrenizde gördüğünüz biçim ve doku özellikleri birbirine benzer ya da farklı, doğal ve ya-
pay nesnelere ait görseller araştırınız. Bulgularınızı dosyalayınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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 Aşağıdaki görselleri doku-biçim ilişkisini göz önünde bulundurarak inceleyiniz.

       Yukarıda verilen görselleri inceleyiniz.

Doku özelliği belirgin bir obje seçiniz.• 

15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz. • 

Seçtiğiniz objenin yüzeyini kaplayan dokunun bir parçasını veya tamamını birim olarak be-• 
lirleyiniz. 

Bristol üzerine, birim tekrarı yaparak bir kompozisyon çiziniz.• 

Yaptığınız düzenlemenin çizimini guaj boya tekniğini kullanarak renklendiriniz.• 

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

73. görsel 74. görsel

Biber Birim tekrarı Birim tekrarı, renkli

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, kuru boya, rapido, çini mürekkebi, yumuşak uçlu 
resim kalemi.

Etkinlik

İnceleme
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     Aşağıdaki kavramlarla tanımları eşleştiriniz.

Doğal doku  • 
Dinamik doku• 
Mekânda doku  • 
Görsel doku  • 
Gerçek doku  • 
Optik doku  • 
Yapay doku  • 
Organik doku  • 

Yüzey özelliği dokunarak algılanır.• 
Yaşamla ilgili (beslenme, yaşama) dokulardır.• 
Kendi doğal koşulları içinde oluşan dokulardır.• 
Çizgi, leke, renk ögeleriyle ifade edilen dokulardır.• 
Yağış gibi bir süre sonra kaybolan dokulardır.• 
Bir anda oluşan ve kaybolan dokulardır.• 
Matematiksel sistemlerle düzenlenen dokulardır.• 
İnsan eliyle oluşturulan dokulardır.• 

     Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)  Görsel olarak dokuyu hangi ögelerle anlatabilirsiniz? Açıklayınız.

2)  Nesneleri ve dokuları hangi ışık türünde daha kolay algılayabilirsiniz?

3)  Işığın nesnelerin algılanmasındaki rolü nedir?  

     Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız.

1)  Dokusal özellikler yüzeyseldir.     (    )
2)  Dokuya strüktür de denir.      (    ) 
3)  Ağaç kabuğu, hayvan tüyü, taş, yaprak dinamik dokudur.  (    )
4)  Çizgi ve lekeyle farklı doku türleri elde etmek mümkündür.  (    )
5)  Çizgilerin sık-seyrek, kalın-ince işlenişi biçime hacim kazandırır. (    )

     Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

1)  İnsan eli değmeden oluşan dokular; ………..............…… dokular, insan eliyle yapılmış 
dokular ise………………......... dokulardır.

2)  Biçim oluşturmada .............................................................. bir anlatım ögesidir. 

     Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1)  Bir nesnenin biçimini ortaya çıkaran ve karakterini yansıtan özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A) Renk        B) Leke        C) Doku        D) Çizgi         E) Işık

2)  Aşağıdakilerden hangisi dokunarak hissedilmeyen; çizgi, leke, renk gibi ögelerle ifade 
bulan doku türüdür?

 A) Doğal doku   B) Organik doku  C) Dinamik doku 
   D) Görsel doku  E) Yapay doku

Ölçme ve Değerlendirme
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SANATSAL DÜZENLEMEDE KURGU

Kompozisyon ve 

Kompozisyon Çeşitleri

Kompozisyon Öge 

ve İlkeleri

Perspektif

Üniteler
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 Yanda verilen görselden de yararlana-
rak kompozisyon hazırlarken ve kompozisyon 
için obje seçerken nelere dikkat edilmesi gerek-
tiğini söyleyiniz.

 Kompozisyon sözcüğü, düzen ve 

düzenleme anlamlarına gelir. Sanatta kom-

pozisyon, sanatçının bir konu ve sanatsal 

ögelerle oluşturduğu düzendir. Kompozisyon 

resmin yapısı ve kurgusudur.

Kompozisyon ve Çeşitleri
 Konular

     • Kompozisyon ve Kompozisyon Çeşitleri
     • Kompozisyon Kurallarına Uygun Çalışma Yüzeyini Kullanma

Kompozisyon ve Kompozisyon Çeşitleri

Atölyedeki objelerle yapılan bir düzenleme

KOMPOZİSYON

Açık Kompozisyon Kapalı Kompozisyon

 Konu, resmin bütün yüzeyine dağıl-• 
mıştır.
Konu, resim alanının dışında de-• 
vam ediyormuş etkisi uyandırır.
Göz, resim alanının dışında konu-• 
nun devamını arar.

Görsel anlamda • açık kavramı; ser-
bestlik, enginlik, genişlik ve sınır-
sızlık ifade eder.

 Konu ve konuya ilişkin ögeler, resim • 

yüzeyinde merkeze ya da merkeze 

yakın bir yere yerleştirilmiştir.

 Konu, resim içinde başlar ve biter. • 

 Görsel anlamda kapalı kavramı kont-• 

rolü, sınırlı olmayı, bütünlüğü kavra-

mayı ifade eder.

Etkinlik

 Kompozisyonun anlamını ve resim sanatındaki önemini araştırınız.

Hazırlık Çalışması
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Meryem ve Çocuk’un Aziz Francis ve Aziz Liberalis’in arasında Tahta 
Çıkışı, GİORGİONE (Corciyone), Castelfranco, Veneto, İtalya

Yandaki görseli ve şematik çi-• 
zimini inceleyerek kompozisyo-
nun türünü söyleyiniz.

Yandaki görselin hangi kompo-• 
zisyon türüne örnek olabileceği-
ni söyleyiniz. Özelliklerini görsel 
üzerinde göstererek açıklayı-
nız.

Kompozisyon açısından her iki • 
görsel arasındaki benzerlik ve 
farkları tartışınız.

Azize Katerina’nın Mistik Evliliği, CORREGGİO (Koracyo)
Louvre Müzesi, Paris

Etkinlik
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 Aşağıda resim sanatında kom-
pozisyonun tarihsel gelişiminde önemli 
olan kısımlar özet olarak verilmiştir. İn-
celeyiniz.
 Gotik dönemde, GİOTTO ile 
birlikte estetik kaygılarla kompozisyon 
düzenlenmiş, figürlerde ifadeye önem 
verilmiştir. Kompozisyonda mekân, 
hacimlendirme ve perspektif önem 
kazanmıştır.

 Rönesans resminde genellikle 
piramidal ve kapalı kompozisyon uygu-
lanmıştır. Kapalı kompozisyonda her şey 
dengelidir ve geometrik oran vardır. Altın 
oran kullanılmıştır. Kompozisyon ögeleri 
bir merkez etrafında düzenlenmiş ya da 
tablonun iki yarısı arasında tam bir den-
ge kurulmuştur. Leonardo da VİNCİ’nin 
“İsa’nın Son Akşam Yemeği” adlı tablosu 
buna iyi bir örnektir.
 Maniyerizm (1520-1590), Röne-
sans Döneminin ölçü ve simetri anlayışı-
na karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. 
Kompozisyonda “S” biçimi kullanılmıştır. 
Böylece figürlerde hareketlilik sağlanmış-
tır. Maniyerizm, doğayı ikinci plana atarak 
insanı önemsemiştir (bakınız 77. görsel).

75. görsel: Masumların Katliamı, GİOTTO, Assisi, İtalya

 Rönesans Döneminde çizgisel bir üslupla mekân-figür ilişkisine önem verilmiş, resmin yü-
zeyine üç boyutluluk izlenimi kazandırmak için perspektif ve ışık-gölge kullanılmıştır. Leonardo da 
VİNCİ, “İsa’nın Son Akşam Yemeği” (bakınız 76. görsel) adlı tablosunda kompozisyon etkeni olarak 
ışık-gölgeyi yaygın biçimde ilk kez kullanmıştır. 

76. görsel: İsa’nın Son Akşam Yemeği, Leonardo Da VİNCİ, Milano

77. görsel: Bahçede Izdırap, EL GRECO
Toledo Sanat Müzesi, İspanya

İnceleme
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 Empresyonizm döneminde gelenek-
sel kompozisyon kuralları yerini, ışığın ve 
rengin ön plana çıktığı, konturların eridiği yeni 
bir anlayışa bırakmıştır (bakınız 79. görsel).

 Çağdaş sanat akımları, sanatçılarda bireysel ve özgün üsluplaşmanın ön plana çıktığı 
bir dönemdir. Sanatçı artık gördüğünü ve düşündüğünü yeni renk ve biçimlere dönüştürerek    
anlatır. Resmin anlatım olanakları içinde yüzey, çizgi, renk ve biçimi özgürce kullanır (bakınız 
80 ve 81. görseller).

 Barok dönemde çoğunlukla açık kompo-
zisyonlar kullanılmıştır. Kompozisyonun derinliği 
ritim ve ışık-gölge ile sağlanmıştır (bakınız 78. gör-
sel).

79. görsel: Şemsiyeli Kadın, MONET (Mone),
Ulusal Sanat Galerisi, Washington

78. görsel: Las Meninas (Nedimeler), VELAZQUEZ 
(Velazkez), Del Prado Müzesi, Madrit

81. görsel: Kirazlı Resim, Kurt SCHWİTTERS 
(Şıvitırs), Modern Sanatlar Müzesi, New York

80. görsel: Mandolinli Natürmort, Juan GRIS
(Gıris), Beyeler Galerisi, Basel, İsviçre
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KOMPOZİSYON VE KOMPOZİSYON ÇEŞİTLERİ

 Aşağıdaki resimleri inceleyerek kompozisyon özelliklerini yanındaki boşluklara yazınız.

Vanitas Natürmordu, P. CLAESZ (Kılaes), 
Mauritshuis Kraliyet Resim Galerisi, Hague, Hollanda

Moulin Rouge (Mulen Ruj)’da Dans, T. LAUTREC (Lötrek), 
1890, Philadelphia Sanat Müzesi, ABD

Yakup’un Kutsaması, REMBRANDT,
Hükümet Sanat Koleksiyonu, Kassel, Almanya
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......................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................... 
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Etkinlik
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KOMPOZİSYON VE KOMPOZİSYON ÇEŞİTLERİ

             Yukarıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.

Kompozisyonda kullanılan objelerin yapısı hangi geometrik formlara benzemektedir?• 
Kompozisyondaki objelerin birbirine oranlarını söyleyiniz.• 
Sanatçı, objeleri mekâna yerleştirirken biçim, renk ve büyüklük farkıyla ne amaçlamıştır?• 
Sanatçı, kompozisyonun etkisini artırabilmek için hangi ögeleri kullanmıştır?• 

Kavunlar ve İncirler, Süleyman SEYYİD, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Kompozisyon Kurallarına Uygun 
Çalışma Yüzeyini Kullanma

Altın oran (section d’or)ı araştırarak edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.• 
Ünlü ressamlardan farklı kompozisyon türlerini araştırınız. • 
Beğendiğiniz bir açık bir de kapalı kompozisyon örneğinin reprodüksiyonunu eskiz defteri-• 

nize pastel kalemler kullanarak çalışınız.

Ders Dışı Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, resim kalemi, renkli pastel kalemler.

 Kompozisyon kurallarının neler olduğunu araştırınız. Bulgularınızı sınıf ortamında arkadaş-
larınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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KOMPOZİSYON VE KOMPOZİSYON ÇEŞİTLERİ

  Kompozisyon hazırlarken;

Çalışma konusunu belirlemeye,• 

Konuyu oluşturan obje, nesne veya figürlerin seçimine,• 

Obje veya nesnelerin biçimsel farklarına, • 

Çizgi, renk, leke ve doku özelliklerine,• 

Obje, nesne veya figürleri mekâna yerleştirirken yatay, dikey ya da diyagonal olarak düzen-• 

lenmesine, 

Obje, nesne veya figürlerin nasıl bir kompozisyon şeması içinde yer alacağına,• 

Konuda vurgulanmak istenen düşünceyle ilgili obje, nesne veya figürlerin, resim yüzeyinde • 

denge ve uyum oluşturacak biçimde düzenlenmesine dikkat edilmelidir.

 Yukarıdaki görseli inceleyiniz.
Atölyenizde bulunan objelerle bir kompozisyon düzenleyiniz. Kompozisyonu hazırlarken yuka-• 

rıda belirtilen kurallara dikkat ediniz.
Hazırladığınız kompozisyonu resim kâğıdı üzerine çiziniz. • 

Kullanılabilecek malzemeler: 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, resim kalemi, 
füzen, renkli pastel kalemler.

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa

Etkinlik

Bilgi Notu
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KOMPOZİSYON VE KOMPOZİSYON ÇEŞİTLERİ

       Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1)  Açık kavramı, ……………… ifade eder.
2)  Kapalı kavramı, ……………… ifade eder.
3)  …………………............, resmin yapısı ve kurgusudur.

      Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)  Resimde kompozisyonu tanımlayınız.
2)  Açık kompozisyon nedir, örneklerle açıklayınız.
3)  Kapalı kompozisyon nedir, örneklerle açıklayınız.
4)  Açık ve kapalı kompozisyon arasındaki fark ve benzerlikleri anlatınız.

Ölçme ve Değerlendirme

 Süleyman Seyyid (1842-1913)

 Asker kökenli ressam, Türk resim sanatında primitifler arasın-
da yer alır. 1862’de Paris’te açılan Mekteb-i Osmaniye’nin sınavını 
kazanarak burada eğitim görmüştür. Bu okulun 1875’te kapanmasın-
dan sonra dönemin ünlü hocalarından ressam Cabanel (Kabanel)’in 
atölyesinde dokuz yıl çalışmış ve İstanbul’a dönmüştür.

 Sanatını en iyi yansıtan yapıtları, portrelerinin yanı sıra meyve 
ve çiçek konulu resimleridir. “Lale ve Sümbüller” ile “Şebboy” adlı 
eserlerinde ilk göze çarpan şey, renklerin canlılığı ve duruluğudur. 
Ayrıca düzenleme açısından da dikkate değer bir sadelik söz konu-
sudur. Boyayı ince kullanmış olması nesnelere bir saydamlık hissi 
verir ve resimlerin tazeliğini korumasını sağlar. 

  Süleyman Seyyid Bey resim çalışmalarının yanı sıra otuz altı 
yıl boyunca askerî okullarda öğretmenlik yapmış ve 1913 yılında 
ölmüştür.

Okuma Metni

Süleyman SEYYİD (1842-1913)

Lale ve Sümbüller,
Süleyman SEYYİD,

Resim Heykel Müzesi, İstanbul

Genç Kız Portresi, Süleyman SEYYİD,
Türkiye İş Bankası Koleksiyonu

Kirazlar, Süleyman SEYYİD,
Özel Koleksiyon

Şebboy, Süleyman SEYYİD,
Resim Heykel Müzesi, İstanbul
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

 Aşağıdaki görseli kompozisyon ögelerini göz önünde bulundurarak inceleyiniz.

Kompozisyon Öge ve İlkeleri 
 Konular

     • Kompozisyonun Ögeleri
     • Kompozisyonun Ögeleri ile Dengeli Bütünler Oluşturma

Kompozisyonun Ögeleri

 82. görsel: Domuz Çobanı Brittany, GAUGUİN, Los Angeles Eyalet Sanat Müzesi, ABD

 “Ben doğadan ya da insan yaşamından alınmış herhangi bir 
olayı vesile sayarak renk ve çizgi düzenleriyle kendimce senfoniler 
yaratıyorum.”  
           Paul GAUGUİN (Gogen)
               Nazan İPŞİROĞLU, Resimde Müziğin Etkisi, 1994

Paul GAUGUİN

 Kompozisyon ögelerini daha iyi kavrayabilmek için çizgi, leke, 
doku ve kompozisyonla ilgili bilgilerinizi gözden geçiriniz.

Hazırlık Çalışması

 

İnceleme
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

Bilgi Notu

KOMPOZİSYONUN ÖGELERİ

ESPAS

Resimde nesne, form, biçim ve renkler arasındaki boşluğu ifa-• 
de eder.

Boşluktaki nesne ve biçimlerin birbirine göre ön-arka plan iliş-• 
kisidir.

 VALÖR ve TON Aynı rengin en koyusundan en açığına kadar derecelerine va-• 
lör, bu derecelerden her birine de ton denir.

PERSPEKTİF

Resimde derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, çizgi ve bi-• 
çimlerle ifade edilmesidir.

Üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu düzlemde göstermek için kul-• 
lanılır.

ŞEKİL
Nesnelerin genel dış hatlarını ifade eder.• 
Yüzeyseldir.• 
Hacimsizdir.• 

BİÇİM (FORM)

Üç boyutlu şekle biçim denir.• 
Hacim ve derinlikle ifade bulur.• 
Bir resmin tümünün yapı bakımından kuruluşunu da ifade • 

eder.

LEKE Yüzey üzerinde ışığın etkisiyle ortaya çıkan açık-orta-koyu ton • 
değerleridir.

DOKU

Resimde doku (görsel doku) çizgi, renk ve lekeyle işlenir.• 
Resmi zenginleştirir.• 
Resimde farklı malzemeler kullanarak da (kolaj) doku elde edi-• 

lebilir.

MEKÂN Resimde biçim ve nesnelerin yerleştirildiği yüzeyi, bu yüzeyin • 
niteliğini ifade eder.

Resimde mekân iki boyutludur.• 

ÇİZGİ  Hareketi ve yönü vardır.• 
Çizgisel özellik gösteren, çizgi etkisi yaratan her şey kompozis-• 

yonda çizgidir.

RENK

Işığın cisimlere çarptıktan sonra görme duyumuzda bıraktığı • 
etkiye denir.

Rengi ortaya çıkaran ışıktır.• 
Etkili bir kompozisyon için görsel ve ruhsal etkilerini bilmek • 

gerekir.
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

 Aşağıda verilen görselde kompozisyon ögelerini göstererek açıklayınız.
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Etkinlik
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

 Yukarıda verilen görseli inceleyiniz.
Bu görsel üzerinde kompozisyon ögelerini gösteriniz.• 
En baskın kompozisyon ögesini söyleyiniz.• 
Kompozisyon ögelerinden herhangi birini çıkartırsanız resmin nasıl etkileneceğini tartışı-• 

nız.

İşe Gidenler, tuval üzerine yağlı boya, François MİLLET (Mile), Özel Koleksiyon 

Etkinlik
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

        Yukarıdaki resmi inceleyerek soruları yanıtlayınız.
Resimdeki kompozisyon türünü söyleyiniz?• 
Kompozisyondaki figür-mekân ilişkisini yorumlayınız.• 
Dikkat çeken kompozisyon ögeleri nelerdir?• 
Kompozisyon ögeleri tekrarlanmış mıdır?• 
Resimdeki görüntü durağan mı hareketli midir, bunun nasıl sağlanmıştır?• 
Kompozisyon ögeleri dengeli bir bütünlük oluşturuyor mu? Açıklayınız.• 
Nesneler, figürler birbiriyle ve mekânla orantılı mıdır?• 
Resim bir bütün olarak uyumlu mudur, niçin?• 

Kompozisyon Ögeleriyle Dengeli Bütünler Oluşturma

Henri MATİSSE

 “Fikirleri ve plastik düşünceyi sadeleştirerek 
huzura ulaşacağız. Bütünlük düşüncesi tek amacımızdır.”
           Henri MATİSSE (Matis)

                                Zahir GÜVENLİ, Büyük Ressam ve Heykeltıraşlar

Köy Düğünü, BRUEGEL (Buroygel), Kunst Tarih Müzesi, Viyana

Etkinlik

 Kompozisyon ögelerini dikkate alarak eskiz defterinize doğadan çizimler yapınız.

Hazırlık Çalışması
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

    Yukarıdaki görselleri inceleyiniz.
Atölyenizde farklı objelerden oluşan bir kompozisyon düzenleyiniz.• 
Kompozisyonu resim kâğıdı üzerine, denge ve uyum gösterecek şekilde kara kalem tekniği, • 

füzen veya renkli pastel kalemlerle çiziniz.
Çiziminizde kompozisyon ögelerinin (nokta, çizgi, leke, doku, şekil, biçim, mekân, renk, • 

valör, ton, perspektif, espas) kullanılmasına özen gösteriniz.

 Raffaello SANZIO (1483-1520)

 İtalya’nın Urbino kentinde 6 Nisan 1483’te doğmuştur. Genç ve yete-
nekli Raffaello (Rafael), Rönesans hareketlerinin oluşumuna tanıklık etmiş-
tir. İşe on altı yaşında yaptığı “Havva’nın Yaratılışı” ve “Trinite” tablolarıyla 
başlamıştır. Raffaello, daha sonra Floransa’ya gitmiş, Leonardo da Vinci ve 
Michelangelo’ın etkisiyle sanatına yenilikler katmıştır. Floransa’da 1508’e 
kadar kalmış ve “Sistine Madonne” “La Belle Jandinière (La Bel Jardinye)”, 
“Madonna of the Chair (Madonna of dı Çeyır)” ve “Entombmeut (Antombüma)” 
adlı eserlerini burada yapmıştır.

 1508’de Roma’ya gitmiş ve Papa’nın kütüphanesini dekore etmiştir. 1513-1521 yılları ara-
sında hazırladığı on adet büyük duvar süsleme örtüsü, Sistine Kilisesi’nde kullanılmıştır. 1514’te, 
Papa Leo X’in emri altındayken Saint (Sen) Peter Bazilikası’nın baş mimarı olarak görev yapmış-
tır. Otuz yedinci doğum gününde, 6 Nisan 1520’de, Roma’da vefat etmiştir. Raffaello, Avrupa’da 
klâsik ressamlığın temelini atmıştır.

Etkinlik

Kara Kalem Natürmort Düzenlemeler, öğrenci çalışmaları, Zeki Müren AGSL, Bursa

Otoportre, 
Raffaello

Kullanılabilecek malzemeler: 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, resim kalemleri, renkli 
pastel kalemler, füzen, resim altlığı.

Okuma Metni
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

Yukarıda verilen görseli inceleyiniz. Kompozisyon ilkelerindeki kavramları görsel üzerinde 
göstererek açıklayınız.

KOMPOZİSYON İLKELERİ

DENGE Kompozisyonda görsel dağılımı işaret eder.• 
Ögelerin eşit dağılımı dengeyi sağlar.• 

RİTİM Görsel ögelerin kontrollü tekrarı demektir.• 
Monotonluktan kaçınmak için kullanılır.• 

ORAN Bir düzenlemede ölçülerin ilişkisi bu ilkeyi oluşturur.• 
Bir parçanın bütünle ilişkisini ifade eder.• 

HAREKET Görsel ögelerdeki yön değişikliğidir.• 
Kompozisyona canlılık katar.• 

ZITLIK Çizgi, renk, biçim vb. lerinin karşıtlıklarını ifade eder.• 
Görsel heyecan yaratır.• 

VURGU Kompozisyonda baskın ögedir.• 
İlgi odağı oluşturmak için kullanılır.• 

UYUM Kompozisyonu oluşturan ögelerin birbirine ters düşmemesidir.• 
Armoni olarak da ifade edilebilir.• 

ÖRÜNTÜ Eserlerin yüzeyini güzelleştirmek, zenginleştirmek için planlı ya • 
da rastlantısal tekrarlar olarak kullanılır.

Ananias’ın Ölümü, Raffaello SANZIO, Kraliyet Koleksiyonu

Bilgi Notu

Etkinlik
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

  Yukarıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.
Resim hangi tür kompozisyonla düzenlenmiştir?• 
En çok dikkati çeken kompozisyon ögeleri nelerdir?• 
Bu ögeler resim yüzeyinde nasıl kullanılmıştır?• 
Resim yüzeyinde tekrar eden ögeleri söyleyiniz.• 
Hareketi hangi ögeler sağlıyor?• 
Figürlerin birbiriyle ve mekânla ölçü ilişkisi nasıldır?• 
Vurgu nerede ve hangi ögelerle sağlanmıştır?• 
Zıtlıklar var mı, varsa nerede ve nasıl kullanılmıştır?• 
Kompozisyon öge ve ilkelerinin kullanımı bir bütün olarak uyumlu mudur? Düşüncelerinizi • 

söyleyiniz.

 Bakire, Çocuk ve Azize Anne, Leonardo da VİNCİ

Etkinlik
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

Leonardo Da Vinci (1452-1519)’nin İnsan Vücudu İçin Yaptığı Çalışmalar

 Rönesans Dönemi İtalyan mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, hey-
keltıraş ve ressamıdır. En tanınmış yapıtları “Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği”dir. Rönesans 
sanatını doruğa ulaştırmış, yalnız sanat yapıtlarıyla değil çeşitli alanlardaki araştırma ve buluşla-
rıyla da tanınmış, dünyanın en büyük sanatçılarından biridir. 

 Leonardo da Vinci’nin insan vücuduna ilgisinin temelini, figür 
eskizleri için incelemeler oluşturur. İnsanı olabildiğince canlı ve tüm 
hareketlerini gerçeğe en yakın şekilde çizmek için dış gözlemleri 
yeterli görmemiş, vücudun içini de görmek; kemiklerin, kasların ve 
eklemlerin birbiriyle ilişkilerini kavramak istemiştir. Anatomi araştır-
maları, giderek daha çok zaman ayırdığı başlı başına bir ilgi alanı 
hâline gelmiştir. İnsan organizmasına çalışma prensiplerini merak 
ettiği mükemmel bir makine olduğu düşüncesiyle yaklaşmıştır. O 
dönemin tıp bilimine temel oluşturan Antik Çağ hekimi Galen’in me-
tinleri, merakını ancak kısmen giderebilmiştir.  

 Leonardo, gördüklerini çizerek belgelemiştir. Kesitlerle, ayrın-
tılı görüntülerle ve farklı açılardan yaptığı çizimlerle anatominin de-
taylarını ortaya çıkarmıştır. Bazı detaylardaki yanlışlıklara karşın çizimleri son derece nettir. Anne 
karnındaki bebek çizimi için bir insan kadavrası kullanmamış, inekleri inceleyip elde ettiği so-
nuçları insan anatomisine uyarlamıştır. Papa, insan kadavraları üzerinde disseksiyon (parçalayıp 
inceleme) yapmasını yasaklayınca Leonardo da Vinci, dolaşım sistemi üzerine yaptığı araştırmayı 
devam ettirebilmek için sığır kalpleri kullanmıştır.

     Resimdeki kompozisyon türünü söyleyiniz.
Resimde en çok dikkat çeken kompozisyon ögeleri nelerdir, söyleyiniz. • 
Kompozisyon ögelerinin kullanımı bir bütün olarak uyumlu mudur, neden?• 
Resimde hareketi hangi ögeler sağlıyor? Açıklayınız.• 
Resimdeki vurgu nerelerdedir, niçin yapılmıştır? Vurguları göstererek anlatınız.• 
Görsel ögelerin tekrarıyla ne amaçlanmıştır? Düşüncelerinizi paylaşınız.• 

Omuz ve boyun taslakları, 
Leonardo da VİNCİ, 1509-1510

Etkinlik

Patates Yiyenler, Van GOGH, Van Gogh Müzesi, Amsterdam

Okuma Metni
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

 Yukarıdaki görseli inceleyiniz.
Atölyenizde canlı modelin yer aldığı bir kompozisyon hazırlayınız.• 
Kâğıt yüzeyine modelin geometrik kurgusunu çiziniz.• 
Geometrik kurgudaki çiziminizi, modeli de dikkate alarak, ışığın geliş yönüne göre açık-• 

orta-koyu değerlerini gösterecek şekilde netleştiriniz.
Çiziminizi yaparken kompozisyon öge ve ilkelerini göz önünde bulundurunuz.• 
Biten çalışmanızı dosyalayınız.• 

Bayan Victor Baltard ve Oğlu Paule, Jean Auguste Dominique İNGRES (ENGIR)

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı, resim kalemleri, renkli 
pastel kalemler, resim altlığı.
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KOMPOZİSYON ÖGE VE İLKELERİ

 
 Aşağıdaki soruları yanıtlayarak bulmacayı çözünüz.

Görsel ögelerin birbiriyle uyumlu olması. Eserde tamamlanmışlık duygusu yaratır. 1. 
Şeklin üç boyutlu ifadesi.2. 
Biçim, nesne ve renkler arasındaki boşluk.3. 
Biçim ve nesnelerin yerleştirildiği yüzey.4. 
Resim ya da heykellerin yüzeyini güzelleştirmek, zenginleştirmek için kullanılan planlı ya 5. 
da raslantısal tekrarlar.
Bir sanat eserini oluşturan ögelerin bütün içinde kompozisyon düzenini bozmayacak bi-6. 
çimde dağılışı.
Görsel ögelerin belirli bir düzen içinde bir araya getirilmesi.7. 
Resimde derinliği hissettirmek, üç boyutlu cisimleri iki boyutlu düzlemde göstermek için 8. 
kullanılan öge.
Noktaların yan yana gelmesiyle oluşan noktalar kümesi.9. 
Bir sanat eserini oluşturan ögelerin birbirine ters düşmemesi durumu.10. 
Nesnelerin yüzey özelliği, tekstür.11. 
Bir rengin açıklık veya koyuluk derecesi.12. 
Bir düzenlemede ölçülerin ilişkisi.13. 
Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansımasıyla görme duyusunda bıraktığı etki.14. 
Kompozisyonda baskın öge ya da ilgi odağı oluşturmak için kullanılan öge.15. 
Bir rengin başka bir renkle karışması sonucu ortaya çıkan yeni görünüm.16. 
Çizgi, biçim ve yüzeylerdeki yön değişikliği. Durağan dengenin bilinçli olarak bozulması.17. 
Renk, çizgi, biçim, doku ve diğer ögelerin karşıtlıklarını ifade eden ilke.18. 
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Ölçme ve Değerlendirme
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Perspektif
 Konular

     • Çizgi Perspektifi
Hava Perspektifi• 

  Yukarıda verilen küp görsellerini inceleyiniz.
Birinci küpün A köşesinin çıkıntısına dikkatle bakınız. Küpü saydam ve yukarıdan bakılı-• 

yormuş gibi görürsünüz.
İkinci küpün A• ’ noktasına çok çabuk baktığınızda ve dikkatinizi bu noktada yoğunlaştırdı-

ğınızda küpe aşağıdan bakar gibi alt tabanının algılandığını farkettiniz mi?
Üçüncü küpün üzerine büyük ve küçük olmak üzere iki küre çizildiğinde küpü nasıl algı-• 

ladığınızı açıklayınız.

Yukarıda hacmi olmayan şekiller verilmiştir. Siyah-beyaz kareli yüzey, giderek kısalan • 
ve araları daralan paralel çizgiler, bir noktada kesişecekmiş gibi duran iki çizgi sizde hangi 
hissi uyandırıyor, neden?

Çevrenizdeki bir kara veya demir yolunun ortasından ileri doğru bakarak yolun görüntü-• 
sünün, kenardaki elektrik direklerinin, ağaçların ve binaların çizgi, renk ve biçimlerinin nasıl 
değiştiğini gözlemleyiniz.

Gözlemlerinizi taslak olarak çiziniz.• 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

A

A’
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Gerçekte aynı ölçüdeki nesneler fiziksel bir yanılsama sonucu uzaklaştıkça küçülüyormuş • 

izlenimi verir. Bu nedenle yakındaki bir nesne kendi boyutunda görünürken, uzaktaki nesne ise 

daha küçük görünür.

Buna bağlı olarak yakındaki nesnelerin çizgi ve renk değerleri değişmezken uzaktaki nesne-• 

lerin çizgi ve renklerinin solduğu görülür.

Nesnelerin iki boyutlu resim düzleminde üç boyutlu gösterilebilmesi için ışık, çizgi ve renkle-• 

rin kompozisyon kurallarına uygun kullanılması gerekir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle perspektifi tanımlayınız.• 
Tanımınızı aşağıdaki boşluğa yazınız.• 

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

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

  Görselleri inceleyerek soruları 
yanıtlayınız.

Geniş ve uzun bir yola veya bir • 
koridora sağ ya da sol tarafından 
ileriye doğru bakınız.

Nesnelerin ve yüzeylerin görü-• 
nümü nasıl değişiyor?

Alt ve üst çizgilerin görünümün-• 
deki değişikliği ve bu görünüşlerin 
sizde bıraktığı etkiyi söyleyiniz.

Etkinlik

Etkinlik
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 Aşağıda örnekleri verilen Mısır, Rönesans ve minyatür resim sanatında perspekti-
fin uygulanışını araştırarak görsellerin yanındaki boşluklara yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mısır resmi, Kraliçe Nefertiti’nin mezarından detay, 
MÖ 1298-1235, Abu Simbel Kayalıkları, Mısır

Âlimler ve Öğrenciler (Surname-i Vehbi) minyatür, 
18. yüzyıl, LEVNİ, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

Aziz Stephen’ın Töreni, 1511, Vittore CARPACCİO 
(KARPAÇYO), Gemaldegallerie, Berlin

Etkinlik
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 Çizilecek konuyla ilgili boşluk ve kütle sorunlarını görsel anlamda çözmek için perspektif 
yöntemlerinden faydalanmak gerekir. Perspektif, üç boyutlu cisimleri iki boyutlu düzlemde göster-
me kolaylığı sağlar. 

 Yukarıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.
Re• sim yapmak için kullandığımız yüzey kaç boyut-

ludur?
Yukarıdaki görsel kaç boyutlu görünmektedir?• 
Ön plandaki figür ve nesneler büyük çizilirken arka-• 

dakiler niçin küçük çizilmiş olabilir?
Ön ve arka plandaki figürlerle nesnelerin çizgi ve • 

renklerinin görünüşü nasıldır?
Mekânın görünüşü nasıldır?• 

  Yukarıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlardan hareketle 
perspektifin görsel sanatlarda niçin kullanıldığını açık-
layınız.

Maria’nın Doğuşu, Vittore CARPACCİO, 1504-1508, Correr Müzesi, Venedik

Etkinlik
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PERSPEKTİF

Çizgi perspektifi Hava perspektifi

Çizgi Perspektifi

Ufuk çizgisi    Göz seviyesinden geçtiği düşünülen yatay çizgidir.

Görme noktası (E)
(Esas nokta)

  Ufuk çizgisinin üzerinde ve gözün tam karşısında olduğu kabul 
edilen noktadır.

Kaçma noktası     Farklı konumdaki nesnelerin kaçan çizgilerinin ufuk çizgisini kestiği 
noktadır.

Kaçan çizgiler    Nesnelerinin bize en yakın kenarından uzatıldığı varsayılan çizgi-
lerdir.

Resim düzlemi    Nesneyle bakış noktası arasındaki düzlemdir.

Bilgi Notu

 Aşağıdaki çizim ve tabloda çizgi perspektifiyle ilgili kavramlar gösterilmiştir. İnceleyiniz.

Ufuk çizgisi
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Karşıdan görünen çizgiler

Kaçan çizgiler
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83. görsel

İnceleme
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 Göz, vücudumuzdaki en hareketli duyu organıdır. Bu hareketlilik nedeniyle bakış noktaları 
da sürekli değişir. Bakış noktalarına göre resim yapabilmek için boşluktaki görüntüleri tek bir bakış 
açısından göstermek gerekir. Çizgisel perspektif bunun için tasarlanmıştır.

 Perspektif kurallarına uygun bir çizim yapmak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
Resim kâğıdına önce ufuk çizgisi, altına cismin üzerinde yer aldığı yer düzlemi çizgisi çizilir.• 
Ufuk çizgisinde esas nokta belirlenir.• 
Cismin yer düzlemi üzerindeki görüntüsü belirlenerek çizilir.• 
Cismin köşelerinden, ufuk çizgisi üzerindeki kaçma noktasına kaçan çizgiler çizilir.• 
Kaçan çizgiler arasında, cismin görünmeyen kenarları kesik çizgilerle görünen kenarlarına • 

paralel olacak şekilde çizilir.
Kaçan çizgiler üzerinde cismin genişliği belirlenir ve görüntü netleştirilir.• 
İlk çalışmalarda kaçma noktaları ve kaçan çizgiler kâğıtta daima gösterilmelidir.• 

       Bir Kaçar Noktalı (Paralel) Perspektif
Perspektif çiziminde tek kaçma noktası vardır.• 
Köşegenlerin hepsi bir noktada toplanır (bakınız 84-89. görseller).• 

Yer düzlemi

Ufuk çizgisi
Kaçan çizgi

Kaçma noktası

A

A’

B’ C’

D’

D

CB Cisim

84. görsel

85. görsel 86. görsel 87. görsel

88. görsel 89. görsel: Perspektif, Jan Vredeman De VRİES
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 İki Kaçar Noktalı (Açısal) Perspektif

Nesnelerin bize yakın kenarı esas alınır.• 
Ufuk çizgisi üzerinde iki kaçar nokta belirlenir.• 
Kenarlardan bu noktalara kaçar çizgiler gönderilir.• 
Bu perspektifte nesnelerin en fazla üç yüzeyi görülür (bakınız 90-92. görseller).• 

Küp, masa, sandalye gibi nesnelerin ufuk çizgisinin üstünde, ufuk çizgisinde ve • 
ufuk çizgisinin altındaki görünüşlerini bir kaçar noktalı perspektif kuralına göre çiziniz.

Sınıfınızın, odanızın veya bir koridorun içeriden görünüşünü bir kaçar noktalı perspek-• 
tif kuralına göre çiziniz.

      Kaçar noktalar kâğıtta gösterilmelidir.

90. görsel: İki kaçar noktalı perspektif

91. görsel: İki kaçar noktalı perspektif

92. görsel: İki kaçar noktalı perspektif

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, renkli kalemler, kurşun kalem, cetvel, silgi.
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Masa, sandalye gibi basit nesnelerin; ufuk çizgisinin üstünde, ufuk çizgisinde ve ufuk • 
çizgisinin altındaki görünüşlerini iki kaçar noktalı perspektif kuralına göre çiziniz.

Bir binanın dıştan görünüşünü iki kaçar noktalı perspektif kuralına göre çiziniz.• 

 Aşağıdaki görsel üzerinde kaçar noktaları, kaçar çizgileri ve ufuk çizgisini gösteriniz.

 Üç Kaçar Noktalı (Eğik) Perspektif

Nesnenin hiçbir kenarı paralel görünmez.• 
Bütün kenar doğrular bizden kaçar gibi görünür.• 
Doğrular göz çizgisiyle dik açı oluşturmaz.• 
Bu perspektif çok yüksek nesnelere, aşağıdan ya da yukarıdan bakıldığında kullanılır • 

(bakınız 93, 94. görseller).

93. görsel: Eğik perspektif 94. görsel: Eğik perspektif

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, renkli kalemler, kurşun kalem, cetvel, silgi.
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 Yukarıdaki görseli  inceleyerek soruları yanıtlayınız.
Mekân, gökyüzü ve nesnelerin ön plandaki renkleriyle • 

arka plandaki renkleri nasıldır? 
Ön plandaki bir renk, bizden uzaklaştıkça nasıl değiş-• 

mektedir? 
Bizden uzaklaştıkça renklerin değişmesinin nedenini • 

açıklayınız.

Dolmabahçe’de Gezinti, Fausto ZONARO

Kendi Portresi, 
Fausto ZONARO (1854-1929)

 Hava (renk) perspektifinde atmosferin, renk ve biçimlerde oluşturduğu yoğunluk nedeniy-
le uzaklar silik, yakınlar ise daha net görünür. Hava perspektifi özellikle derinliği çok olan manzara 
resimlerinde etkilidir. Hava perspektifi çalışılırken renklerin özellikleri ve renk tonlamaları iyi bilin-
melidir.

Hava (Renk) Perspektifi

Sınıfınızın ya da evinizin penceresinden ufka doğru bakarak gökyüzünün, çevrenin ve renk-• 
lerin uzaklığa göre görünümün nasıl değiştiğini gözlemleyiniz.

Hava (renk) perspektifiyle ilgili görseller araştırınız. Bulduğunuz görselleri dosyalayınız.• 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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  Yukarıdaki görseli hava (renk) perspektifi açısından inceleyiniz.
Empresyonizm döneminden hava (renk) perspektifi özelliği belirgin bir görsel seçiniz.• 
35x50 cm boyutlarındaki bir fon kartonu üzerine seçtiğiniz görselin reprodüksiyonunu • 

çalışınız.
Biten çalışmalarınızı sınıf panosunda sergileyiniz.• 

Sonbaharda Seine Kıyıları, Alfred SİSLEY, Städel Müzesi, Frankfurt, Almanya

     Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

1) Üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu bir düzlemde göstermek için kullanılan çizim tekniğine 
............................... denir.
2)  Uzayıp giden bir yolun ortasından bakıldığında yolun yanındaki direk ve ağaçlarla ileride bir 
noktada birleşiyor gibi görünmesine ................................................... denir.
3)  Çok yüksek nesnelerin aşağıdan ve yukarıdan görünüşünü çizmek için ................................ 
kullanılır.

      Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız.

1)   Ufuk çizgisinin üstünde kalan cisimlerin üst kısmı görünür.                  (  )
2)   Perspektifin en önemli kavramı üç boyutluluktur.                (  )
3)   Paralellik perspektife aykırı bir kuraldır.                              (  )
4)   Kare, üç boyutlu; küp, iki boyutludur.                                  (  )
5)   İki kaçar noktalı (açısal) perspektifte nesnelerin en az üç yüzeyi görünür. (  )
6)   Ufuk çizgisinin altında kalan cisimlerin alt kısmı görünür.                   (  )

      Aşağıdaki soruyu yanıtlayınız.
    Nesneler bizden uzaklaştıkça atmosferin etkisiyle biçim ve renklerinde oluşan değişiklikleri 
söyleyiniz.

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, renkli kalemler, kurşun kalem, cetvel, silgi.

Ölçme ve Değerlendirme
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RENK BİLGİSİ

Rengin Kaynağı Ve Oluşumu

Renk Çemberi

Armoni

Rengin Hacme Etkisi

Üniteler
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Rengin Kaynağı ve Oluşumu
 Konular

     • Rengin Algılanması
     • Işık, Renk ve Boya Renk Etkisi

 Aşağıda ünlü ressam Vincent Van GOGH’un on yedi yıl boyunca kardeşi Theo’ya yazdığı 
mektuplardan bir bölüm aktarılmaktadır.

Lahey, 31 Temmuz 1882
     
 Sevgili Theo,
 … Aslında kesin, mutlak siyah yok. Ama 
beyaz gibi siyah da hemen hemen her rengin için-
de var ve sonsuz gri çeşitleri oluşturuyor, hepsi de 
ton ve güç bakımından birbirinden değişik. Öyle ki 
doğada bu ton ve koyultulardan başka bir şey gör-
müyor insan gerçekte. 
 Yalnızca üç tane temel renk var: Kırmızı, 
sarı, mavi; “karışımlar” ise turuncu, yeşil ve mor.
 Ama bunlara siyah, biraz da beyaz ekle-
yince sonsuz gri çeşitleri elde edilebiliyor: Kızıl gri, 
sarımsı gri, mavimsi gri, yeşilimsi gri, turuncumsu 
gri, leylağımsı gri. Kaç tane yeşilimsi gri olduğunu 
söylemek olanaksız. Çeşitlilikler sonsuz çünkü.
 Oysa tüm renkler kimyası bu birkaç basit ku-
raldan daha karmaşık değil. Ve bunu açık seçik kav-
ramış olmak, yetmişten fazla boya tüpüne sahip ol-
maktan daha değerli. Çünkü bu üç temel renk, siyah 
ve beyazla yetmişten fazla renk çeşidi ve ton elde 
edebilirsin. Renkten anlamak demek, doğada gördü-
ğün bir rengi hemen irdelemesini bilmektir. Örnekse 
“Bu yeşilimsi gri, sarı, siyah ve maviden oluşmuştur.” 
diyebilmek demektir. 
 Bir başka deyişle, doğadaki grileri kendi pa-
letinde yakalamasını bilen biri…  

                           Van GOGH

Rengin Algılanması

Vincent Van GOGH (1853-1890)

Pere Tanguy’un Portresi, Van GOGH, 
Rodin Müzesi, Philadelphia, ABD

Gökyüzünün niçin mavi göründüğünü araştırınız.• 
Güneş ışığının tayf renklerine ayrıldığını kristal prizma deneyiyle açıklayan fizikçinin kim • 

olduğunu araştırınız. 

Hazırlık Çalışması

Okuma Metni
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Laboratuvar ya da sınıf ortamında beyaz ışığın veya güneş ışığının prizma yardımıyla • 
kırılması deneyini yapınız.

 Deneyi gözlemledikten sonra aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Bir prizmadan geçirildiğinde güneş ışığı kaç renge ayrıldı. Bu renkleri sırasıyla söyleyiniz?• 

Rengin oluşumu ve algılanmasındaki temel kaynak ne olabilir?• 

Güneş ışınlarının oluşturduğu bu renkleri başka nerelerde görebilirsiniz?• 

Güneş ışığının birtakım renkler içerdiğini kristal prizma deneyiyle kanıtlayan fizikçinin kim • 

olduğunu söyleyiniz.

 Bu bilgilerden yola çıkarak rengi nasıl bir tanımlayabilirsiniz? Tanımınızı aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

Her renk, çeşitli uzunluk ve titreşimlerdeki ışık dalgalarından ibarettir.• 

Prizmadan geçerek kırılan güneş ışığı, bir perdeye düşürüldüğünde kırmızıdan mora kadar • 

bir renk bandı oluşur.

Güneş ışığının kırılmasıyla oluşan bu renkli ışınlara • tayf adı verilir.

Etkinlik
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Güneş ışığındaki yedi renk, birincil ve ikincil ışık renkleri olarak sınıflandırılmıştır. • 

İsaac Newton (Nivton)’un yaptığı prizma deneyinden sonra ışık tayfındaki yedi renk, yine bir • 

fizikçi olan Young (Yank) tarafından üç ana (birincil) ışık renkleri olarak tanımlanmıştır.

Bu üç ana renk bir araya geldiğinde yine beyaz ışığın oluştuğu kanıtlanmıştır. Beyaz, nötr • 

bir renktir.

Bu ışık renkleri, yukarıdaki resimde görüldüğü gibi ikişerli karıştırıldığında ikincil ışık renkleri • 

oluşur.

95. görsel: Birincil (Ana) ışık renkleri

Her rengin kırılma açısı farklı olduğundan ışığı da farklı derecelerde yansıtır.• 

Beyaz ışık, tayftaki tüm renklerin toplamıdır. Cisim beyaz ise ışığın tüm renklerini yansıtıyor • 

demektir.

Siyah ışık, ışığın yokluğu anlamına gelir. Cisim siyah ise ışığın tüm renklerini emiyor demek-• 

tir.

Siyah ve beyaz birbirinin zıttı ve nötrdür. • 

Doğadaki varlıkların açık ya da koyu görünmeleri, tuttukları ışığın azlığına ya da çokluğuna • 

bağlıdır; gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığı gibi.

Cisimler, bize yansıttığı renkte görünür. • 

Bir eşyanın kırmızı renkte görünmesinin nedeni, o cismin güneş ışığından kırmızı ışığı yan-• 

sıtması, diğer renkleri tutmasıdır.
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96. görsel: İkincil ışık renkleri

Rengin Algılanması

Yeşil Işık Kırmızı Işık+ = Sarı

Koyu Mavi Işık

Kırmızı Işık

+ = Siyan MavisiYeşil Işık

Koyu Mavi Işık + = Macenta Kırmızısı

Pigment Boya 
Renkleri

 Görmede, ışınların göze gelmesi fiziksel, ışınlar karşısında oluşan işlemler toplamı 
fizyolojik, rengin beyinde algılanması psikolojik birer olaydır.
 Gözün arkasında bulunan retina her şeyin algılandığı ve görüntünün düştüğü yerdir. 
Retinada sinirlerden oluşan bir hücre topluluğu bulunur. Renkleri fark eden bu hücrelerdir. Göze 
gelen renk ışınları, fizyolojik olarak retinadaki renge duyarlı sinirler tarafından algılanır. Bu algı, 
kimyasal enerjiye dönüşerek beyne ulaşır ve uyarılar beyinde düzenlenerek renk duyumu hâline 
gelir. Her rengin retinada uyardığı nokta farklı olduğu için renkler, bu farklılık içinde algılanır.
 Gözle beyin bir nesneyi karşılaştırarak veya kontrastıyla ilişki kurarak algılar. Bir renk, 
başka renklerle ilişki kurarak değer kazanır. Gözdeki alıcılar; kırmızı, mavi ve sarı renge duyarlı-
dır. 

İkincil ışık renkleri, aynı zamanda • 
pigment (boya) renklerinin birincil (ana) 
renkleridir.
İkincil ışık renklerinin karışımı siyahı • 

verir. Siyah, nötr bir renktir.
İkincil ışık renkleri, birincil ışık renkle-• 

rine göre daha açık ve daha ışıklıdır.

Renk 

Işık

Göz Beyin
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   Guaj Tekniği
 Guaj suyla çalışılan, mat, çabuk kuruyan bir boyadır. Sulu boya gibi saydam değil, 

kapatıcıdır.
 Guaj suyla çalışıldığından sulu boyaya çok benzer. Aralarındaki en önemli fark, guaj boyada 

rengi açmak için su yerine beyaz boya kullanılmasıdır. Hemen hemen bütün renkleri ışığa daya-
nıklıdır.

 Guaj, bir çeşit zamklı sulu boya ve bu boyayla yapılan resmin tekniğidir. ‘‘Tempera’’ olarak 
da adlandırılır. Tüp veya kavanoz içinde satılır.

        

Guaj boyayla resim yaparken aşağıdaki uyarılara dikkat edilmelidir.

Boyanın rengini açmak için beyaz, koyulaştırmak için siyah kullanılır.• 
Boya bolca hazırlanır, artan boya atılmaz. Siyah ya da beyazla karıştırılarak gerekli yerlerde • 

kullanılabilir.
Geniş yüzeyleri boyamak için yassı, geniş ve yumuşak bir fırça kullanılmalıdır.• 
Guaj boya kuruduktan sonra tonunun %10 veya 15’ini yitirir.• 
Guaj boya çabuk kuruduğu için hızlı çalışmak gerekir.• 
Boya, yukarıdan aşağı veya sağdan sola şeritler hâlinde sürülmeli, her şeridin bir öncekinin • 

üstüne çıkmasına dikkat edilmelidir. Böylece şeritler arasında boşluk kalmaz.
Boya, resmin her tarafında aynı kalınlıkta olmalıdır.• 
Fırça, daima aynı yönde kullanılmalıdır.• 
Guajda klasik yöntem önce koyu, sonra orta, en son açık renklerin boyanmasıdır.• 
Boya kuruduktan sonra alttaki renk koyu bile olsa üstüne açık renk çalışması yapılabilir • 

(bakınız 97-100. görseller).

97, 98. görsel: 9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler,
Zeki Müren AGSL, Bursa

 
 Bir süre yeşil bir yüzeye bakınız.• 
 Daha sonra gözünüzü kapatıp yüzünüzü ışığa doğru çeviriniz.• 
 Gözünüzün önünde oluşan lekenin rengini söyleyiniz.• 
 Bunun nedenini araştırınız.• 

Etkinlik

Bilgi Notu
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99. görsel

100. görsel:
 9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa
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  Aşağıdaki zıtlıklara bakarak renkleri nasıl algıladığınızı söyleyiniz.
Siyah zemin üzerindeki beyaz kare ile beyaz zemin üzerindeki siyah kareyi karşılaştırdı-• 

ğınızda hangisi daha büyük algılanır? Niçin?

Siyah zemin üzerindeki sarı renk mi yoksa beyaz zemin üzerindeki sarı renk mi daha açık • 
ve parlak algılanır? Niçin?

Siyah zemin üzerindeki kırmızı renk mi yoksa beyaz zemin üzerindeki kırmızı renk mi • 
daha açık ve parlak algılanır? Niçin?

Hangi zemin üzerindeki mavi, koyu ve derinlik etkisi veriyor?• 

Hangi zemin üzerindeki maviyi daha açık algılıyorsunuz?• 

Aynı denemeleri yeşil, mor, turuncu renklerle de yapınız ve gözlemlerinizi aktarınız.• 

Algılamadaki bu farklılıkların nedenlerini tartışınız.• 

Etkinlik
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 Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkiye renk de-
nir. Güneşli bir günde renklerin daha parlak ve daha canlı olması, kapalı bir havada ise renklerin 
parlaklığını kaybetmesi ve olduğundan daha koyu görünmesi, rengin ışığa bağlı olduğunu göste-
rir. Her cisim kendine gelen ışıkların bir kısmını tutar, bir kısmını da yansıtır.
 Renk, fizik biliminin konusu olmakla birlikte, insanda uyandırdığı etki ve anlam gücünden 
dolayı görsel sanatların en önemli ögelerinden biridir. Görsel sanatlarda kullanılan renk ögesiyse 
pigmentler (boya) aracılığıyla elde edilir.
 Pigment: Boya hammaddesi, boya yapımında kullanılan kurutulmuş renkli bitkisel toz 
madde.

15x15 cm boyutlarında 3’er adet siyah ve beyaz fon kartonu kesiniz.• 

5x5 cm boyutlarında 6 tane bristol kesiniz.• 

Kestiğiniz bristolleri guaj boyayla 2’şer tane olmak üzere yeşil, mor ve turuncu renklere • 

boyayınız.

Boyayı yaparken yüzeyde fırça izi bırakmamaya özen gösteriniz.• 

Boyadığınız bristolleri bir siyah bir de beyaz fon kartonu üzerine ortalayarak yapıştırınız.• 

Elde ettiğiniz renklerin zeminle olan etkileşimini söyleyiniz.• 

Yaptığınız çalışmaları dosyalayınız.• 

15 cm
5 cm

15 cm

fon kartonu

Bristol

5 cm

Işık Renk ve Boya Renk Etkisi

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, fon kartonu, fırça, su kabı, cetvel, 
maket bıçağı.

Işığın olmadığı bir ortamda renkleri algılayabilir misiniz, niçin?• 

Güneş ışığına göre günün belirli zamanlarında (sabah, öğle, akşam) nesnelerin renk görü-• 

nümlerinin nasıl değiştiğini gözlemleyerek bu gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

         “… tonlar ve renkler ne büyük şeyler! Bunları hissetmeyi öğrenemeyen 
birisi ise gerçek yaşamdan ne kadar uzakta…!”
                                            Vincent Van GOGH

      Theo’ya Mektuplar adlı eserden alınmıştır.

 
bi i i

Etkinlik
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 Rengi iki önemli öge oluşturur:

Işık• 

Pigment• 

Renk, güneş ışığının bünyesinde bulunur. Fakat rengi somut olarak görebilmek için pig-• 

mentlere (boyaya) ihtiyaç vardır.

Cisimler, pigment denen renk verme ve yutma özellikleri sayesinde renk dalgalarını yansı-• 

tır. 

Pigment (boya), kimyasal yollarla elde edilir.• 

Birincil ışık renkleri (kırmızı, yeşil, koyu mavi) ya da tayftaki renkler bir araya geldiğinde • 

beyaz ışık oluşur. Fakat renkli boyalar, birbiriyle aynı oranda karıştırıldığında gri-siyah oluşur. 

Bunun nedeni ışık renkleriyle pigment renklerinin yapıları arasındaki farklılıktır. Bu nedenle 

siyah ve beyaz boya karıştırarak değil ancak kimyasal yolla elde edilebilir.

Resimde kullanılan renk, boyalara bağlı olarak ışığın tayftaki renklerine çok yakın bir renk • 

vermez.

SarıSiyan 
Mavisi

Macenta
Kırmızısı

Yukarıda görülen renkler pigment (boya) renklerinin birincil (ana) renkleridir.• 

Pigment renklerindeki birincil renkler, ışık renklerindeki birincil renklerle aynı değildir.• 

Pigment renklerinin birincil renkleri, ışık renklerinin ikincil renklerine karşılık gelir.• 

Koyu MaviKırmızı Yeşil

İkincil Pigment (Boya) Renkleri

Yukarıda görülen renkler pigment (boya) renklerinin ikincil renkleridir.• 

İkincil pigment (boya) renkleri, ışık renklerindeki birincil renklerdir.• 

Birincil Pigment (Boya) Renkleri
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 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Resim sanatında rengin gelişimini ve renkçi anlayışın egemen olduğu sanat akımlarını • 
araştırınız.

Güneş ışığının nesneler üzerindeki etkilerini inceleyerek çalışmalarına yansıtan sanatçıları • 
ve bu sanatçıların eserlerini araştırınız.

Araştırmalarınızdan bir sunum hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.• 

Işık Renkleri Pigment (Boya) Renkleri

Birincil Işık Renkleri
Kırmızı
Yeşil

Koyu Mavi

Birincil Pigment (Boya) Renkleri
Siyan Mavisi

Macenta Kırmızısı
Sarı

İkincil Işık Renkleri
Siyan Mavisi

Macenta Kırmızısı
Sarı

İkincil Pigment (Boya) Renkleri
Kırmızı
Yeşil

Koyu Mavi

 Birincil ve ikincil pigment (boya) renkleri, ışık renklerinin tersidir. Tayf renklerinin tümü, 
hem ışık renklerinde hem de pigment (boya) renklerinde yer alır.

Güneşte Kavaklar, MONET, 1891,
Batı Sanatı Ulusal Müzesi, Tokyo

Kavaklar-Rüzgar Etkisi, MONET,
1891, Musee D’orsay, Paris

Ders Dışı Etkinlik
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      Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

 1)  Aşağıdakilerden hanginde beyaz ışığın tayfında bulunan renkler doğru sırayla verilmiştir?

       A)  Sarı, kırmızı, yeşil, pembe, bordo, mavi, mor
       B)  Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor
       C)  Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, siyah, beyaz
       D)  Gri, siyah, mavi, lacivert, kırmızı, sarı, turuncu
       E)  Kırmızı, yeşil, sarı, mor, siyah, mavi, lacivert

2)  Aşağıdaki renklerden hangilerine gözdeki alıcılar duyarlıdır? 

      A)  Sarı, mor, turuncu           B)  Kırmızı, lacivert, yeşil                C)  Turuncu, yeşil, mor
                    D)  Kırmızı, mavi, sarı             E)  Siyah, beyaz, gri

      Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)  Tayf ve pigment sözcüklerini açıklayınız.
2)  Rengin ışık içindeki varlığını prizma deneyiyle kim, ne zaman bulmuştur?

      Aşağıdaki soruların yanıtlarını karşılarında boş bırakılan yerlere yazınız.

Renk nedir?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Renk nasıl oluşur?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Renk nasıl algılanır?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Birincil ve ikincil ışık renkleri 

hangileridir?

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

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

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

Birincil ve ikincil pigment (boya) 

renkleri hangileridir?

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

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

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

Işık renkleriyle pigment (boya) renkleri 

arasındaki farklar nelerdir?

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

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

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

Ölçme ve Değerlendirme
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Renk Çemberi
 Konular

     • Ana Renkler
     • Ara Renkler
     • Sıcak Renkler
     • Soğuk Renkler
     • Zıt ve Tamamlayıcı Renkler
     • Nötr Renkler
     • Rengin Değerleri
     • Kontrast Kanunu

Ana Renkler

Ana renkleri söyleyiniz.• 
Ana renklerin nasıl oluştuğunu araştırınız.• 

Hazırlık Çalışması

  Yukarıdaki görseli inceleyiniz.

15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz. • 

Ana renkleri kullanarak  guaj boya tekniğinde bir kompozisyon tasarlayınız.• 

Hatice Aslan ODABAŞI, Grafikte Temel Tasarım, 2002

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, fırça, su kabı, cetvel, maket bıçağı, 
damlalık, kalem, silgi. 
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  Yukarıdaki görseli inceleyiniz.

15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz. • 

Guaj boya tekniğiyle ara renkleri kullanarak bir kompozisyon tasarlayınız.• 

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Ara Renkler

Ara renklerin hangi renkler olduğunu söyleyiniz.• 
Ara renklerin nasıl oluştuğunu araştırınız. • 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, fırça, su kabı, cetvel, maket bıçağı, 
damlalık, kalem, silgi.

Öğrenci çalışması, Uludağ Üniversitesi, Bursa
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 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Bristolü 15x15 cm boyutlarında kesiniz.• 

Sıcak renklerle guaj boya tekniğinde bir kompozisyon tasarlayınız.• 

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Sıcak Renkler

 Sıcak Renkler: 
 Sarı ile kırmızı arasındaki tüm renkler sıcak renklerdir. İçinde sarısı çok olan yeşillerle 
kırmızısı çok olan mor renkler de sıcak etkilidir.
 Doğada sıcak ve soğuk renkler arasında güzel bir denge vardır. Daima sıcak soğuğu, 
soğuk sıcağı davet eder. İyi bir uyumda bunlardan biri egemen renk olarak alınır, diğeri ile denge-
lenir. Sıcak renkler yakınlaştırıcı ve hacmi daraltıcıdır.

Sarı Turuncu Kırmızı

9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

 Sıcak renklere niçin “sıcak” dendiğini tartışınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler:  guaj boya, palet, bristol, fırça, su kabı, cetvel, maket bıçağı, 
damlalık, kalem, silgi.
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 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

15x15 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 

Soğuk renklerle guaj boya tekniğinde bir kompozisyon tasarlayınız.• 

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Soğuk Renkler

9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

 
 Soğuk Renkler:
 İçinde mavi bulunan renkler soğuk renklerdir. Yeşil ve mor daha sıcak ya da daha 
soğuk olma özelliğine sahiptir. İçinde mavisi çok olan yeşil ve mor renkler de soğuk etkilidir.
 Soğuk renkler derinlik ve boşluk etkisi verir.

Yeşil Mavi Mor

 Soğuk renklerin neler olduğunu ve bu renklere niçin “soğuk” dendiğini tartışınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, fırça, su kabı, cetvel, maket bıçağı, 
damlalık, kalem, silgi.
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 Bir ana renkle bir yardımcı renk, eşlenerek birbirini tamamlar. Yani iki ana rengin karışı-
mından oluşan ara renk, karışımına girmeyen üçüncü ana rengin tamamlayıcısıdır. Örneğin, sarı 
ile kırmızının karışımından olan turuncu, karışıma girmeyen ve üçüncü ana renk olan mavinin 
tamamlayıcısıdır. Aynı yolla, kırmızının tamamlayıcısı yeşil, sarının tamamlayıcısı mor olarak bu-
lunur.
 Renk çemberinde her ana rengin karşısına rastlayan yardımcı renk tamamlayıcısıdır. Ta-
mamlayıcı renkler karıştırılmayıp yan yana kullanılırsa birbirinin değerini artırır. Renklerin bu tür 
görünüşlerine ise zıt (kontrast) renkler denir. Kontrast renkler yan yana geldiklerinde daha parlak 
ve canlı görünürler. Örneğin, turuncu bir kumaşın etrafı tamamlayıcısı olan mavi renkle çevrilirse 
daha parlak görünür.
 Birbirini tamamlayan renklerden biri, diğerine az miktarda karıştırılınca o renk parlaklığını 
kaybeder, sönük bir renk olur. Örneğin parlak bir kırmızıya biraz yeşil katılırsa, kırmızı parlaklığını 
kaybeder. Birbirini tamamlayan iki renk, eşit ölçülerde karıştırılınca, her ikisi de kendi özelliğini 
kaybeder ve gri bir renk ortaya çıkar. Gri ise tarafsızdır. Tamamlayıcı renklerin karıştırılması sonu-
cunda birbirlerinin değerlerini yok ederek gri bir hâl almalarına akromatizm denir.

ANA RENK ANA RENK ARA (ZIT) 
RENK

DIŞARIDA 
KALAN ANA 

RENK

+ =

+ =

+ =

Zıt ve Tamamlayıcı Renkler

Kırmızı renkli bir yüzeye bir süre bakınız. Yüzünüzü farklı bir yöne çevirdiğinizde gözünüzün • 
önünde beliren rengi söyleyiniz.

Zıt renkleri ve oluşumlarını araştırınız.• 

Hazırlık Çalışması

 Aşağıdaki zıt renklerin oluşumuyla ilgili tabloyu inceleyiniz.

İnceleme

Zıt ve Tamamlayıcı Renkler
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 Renk Çemberi
Renk çemberindeki ara renkler, üç ana rengin farklı oranlarda ikişerli karıştırılmasıyla • 

oluşur. 
Renk çemberinde karşılıklı gelen renkler, birbirleriyle•  komplementer (tamamlayıcı) dir, üç 

ana rengi de eşit oranda içerir. 
Renk çemberinin ortasındaki üçgende üç ana renk (sarı, kırmızı, mavi) bulunur. • 
Renk çemberinin ikinci kısmında, ortadaki üçgenin her bir kenarına yakın ve o kenarı • 

oluşturan iki ana rengin karışımından oluşan ara renkler (turuncu, yeşil, mor) yer alır.

 Turuncu, yeşil ve mor, kendini oluşturan renklere yakın değildir. 
Renk çemberinin en dışındaki çemberde ana renkler, ara renklerle bir ana ve bir ara rengin • 

karışımından oluşan ikincil ara renkler bulunur. Dış çemberdeki ana renkler, ortadaki üçgeni 
oluşturan ana renklerin tam karşısında yer alır. Dıştaki çemberde bulunan ara renkler ise 
ortadaki üçgenin yanında yer alan aynı ara renklerle karşı karşıyadır. Dış çemberdeki diğer 
renkler ise iki yanında bir ana bir de ara rengin karışımıyla oluşan ikincil ara renklerdir.

Renk çemberindeki ikincil karışım ara renklerin oluşumu aşağıdaki gibidir.• 
 

mavi

mavi

sarı

mor

yeşil

yeşil

mavi mor

mavi yeşil

sarı yeşil

+

+

+

=

=

=mor

sarı

kırmızı

kırmızı

turuncu

turuncu

sarı turuncu

kırmızı turuncu

kırmızı mor

+

+

+

=

=

=

mavi

mavi mor

yeşil

sarı

sarı

kırmızı

kırmızı turuncu+ =

+ =

+ =

 15x15 cm boyutlarında bir bris-• 

tol kesiniz.

Zıt renklerle guaj boya tekniğin-• 

de bir kompozisyon tasarlayınız.

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyala-• 

yınız.

Kullanılabilecek mal-

zemeler: guaj boya, 

palet, bristol, fırça, su 

kabı, cetvel, maket bı-

çağı, damlalık, kalem, 

silgi.

Etkinlik

Hatice Aslan ODABAŞI, Grafikte Temel Tasarım, 2002
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 12 bölümlü renk çemberi hazırlayınız.

20x20 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 

Pergel kullanarak önce yarıçapı 8 cm olan büyük çemberi, içine de yarıçapı 4 cm olan küçük • 

çemberi çiziniz. Pergeli kullanarak büyük çemberin üzerinde 4.1 cm aralıkla noktalar belirleyi-

niz. Belirlediğiniz noktalardan merkeze doğru küçük çemberi kesen çizgiler çiziniz.

Örnek çizimi inceleyerek, küçük çemberin içine bir altıgen, altıgenin içine bir üçgen çiziniz.• 

Üçgeni üç eşit parçaya bölerek renk çemberi şablonunun çizimini tamamlayınız.• 

Renk çemberini, yukarıdaki görselde kullanılan renklerle doğrudan şablonu boyama yönte-• 

miyle ya da aşağıda anlatıldığı gibi tamamlayabilirsiniz.

18 adet (şablondaki parça sayısı) 10x10 cm boyutlarında bristol kesiniz.• 

Kestiğiniz parçaları, guaj boya tekniğiyle ana renkler, ara renkler ve ikincil karışım ara renk-• 

leri oluşturacak şekilde boyayınız.

Boyama yaparken boyadığınız yüzey üzerinde fırça izi ve hava kabarcıkları bırakmamaya • 

dikkat ediniz.

Boyama işlemi bittikten sonra, boyalı kâğıtları şablondaki parçalara uygun şekilde kesiniz.• 

Kesilen parçaları daha önce çizimini yaptığınız bristole, şablondaki sıraya göre yapıştırınız. • 

Parçaları yapıştırırken dengeli ve uyumlu olarak bir araya getirmeye, tutkalı taşırmamaya dik-

kat ediniz.

Biten çalışmanızı A4 kâğıdı boyutundaki (29,7x21 cm) siyah fon kartonu üzerine ortalayarak • 

yapıştırınız ve dosyanızda saklayınız.

12 Bölümlü Renk Çemberi Şablonu 12 Bölümlü Renk Çemberi

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, fırça, su kabı, cetvel, maket bıçağı, 
damlalık, kalem, silgi, yapıştırıcı.

SARI
YEŞİL

SARI
TURUNCU

KIRMIZI 
TURUNCU

KIRMIZI 
MOR

MAVİ
MOR

MAVİ

MAVİ

MAVİ
YEŞİL

YEŞİL

YE
Şİ

L

MOR

MOR KIRMIZI

KIRMIZI

TURUNCU

TURUNCU

SARI

SARI
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  Pigmentlerde üç ana renk ya da zıt renkler karıştırıldığında gri değerler elde edilir, karıştırı-
lan renkler özelliğini kaybederek nötrleşir. Tabloyu inceleyiniz.

 
 

 Yukarıda verilen ton çubuğunu inceleyiniz.
Bristole 2x2 cm’lik 15 kareden oluşan bir ton çubuğu şablonu çiziniz.• 
Çizdiğiniz ton çubuğu şablonunu guaj boyayla siyahtan beyaza kadar olan grileri gösterecek • 

biçimde boyayınız.

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

 Üç ana renk eşit miktarda karıştırıldığında gri elde edilir. Gri nötrdür. Siyah, beyaz ve gri 
nötr renklerdir. Nötr renklerde herhangi bir renk ayırt edilemez.

Siyah, ışık yansıtmaz, rengi yoktur. Tayftaki bütün renkleri emer.• 
Beyaz, ışığın tamamını yansıtır. Tayftaki bütün renklerin yansımasıyla oluşur. • 
Yansıyan ışık miktarı azaldıkça grinin tonları oluşur. • 
Nötr renkler, renk çemberinde yer almaz. • 

+ + =

+ =

Nötr Renkler

 “Nötr” sözcüğünün anlamını araştırınız. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

İnceleme

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, farklı kalınlıkta fırçalar, su kabı, palet, damlalık, 
bez, bristol, cetvel, kalem, silgi.
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 Yukarıda verilen ton çubuğunu inceleyiniz.
Bristole 2x2 cm’lik 15 kareden oluşan bir ton çubuğu şablonu çiziniz.• 
Çizdiğiniz ton çubuğu şablonunu guaj boyayla beyazdan kırmızıya, kırmızıdan siyaha kadar • 

olan tonları gösterecek şekilde boyayınız.
Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

 Yandaki görselleri ince-
leyiniz.

15x15 cm boyutlarındaki • 
bristol üzerine guaj boya 
tekniğiyle değer (valör) 
gösteren bir kompozisyon 
hazırlayınız.

101. görsel: Trajedi, 1903, PİCASSO,
 Ulusal Sanat Galerisi, Washington

 Değer, bir rengin beyazdan siyaha kadar bütün 

geçişlerini ifade eder.

Rengin Değerleri

 Rengin değerleri konusunu daha iyi algılayabilmek için kompozisyon öge ve ilkeleri konu-
sundaki değerle ilgili bilgilerinizi gözden geçiriniz.

Hazırlık Çalışması

 

Etkinlik

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, farklı kalınlıkta fırçalar, su kabı, palet, damlalık, 
bez, bristol, cetvel, kalem, silgi.

 Yandaki görseli değer (valör) açısından incele-
yerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Resimdeki ana renk hangisidir? Bu rengin özel-• 
liklerini söyleyiniz

Bu rengi koyulaştırmak ve açmak için hangi • 
renklerin kullanıldığını söyleyiniz.

Kompozisyonda açık ve koyu değerler nasıl • 
kullanılmıştır? Bununla ne amaçlanmıştır?

Işığın geliş yönüne göre renklerdeki değişimin • 
nasıl gösterildiğini açıklayınız.



101

RENK ÇEMBERİ

 

Kontrast Kanunu

 Renklerin uyumu, insanları estetik açıdan ve duygusal yönden etkiler. Renk uyumu, hem 

güzel sanatlarda hem de yaşamın her alanında önemlidir. Buna göre renklerin birbirine etkisini ve 

birbiriyle ilişkisini iyi bilmek gerekir. 

 Araştırmalar sonucu ortaya çıkan ilkelere göre renk kontrastlıkları şöyle sıralanır:

Yalın (karşılıklı) renk kontrastı.1. 

Açık-koyu kontrastı.2. 

Sıcak-soğuk kontrastı.3. 

Tamamlayıcı (komplementer) kontrast.4. 

Simultane (yanıltıcı) kontrast.5. 

Kalite kontrastı.6. 

Miktar kontrastı.7. 

 1.  Yalın (Karşılıklı) Renk Kontrastı
 Yalın (karşılıklı) renkler beyaz ışığın tayf renkleridir. Yedi renk kontrastının en basitidir.    
Bağıran, kesin bir renk etkisi vardır. En güçlü biçimde sarı, kırmızı ve maviyle anlatılır. Bu renk-
lerden uzaklaştıkça, yalın renk etkisinin gücü azalır. Bu renklerin açık-koyu değerleriyle yeni an-
latımlar elde edilir. Resimsel anlatımlarda genellikle yalın renkler bir arada kullanılmaz. Çünkü bu 
renkler, renk doygunluğu ve parlaklık bakımından en şiddetli durumdadır ve birbirleriyle ilişkilerin-
de gözü rahatsız eder. Yalın renkler parlaklıkları nedeniyle yüzey etkisi verir.

  Yandaki görseli inceleyiniz.

15x15 cm boyutlarındaki bir • 
bristol üzerine guaj boya tekniğiy-
le yalın (karşılıklı) renk kontrast-
lığını gösteren bir kompozisyon 
tasarlayınız.

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyala-• 

yınız.

Kullanılabilecek malzemeler:
guaj boya, farklı kalınlıkta fırça-
lar, su kabı, palet, damlalık, bez, 
bristol, cetvel, kalem, silgi.

 Zıt renklerin oluşumunu ve renk çemberindeki konumlarını araştırınız. Bulgularınızı arka-
daşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa



102

RENK ÇEMBERİ

 

 

 2.  Açık-Koyu Kontrastı

 Renklerin en açık değerlerinden bir grup ile en koyu değerlerinden bir grup renk seçilerek 

yapılan uyumlardır. Bu uygulamada ne kadar çok renk kullanılırsa kullanılsın kesinlikle ara değerlere 

yer verilmez. Resimsel kurgunun temelini siyah-beyaz kontrast denge oluşturur. Renk tonunun beyaz 

veya siyaha doğru değişmesiyle üç boyut etkisi elde edilir. 

 Resimde plan etkisi yaratmada açık-koyu kontrast önemli bir ögedir.

 3.  Sıcak-Soğuk Renk Kontrastı

 Sıcak ve soğuk renklerin birbirine etkilerinden yararlanarak yapılan bir uyumdur. Renk 

çemberinde mavi en soğuk, kırmızı, sarı ve bunlar arasındaki renkler en sıcak uçlardır. Diğer renkler, 

yanında bulunduğu renge göre, sıcak veya soğuk etki bırakırlar. Örneğin, mor soğuk bir renktir, 

ancak maviyle kullanıldığında daha sıcak görünür. Bu karşıtlıkla yapılan çalışmalarda sıcak ve soğuk 

etkilerinin birlikte sunulması önemlidir. 

 Sıcak renkler, soğuk renklere göre daha önde görünür. Plan oluştururken renklerin bu özelliği 

göz önünde tutulmalıdır. 

15x15 cm boyutlarındaki bristole guaj boya tekniğiyle açık-koyu kontrastlığını gösteren bir • 

kompozisyon tasarlayınız.

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, farklı kalınlıkta fırçalar, su kabı, palet, damlalık, 
bez, bristol, cetvel, kalem, silgi.

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa
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Yukarıdaki görselleri inceleyiniz.
15x15 cm boyutlarındaki bristol üzerine guaj boya tekniğiyle tamamlayıcı (komplementer) • 

renk kontrastlığını gösteren bir kompozisyon tasarlayınız.
Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

 4.  Tamamlayıcı (Komplementer) Kontrast
 Birbirinin tamamlayıcısı olan aynı değerde iki rengi, yan yana kullanarak yapılan uyumlar-
dır. Bu renklerin farklı değerleri de aynı düzenlemede yer alabilir. Ancak seçilen renk hangi değer-
de kullanılıyorsa yanında tamamlayıcısı olan rengin de aynı değerde olmasına dikkat edilmelidir.
 Tamamlayıcı renkler yan yana geldiğinde yüksek uyarı etkisine sahiptir. Bir ana rengin 
tamamlayıcısı diğer iki ana rengin karışımıdır.

 5.  Simultane (Yanıltıcı) Kontrast 

 Simultane: Bir rengin değişik renklerle ilişkisinde farklı etkiler göstermesidir. Göz yanılma-

sı, olmayan bir rengin varmış gibi görünmesidir. 

 Bir renge uzun süre bakıldığında o renkle ilgili sinirler yorulur. Bu yüzden renk, farklı 

algılanır.

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, farklı kalınlıkta fırçalar, su kabı, palet, damlalık, 
bez, bristol, cetvel, kalem, silgi, maket bıçağı, yapıştırıcı.

9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa
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 6.  Kalite Kontrastı

 Rengin ışıklılık ve ışıksızlık ilişkisine kalite kontrastı denir. Rengin gerçek değeri en ışıklı 

hâlidir. Rengin ışığı azaldıkça şiddeti de azalır. Siyah kullanılarak rengin ışığı azaltılır. Resimsel 

anlatımlarda bir renk, ışığı azaltılmış kaliteleriyle birlikte kullanıldığında daha ışıklı hâle gelir. Işığı 

arttıkça renk öne çıkar, ışığı zayıfladıkça geri plana gider. Rengin ışığı giderek azaltıldığında 

yüzeyde güçlü bir hacim etkisi yaratır. Örneğin, maviye bir miktar siyah katıldığında renk ışığı 

hemen kaybolur. Sarı, karıştırılan siyah oranına göre birçok kırık yeşil kaliteler verir ve siyaha 

kadar ışığı daha yavaş zayıflar. Kalite kontrastı, rengin gölgelenmesidir.

 Yandaki görseli inceleyiniz.
15x15 cm boyutlarındaki bir bristol üzerine • 

guaj boya tekniğiyle kalite kontrastlığını gösteren 
bir kompozisyon tasarlayınız.

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Kullanılabilecek malzemeler: guaj 
boya, farklı kalınlıkta fırçalar, su kabı, 
palet, damlalık, bez, bristol, kalem, 
silgi.

Etkinlik

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa

 Yukarıdaki büyük dairelere uzun süre bakarak ortadaki gri daireyi hangi renkte algıladığınızı 
söyleyiniz.

 
 Yukarıdaki görselleri inceleyerek, bir rengin farklı renkler yanında nasıl göründüğünü 
anlatınız. 

Etkinlik
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 7.  Miktar Kontrastı

 İki veya daha çok renk yüzeylerinin az-çok, büyük-küçük, şiddetli-zayıf ilişkisiyle göze 

verdiği denge etkisidir. Beyaz ışığın tayfına baktığımızda sıcak renklerin soğuk renklere göre 

daha uyarıcı olduğu görülür. Sıcak renkler, soğuk renklerden daha açıktır. Bu durumlarıyla öne 

çıkarlar. Miktar kontrastı, renklerin şiddetinden kaynaklanan uyarı farklarının yüzeyde oluşturduğu 

dengeyle ilgilidir. Şiddetli renklerin yüzeyde kapladığı alan küçük, şiddeti az olanların kapladığı 

alan büyük, şiddeti aynı olan renklerin kapladığı alanlar eşit olursa birbirlerini dengeler.

 Renk çemberi temel alındığında, karşılıklı renklerin yüzey olarak gözdeki uyarı dengesi 

aşağıdaki gibidir:

 

      

kırmızı 1, yeşil 1 = 1/2

turuncu 1, mavi 2 = 1/3

sarı 1, mor 3 = 1/4

 Yandaki görseli incele-
yiniz.

15x15 cm boyutlarında-• 
ki bir bristol üzerine guaj 
boya tekniğiyle miktar 
kontrastını gösteren bir 
kompozisyon tasarlayınız.

Bitirdiğiniz çalışmaları • 

dosyalayınız.

Kullanılabilecek 
malzemeler: 
guaj boya, farklı kalın-
lıkta fırçalar, su kabı, 
palet, damlalık, bez, 
bristol, kalem, silgi.

Etkinlik

m

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa
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     Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1)  Ara renkler; ……........….., .......……….. ve …......……….. dir.

2)  Zıt renkler; ...………..-……...….., …...……..-…...……. ve …..……-…...…….. dir.

3)  Sıcak renkler; …....………., …………...... ve …...……… dir.

4)  Zıt renkler, birbirinin  ……………......... dir.

5)  Nötr renkler; …………......, ……....…….ve …....…….. dir.

6)  Resimde kullanılan renk kontrastlıkları ……............ başlık altında toplanır.

      Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1)  Sarı, kırmızı ve mavi ana renklerdir.                                                                                         (  )

2)  Renk çemberindeki renkler, üç ana rengin ikişerli karışımından oluşur.                                   (  ) 

3)  İki ana rengin karışımından ortaya çıkan renk, karışıma girmeyen rengin tamamlayıcısıdır.   (  )

4)  Değer (valör), bir rengin siyahtan beyaza kadar bütün geçişlerini ifade eder.                          (  ) 

5)  Yalın renkler, üç ana rengi eş oranda içerir.                                                                             (  ) 

6)  Resimsel kurgunun temelini siyah-beyaz kontrast denge oluşturur.                                         (  ) 

7)  Renkler, birlikte kullanıldığı renge göre değişik etkiler uyandırır.                                              (  )

8)  Zıt renkler, yan yana kullanıldıklarında gerçek değerinden daha parlak görünür.                    (  )

     Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1)  Aşağıdakilerden hangisi renk kontrastlıklarından biri değildir?

     A)  Açık-koyu kontrastı           B)  Sıcak-soğuk kontrastı                C)  Miktar kontrastı

                                D)  Işık-renk kontrastı         E)  Kalite kontrastı

2)  Aşağıdakilerden hangisinde zıt renkler verilmiştir?

      A)  Kırmızı-mavi                B)  Mor-yeşil   C)  Mavi-turuncu

                                    D)  Pembe-kahverengi       E)  Sarı-turuncu

Ölçme ve Değerlendirme
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Kromatik Daire

 

 “Resimde her şeyden önce armoni gelir.”
                               CEZANNE (Sezan)

                        Sadettin Çağlarca, “Renk ve Armoni Kuralları” eserinden.

Paul CEZANNE
(1839-1906)

Armoni
 Konular

     • Kromatik Daire
     • Monokromatik Armoni
     • Yakın Renk Armonisi
     • Kontrast Renk Armonisi
     • Armonide Nötr Renkler

Yandaki görseli inceleyerek so-
ruları yanıtlayınız.

Resimde hangi renkler kulla-• 
nılmıştır?
Resimdeki egemen renk han-• 
gisidir? Bu renk, resme nasıl 
dağıtılmıştır?
Egemen rengi desteklemek • 
için hangi renkler kullanıl-
mıştır? Bu renkler niçin tercih 
edilmiş olabilir?
Resimde sizi rahatsız eden • 
bir renk var mı?
Bütün olarak bakıldığında • 
renklerde bir uyum var mı?

 Provence’den Görünüm, Vincent Van GOGH, 1888,
Ulusal Vincent Van Gogh Müzesi, Amsterdam

 

Daha önceki bilgilerinize dayanarak armoniyi açıklayınız.• 
Doğaya baktığınızda renk uyumu olarak nitelendirebileceğiniz görünümler var mı? Örnekler • 

veriniz.
Kroma ve kromatik dairenin ne olduğunu araştırınız.• 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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 Armoni (Uyum): Kompozisyon ilkelerinden biri olan armoni birlik, bütünlük ifade eder. Renk 

armonisi ise iki veya daha çok rengin bir arada kullanılmasıyla gözde yarattığı denge etkisidir. 

Resimde yersiz ve ölçüsüz kullanılan renkler, rahatsızlık yaratır.

Tamamlayıcı renk, resimde armoninin temel ögesidir. Çünkü göz bir renge baktığında o ren-• 

gin tamamlayıcısını (komplemanterini) arar.

Resimde egemen renk, armoninin temel ögesidir. Egemen renk, resmin atmosferini oluş-• 

turur. Egemen rengi, diğer renklerin içine ya da arasına yaymak, renkler arasında birliği yani 

armoniyi sağlar.

İki veya daha çok renk karıştırıldığında nötr griyi veriyorsa bu renkler birbiriyle armoni (uyum) • 

oluşturuyor demektir.

Bir araya geldiğinde griyi vermeyen renkler, uyumsuzdur.• 

Resimde kullanılan renklerin tümü göze gri etkisi vermelidir.• 

Renklerin birbirine oranlarının yarattığı etki dengeli olmalıdır.• 

Bir resimde, hangi armoni türü esas alınmışsa bu tutum sonuna kadar devam ettirilmelidir.• 

Hiçbir renk yalnız bırakılmamalı, açık ve koyu tonlarıyla desteklenmelidir.• 

Armoni oluşturmak için iki veya üç renk ve bunların tonları yeterlidir. • 

 Renk armonileri, monokromatik (ton) armoni, yakın renk armonisi, kontrast renk armonisi 

olarak sıralanır.

  Renk armonileri kurarken renk, ton ve kromaya dikkat edilmelidir.

 

 Kroma: Rengin parlaklık derecesidir. Değeri aynı iki kırmızı renk arasında kuvvet, şiddet 

ve yoğunluk farkı varsa bunun nedeni kromadır.

Renk armonisi kombinasyonları hazırlarken kromatik daire göz önünde bulundurulmalıdır.

parlak     açık     yeşil     denildiğinde

kroma ton renk anlaşılır.
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20x20 cm boyutlarında bir bristol kesiniz.• 

Bristol üzerine pergel ve cetvel kullanarak çapı 16 cm olan büyük bir daire ve içine çapı 8 • 

cm olan küçük bir daire çiziniz. Büyük daire üzerinde 5’er cm aralıkla noktalar belirleyiniz. Bu 

noktaları merkezle birleştiriniz. Böylece kromatik daire şablonunu elde edeceksiniz.

Yukarıdaki kromatik daire örneğinde verilen renklerle, bitirdiğiniz şablonu çizgilerden taş-• 

mayacak ve fırça izi bırakmayacak biçimde guaj boya tekniğiyle boyayınız.

Çalışmayı bitirdikten sonra kromatik daireyi keserek ortaya çıkarınız.• 

Daireyi raptiye veya toplu iğne ile tam merkezinden bir eksene sabitleyerek döndürünüz.• 

Eksen etrafında hızla dönen dairenin gözünüzde bıraktığı renk etkisini söyleyiniz.• 

 Kromatik daire renklerin kuvvet, şiddet ve yoğunluğunu gösterir. Buradaki sayılar, rengin 

ton ve berraklık derecelerini gösterir. Örneğin, 7/12 (sağ üstteki tabloda). Bu, rengin değerinin 7, 

berraklığının 12 olduğunu ifade eder. 4’e kadar, berraklığın düşük olduğu söylenebilir.

 Aynı renkte, aynı değerde (tonda) fakat şiddetleri birbirinden farklı iki renkten biri, daha 

cansız ve zayıf diğeri parlak ve canlıysa bunun nedeni kroma farkıdır. 

DEĞER (Ton / Value)
BERRAKLIK (Kroma)

102. görsel: Kromatik daire

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, su kabı, damlalık, çeşitli kalınlıkta 
fırçalar, cetvel, pergel, maket bıçağı.

 

 Bir daire eşit oranda parçalara ayrılıp kırmızı, sarı, maviye boyandığında ve bu daire bir 

eksen etrafında hızla döndürüldüğünde gri etkisi vermez. Oysa armoninin varlığından söz 

edebilmek için gri etkisi vermesi gerekir.

Bilgi Notu

Sarı

Ton, renkleri birbirinden ayıran temel özelliktir.
Berraklık, rengin keskin ya da 

zayıf olduğunu belirtir.
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  Yukarıdaki görseli inceleyiniz.

10x10 cm boyutlarında bir bristol kesiniz. • 

Bristol üzerine pergel ve cetvel kullanarak çapı 8 cm olan bir daire çiziniz.• 

Daireyi 120 derecelik üç eşit alana bölünüz. • 

Çizdiğiniz şablonu guaj boya tekniğiyle sarı, kırmızı ve mavi renk ile boyayınız.• 

Bitirdiğiniz daireyi bir eksen etrafında hızlıca döndürünüz.• 

Dönme sırasında ortaya çıkan rengi söyleyiniz.• 

Bu üç renkten etkisi en çok ve en az olanı söyleyiniz.• 

Gri etkisine ulaşmak ve ışık orantısını dengelemek için hangi rengin alanını genişletmek • 

gerekir, niçin?

Bu üç rengi kullanarak resim yapmak istediğinizde bu renklerin resim alanında kapladığı • 

oran ne olmalıdır? Hangi renk, diğer iki renkten daha az ya da çok kullanılmalıdır?

Renklerin yüzeyde kaplayacağı genişlik, kromatik daireden yola çıkarak kullanılırsa uyumlu • 

bir renk kombinasyonu oluşur.

Armoni oluşturabilmek için renk tonları göz önünde bulundurulmalıdır.• 

Renklerin kromatik dairede kapladığı alanın büyüklük-küçüklük, kuvvet-canlılık farkına, saf-• 

lık derecesine dikkat edilmelidir.

Bir kompozisyonda üçlü renk armonisi oluşturabilmek için renkler arasındaki ışık orantısı • 

tonlara göre denkleştirilmelidir. 

Fakat sanatçı dikkat çekmek istediği noktalarda bu kuralların dışına çıkabilir.• 

120°
Mavi

120°
Sarı

120°
Kırmızı

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, su kabı, damlalık, çeşitli kalınlıkta 
fırçalar, cetvel, pergel, maket bıçağı.
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Kromatik dairede, armoni sağlamak için farklı renklerle oranlarını değiştirerek bir daire ha-• 
zırlayınız. 

Renklerin dairede ne kadar yer kaplamaları gerektiğini gösteriniz.• 

  
 Yeşil, mor ve turuncu renklerle renk armonisi sağlamak 
(nötr griyi elde etmek) için bu renklerin dairede kapladığı 
alan;
 80° turuncu, 
 135° mor,
 145° yeşil olmalıdır.

    
 Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerle renk 
armonisi sağlamak (nötr griyi elde etmek) için bu renklerin 
dairede kapladığı alan;
 55° kırmızı,
 40° turuncu,
 40° sarı,
 72° yeşil,
 85° mavi, 
 68° mor olmalıdır.

55°
Kırmızı

40°
Turuncu

40°
Sarı

72°
Yeşil

85°
Mavi

68°
Mor

Siyah, beyaz ve griye çalan renkler kroması (parlaklık derecesi) en düşük renklerdir.• 

En saf renklerin değeri, en yüksek kromayı taşır.• 

Renk çemberindeki ana ve ara renkler, kroması en yüksek renklerdir.• 

Nötr renkler, rengin kromasını içine karıştırıldığı oranda düşürür.• 

Kroması zayıf ve orta renkler birbirine benzer renklerdir. Bunlar yan yana geldiğinde hoş bir • 

etki yaratır.

Kroması yüksek, kuvvetli ve şiddetli renkler, kontrast (zıt) renklerdir. Bunlar yan yana geldi-• 

ğinde birbirlerinin etkisini artırır.

 
 Kırmızı, sarı ve mavi renklerle renk armonisi sağlamak 
(nötr griyi elde etmek) için bu renklerin dairede kapladığı 
alan,
 80° sarı,
 110° kırmızı,
 170° mavi olmalıdır.

80°
sarı

110°
kırmızı 170°

mavi

145°
Yeşil

80°
Turuncu

135°
Mor

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, su kabı, damlalık, çeşitli kalınlıkta 
fırçalar, cetvel, pergel, maket bıçağı.
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 Yandaki görseli inceleyerek soru-

ları yanıtlayınız.

Görselde hangi renklerin kullanıl-• 

dığını söyleyiniz?

Görselde kullanılan rengin farklı, • 

kaç ton değerini görüyorsunuz?

Renkler arasındaki ton farkları • 

nasıl elde edilmiş olabilir?

Görselde tek rengin tonlarının • 

kullanılması sizce nasıl bir etki ya-

ratmıştır?

Monokromatik Armoni (Ton Armonisi)

15x15 cm boyutlarında iki bristol kesiniz.• 

Geometrik formları kullanarak serbest kompozisyonlar tasarlayınız.• 

Tasarladığınız kompozisyonları kâğıda aktarınız.• 

Guaj boya tekniğini kullanarak kroması yüksek renklerle boyayınız.• 

Aynı çalışmanızı bu kez kroması düşük renklerle boyayınız. Aralarındaki farklılıkları karşı-• 

laştırarak tartışınız.

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Etkinlik

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: guaj boya, palet, bristol, su kabı, damlalık, çeşitli kalınlıkta 
fırçalar, cetvel, pergel, fon kartonu, yapıştırıcı, maket bıçağı.

Monokromatik armoninin ne olduğunu araştırınız.• 
Değişik kaynaklardan monokromatik armoniyle (bir rengin tonlarıyla) yapılmış resim örnek-• 

leri bularak inceleyiniz.

Hazırlık Çalışması

Türk Süvarisi, Ali CEMAL (BEYRUTLU), 1914, 
Resim Heykel Müzesi, İstanbul



113

ARMONİ

 Verilen görselleri inceleyiniz.
15x15 cm boyutlarında bristol kesiniz.• 
Monokromatik armoni oluşturacak bir • 

kompozisyon tasarlayınız.
Tasarladığınız kompozisyonu bristole ak-• 

tarınız.
Seçtiğiniz rengin farklı tonlarını elde ede-• 

rek kompozisyonunuzu boyayınız.

 Monokromatik Armoni: Aynı rengin tonlarıyla kurulan armonidir. 

Monokromatik armonide renge siyah ve beyaz katarak tonlar arasında uyum sağlanır.• 

Bir rengin koyudan açığa, açıktan koyuya dağılan ton değerleriyle yapılan çalışmalar, mo-• 

nokromatik armoniyle yapılır.

Renge siyah katıldığında renk, koyu veya açık griye dönüşür.• 

Renge beyaz eklendiğinde rengin şiddeti, doygunluğu azalır, sönükleşir.• 

Monokromatik armoniyle yapılan çalışmalar sade bir etki yaratır.• 

Monokromatik armoni küçük alanlarda daha iyi sonuç verir.• 

9. sınıf öğrenci çalışması,
Zeki Müren AGSL, Bursa

Yaşlı Gitarcı, Pablo PİCASSO, 
1903, Chicago Sanat Enstitüsü, ABD

9. sınıf öğrenci çalışması,
Zeki Müren AGSL, Bursa

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, guaj boya, çeşitli kalınlıkta fırçalar, su kabı, damla-
lık, palet, cetvel, fon kartonu, maket bıçağı, yapıştırıcı.



114

ARMONİ

 Paul Cezanne (1839-1906)
  Post-empresyonist ressam, Fransızdır. Modern sanatın gelişmesi-
ne katkıları ve etkileri nedeniyle çoğu zaman “modern sanatın babası” olarak 
anılmıştır. 1861’de resim sanatını öğrenmek için Paris’e, çocukluk arkadaşı 
Emile Zola’nın yanına gitmiştir. İsviçre Akademisi’nde ve Louvre (Luvr)’da 
çalışmıştır. Renoir (Renoa), Pissaro, Sisley, Guillaumin gibi sanatçılarla ta-
nışmıştır. Delacroix (Delakruva), Courbet (Kurbe) ve Manet (Mane)’ye hay-
ranlık duymuştur. Güzel Sanatlar Akademisi’nin giriş sınavlarında başarılı 
olamamış ve bu nedenle Aix (Eks)’e geri dönmüştür. Bütün zamanını resme 
ayırmış ve Salon’a gönderdiği bütün tabloları geri çevrilmesine karşın resim 
çalışmalarını sürdürmüştür.

  Eski İtalyan ustaların yapıtlarını kopya ederek portreler, natürmort-
lar ve manzara resimleri yapmıştır. Paris Salon jürisi, Cezanne (Sezan)’ın 
eserlerini gösterime sunmayı 1864’ten 1869’a kadar her yıl reddetmiştir. 
Paris Salon tarafından reddedilen eserlerin sergilendiği Salon des Refusés 
(Salon dö Röfüze)’de tablolarını ilk kez 1863’te gösterime sunmuştur. Yaşa-
mı boyunca eserlerini nadiren sergilemiş, sakin bir hayat yaşamış, belli başlı 
birkaç konuda resim yapmayı tercih etmiştir.

  Cezanne’ın empresyonistlerle ve özellikle İsviçre Akademisi’nde 
tanıştığı Pissarro ile dostluğu, donuk renkleri bırakarak empresyonistlerin 
parlak, açık tonlu renklerini kullanmasını sağlamıştır. Kalın renk katmanları 
tekniğinden vazgeçip hafif fırça vuruşlarıyla noktalama yöntemine yönelmiş, 
pıhtılaşmış gibi görünen yüzeyler kullanmıştır. 1872-1882 yılları arasındaki 
bu dönem, onun “Empresyonist Dönemi”dir. Cezanne’ın izlenimciliğin kural-
larından ayrılan sanatı, hızla daha yalıncı ama daha çok işlenmiş ve yapıya 
daha çok önem verdiği bir tutuma doğru gelişmiştir. Tarzını, düş gücünden 
ve gözlemlerinden kaynaklanan ögelerle zenginleştirmiştir. Desendeki güç-
lülüğüyle renklerin anlatım duyarlılığını birleştirmiştir. Klasik perspektif ku-
rallarına pek uymayan Cezanne’ın tutumu sonradan büyük ölçüde etkilediği 
kübistlere öncü olmuştur.

  Sanatçının son on yıllık dönemi “Lirik Dönem” olarak bilinir. Bu dö-
nemde belli bir lirizme ve daha özgür fırça vuruşlarına yönelerek gösterişli 
ve cüretkar yapıtlar vermiştir. Aynı zamanda daha hızlı bir yöntem olan sulu 
boya tekniğini de kullanmıştır. Eserlerinde, henüz başlamakta olan kübizme 
özgü kesin akılcı yaklaşımın belirtileri fark edilir. Aynı zamanda renkleri ve 
biçimleri lirik bir anlayışla kullanan fovist akımın özellikleri de göze çarpar. 
Yaşamının son yıllarında yaptığı “Yıkanan Kadınlar” (1902-1906) adlı tablo-
suyla Cezanne’ın sanatı doruk noktasına ulaşmıştır. Bu tablo, ritmik kompo-
zisyonu, kesin hatlarla üst üste konmuş düzlemleri ve resmin bütündeki uyu-
mu ile görkemli bir eserdir ve Picasso’nun hemen hemen aynı zamanlarda 
yaptığı “Avignon’lu Genç Kızlar” adlı tablosunu anımsatır.
  Cezanne, sonradan modern resmin doğmasına yol açacak fovlar, 
kübistler ve soyut sanatçılar gibi yeni kuşakları büyük ölçüde etkilemiştir. 
Cezanne, 1906’da fırtına sırasında dışarıda resim yaparken hastalanmış, 
bir hafta sonra, 22 Ekim’de zatürreden ölmüştür. 20. yüzyıl modernistlerine 
göre Cezanne “modern resmin babası”dır.          

Okuma Metni

Bereli Portresi, 
Paul Cezanne, 

1898-1900, 
Güzel Sanatlar Müzesi, 

Boston

Louis-Auguste 
Cézanne’ın Portresi, 
Paul Cezanne, 1866, 
Ulusal Sanat Müzesi, 

Washington

Harlequin,
 Paul Cezanne,

 1888-1890, 
Ulusal Sanat Müzesi, 

Washington
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 Yakın renk armonisi: Renk çemberindeki iki ya da üç komşu renkle düzenlenen armoniler-
dir.

Mavi, eflatun, mor veya kırmızı, turuncu, sarıyla yapılan düzenlemeler yakın renk armonisine • 
örnek verilebilir.

Bu tür armonilerdeki renklere uygun renkler de denebilir.• 
Uygun renklerin arasında daima ortak bir renk bulunur.• 
Mavi ve mor, renk çemberinde yan yana bulunur. Mavi, ortak renktir. • 

(mor = mavi + kırmızı) 
Yine sarı ve yeşil de renk çemberinde komşudur. Sarı, bu armonide ortak renktir. • 

( yeşil = sarı + mavi )
Yakın renk armonisiyle yapılan düzenlemeler rahatlık duygusu verir.• 
Bu tür armoniler, ölçülüdür.• 
Yakın renklerle armoni oluştururken kuvvetli ve küçük renk parçaları, zayıf ve büyük renk • 

alanlarıyla dengelenmelidir.

Yakın Renk Armonisi

 Yandaki görseli inceleyerek so-

ruları yanıtlayınız.

Resimde hangi renkler kullanıl-• 

mıştır?

Bu renkler renk çemberinin ne-• 

resinde yer alır?

Resimdeki koyu ve açık alanlar • 

dengeli midir?

Resimdeki renklerle nasıl bir • 

etki yaratılmıştır?

Yakın renk armonisinin ne olduğunu araştırınız.• 
Yakın renk armonisiyle oluşturulmuş resim örnekleri bularak inceleyiniz, düşüncelerinizi • 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa

Etkinlik
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9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

103. görsel

105. görsel

104. görsel

106. görsel

Renk çemberinden yola çıkarak yakın renk armonisinde kullanılabilecek renkleri listeleyi-• 

niz.

15x15 cm boyutlarında bristol kesiniz.• 

Yakın renk armonisi oluşturacak bir kompozisyon tasarlayınız.• 

Tasarladığınız kompozisyonu bristole aktarınız.• 

Kompozisyonunuzu yakın renklerle boyayınız.• 

Kuvvetli ve zayıf renkleri birbirini dengeleyecek biçimde düzenlemeye dikkat ediniz.• 

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, guaj boya, çeşitli kalınlıkta fırçalar, su kabı, damla-
lık, palet, cetvel, fon kartonu, maket bıçağı, yapıştırıcı.
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Kontrast Renk Armonisi

 Yukarıdaki görseli inceleyerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Resimde hangi renkler kullanılmıştır?• 

Resimde egemen renk hangisidir?• 

Resimde kullanılan renklerin, renk çemberindeki yerlerinin birbirine konumu nasıldır?• 

Hangi rengin kuvveti daha fazladır ve bu rengin resimde kapladığı alan ne kadardır?• 

Resimde kullanılan renklerin özelliklerini söyleyiniz.• 

Resimde kullanılan renkler sizde nasıl bir etki yaratmaktadır?• 

Gün Batımında Ekim Yapan Çiftçi, Vincent Van GOGH, 1888
Kröller-Müller Müzesi, Otterlo

Etkinlik

Kontrast renk (zıt renk) armonisinin ne olduğunu araştırınız.• 
Kontrast renk armonisiyle oluşturulmuş örnekler bularak inceleyiniz, düşüncelerinizi arka-• 

daşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması
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 Kontrast (zıt) renk armonisi: İki zıt renk kullanılarak yapılan düzenlemelerdir.

Kontrast renk armonilerinde yalnızca bir rengin egemenliği sağlanır. Egemen rengin zıddı • 

renk, daha az kullanılır.

Renk çemberinde karşılıklı duran komplemanter (zıt) çift, zıt armoniyi oluşturur, sarı-mor, • 

turuncu-mavi, kırmızı-yeşil gibi.

Canlı renklerle bütünlük kurmak zor olduğundan bu renklerle yapılacak düzenlemelerde dik-• 

katli olmak gerekir.

Renklerin ton farklarını sadeleştirmek, birlik ve bütünlüğe kavuşturmak, armoninin temel • 

amacıdır. 

Ton değeri eşit, iki kontrast renk (kırmızı ve yeşil gibi), armoni bakımından uyumsuz renk-• 

lerdir.

Kontrast renk armonisinde ton değerlerinin farkı, düzenlemeyi zenginleştirir.• 

Kontrast armonide bir renk, diğerine göre sıcak ya da soğuktur•  (bakınız 108. görsel).

Birbirinin tamamlayıcısı iki rengi, farklı oranda karıştırarak beyazla açmak, rengin fazla kont-• 

rast yaparak gözü yormasını engeller. Böylece armoniye ulaşılır.

107. görsel: 9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa



119

ARMONİ

108. görsel: Sermon’dan Sonra Görünüm-Yakup Melekle Güreşirken, 
GAUGUİN, 1888, İskoçya Ulusal Galerisi, İskoçya

9. sınıf öğrenci çalışmalarından örnekler, Zeki Müren AGSL, Bursa

109. görsel 110. görsel 

Renk çemberinden yola çıkarak zıt renk armonisinde kullanılabilecek renkleri listeleyiniz.• 

15x15 cm boyutlarında bristol kesiniz.• 

Zıt renk armonisi oluşturacak bir kompozisyon tasarlayınız.• 

Tasarladığınız kompozisyonu bristole aktarınız.• 

Kompozisyonunuzu seçtiğiniz zıt renklerle boyayınız.• 

Egemen renkle zıddı rengi dengeli biçimde düzenlemeye dikkat ediniz.• 

Bitirdiğiniz çalışmaları dosyalayınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: bristol, guaj boya, çeşitli kalınlıkta fırçalar, su kabı, damla-
lık, palet, cetvel, fon kartonu, maket bıçağı, yapıştırıcı.
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 Nötr Renkler
Nötr renkler, (siyah, beyaz ve griler) ölçülü ve eşit aralıklarla kullanıldığında armoni zengin-• 

leşir.
Gri değerler olmadan armoni oluşturulamaz.• 
Armonide gri değerler, diğer renkleri kuvvetlendirir, onların değerini artırır.• 
Renkleri grileştirmek, armonide denge yaratma yollarından biridir.• 
Siyah ve beyaz, hangi rengin yanına gelirse gelsin kuvvetli, parlak kontrastlar yaratır.• 
Grileri renklerin arasına serpiştirmek, hafif ve yumuşak etki verir.• 
Griler azaltılırsa rengin şiddeti ve zıtlığı artar, göz bu noktalara çevrilir.• 
Nötr renkleri dengelemede büyük renk parçaları kuvvetsiz, küçükler kuvvetli düzenlenmeli-• 

dir. Renkleri eşit kullanmak, sıkıcı ve monoton bir etki yaratır. 

 Yandaki görseli inceleyerek so-
ruları yanıtlayınız.

Resimde hangi renkler kullanıl-• 
mıştır?

Resimde kullanılan nötr renkler • 
hangileridir? 

Beyaz ve griler resimde nasıl • 
bir etki yaratmıştır?

Siyah ya da beyaz katılarak gri-• 
leştirilmiş renkler var mıdır? Bu, 
renkleri nasıl değiştirmiştir? 

Resimde kullanılan açık ve • 
koyu alanlar dengeli midir?

Resimde kullanılan renkler, saf • 
hâlde midir?

Genel olarak bakıldığında renk-• 
ler uyumlu mudur?

Armonide Nötr Renkler

Nötr renkler nelerdir?• 
Armoni oluşturmada nötr renklerin etkisini araştırınız.• 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa
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 Verilen görselleri inceleyiniz.

A• tölyenizdeki objelerle bir kompozisyon hazırlayınız.

Kompozisyonun geometrik kurgusunu çiziniz.• 

Siyah, beyaz ve gri pastel boya kullanarak nötr renk • 

armonisi oluşturunuz.

Biten çalışmanızı dosyalayınız.• 

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: 35 x 50 cm boyutların-
da fon kartonu, siyah, beyaz ve gri pastel boya.

9. sınıf öğrenci çalışması, Zeki Müren AGSL, Bursa
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Aşağıda Monet ve Cezanne’a ait iki görsel verilmiştir. Bu resimlerin renk armonilerini • 

inceleyiniz.

Bu resimlerin hangi armoni ile yapıldığını söyleyiniz.• 

Çiçekli Elma Ağaçları, 1879, MONET, Macaristan Güzel Sanatlar Müzesi, Budapeşte

Köylü, CEZANNE, 1891, Ulusal Sanat Galerisi, Washington

Etkinlik
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• 

 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu resimlerin hangi renk armonisiyle yapıldığını altında 
verilen boşluklara yazınız.

••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •••••• Etkinlik

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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     Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1)  ……..………………… , iki veya daha fazla rengin bir arada kullanıldığında gözde yarattığı denge 

etkisidir.

2)  İki veya daha fazla renk karıştırıldığında ………............…........…. veriyorsa bu renkler, birbiriyle 

armoni (uyum) oluşturuyor demektir.

3)  Renk armonileri kurarken ……….........…, …........….…… ve ……........….. dikkat edilmelidir.

4)  Rengin parlaklık derecesine ………….............. denir.

5)  Kromatik daire renklerin …………......., …...…………. ve …….………..  gösterir.

6)  …………....................... renkler, kroma (parlaklık) derecesi en yüksek renklerdir.

7)  ..................................... renkler, kroması en düşük renklerdir.

      Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 

 

1)  Aşağıdakilerden hangisi aynı rengin tonlarıyla kurulan armoniye verilen addır?

      A)  Yakın renk armonisi                    B)  Kontrast renk armonisi                     C)  Kroma

                       D)  Monokromatik armoni                    E)  Nötr renk armonisi

2)  Aşağıda seçeneklerden hangisi uyumsuz renk grubudur?

      A)  Kırmızı, sarı   B)  Mavi, mor   C)   Turuncu, sarı

                        D)  Turuncu, mavi                                  E)  Mavi, sarı

   Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)  Yakın renk armonisi nedir? Hangi renklerle yakın renk armonileri kurulabilir?

2)  Nötr renkler, armonide nasıl bir etki yaratır?

3)  Kontrast renklerle kurulan armonide nelere dikkat edilmelidir?

Ölçme ve Değerlendirme
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 Yukarıdaki görseli inceleyerek etkinliği yapınız.

Resimdeki aydınlık ve karanlık alanları gösteriniz.• 
Işık alan yerlerde renklerin nasıl göründüğünü söyleyiniz.• 
Gölgede kalan yerlerde renklerin nasıl göründüğünü ve bunun nedenini söyleyiniz.• 
Mekân ve figürlerde hacim etkisini veren unsurları gösteriniz.• 

Rengin Hacme Etkisi
Konular
Renk ve Işık İlişkisi• 
Modle• 
Modülasyon• 
Renk Hacim ve Yüzey İlişkisi• 

Renk ve Işık İlişkisi

Emmaus’da Akşam Yemeği, CARAVAGGİO, 1601-1602, Ulusal Galeri, Londra

      Resimde ışığın renkler üzerindeki etkilerini yansıtan sanat akımları hangileridir? Bu sanat 
akımlarıyla ilgili örnekleri toplayarak dosyalayınız. 

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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Doğadaki varlıkların sınırlarını gösteren, diğer varlıklardan ayırt edilmesini sağlayan, nesne-• 
nin mekândaki yerini belirleyen etki, ışıktır.

Doğadaki ışık değişince bütün renkler değişir.• 
Varlıkların yüzeylerindeki girinti-çıkıntı, büyüklük-küçüklük vb. özellikler, ışık-gölge etkisiyle • 

algılanarak bilgiye dönüşür.
Işık alan aydınlık bir cisim; ışık almayan ya da az alan bir cisimden daha belirgin görünür.• 
Işığın kaynağı, şiddeti ve yönü rengi değiştirir.• 
Işık kaynakları, doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir.• 

 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

 İtalyan ressamdır. Barok sanat akımının ilk büyük sanatçısıdır.
 Caravaggio, adını doğduğu kasabadan almıştır. Güçlü ışık-gölge 
kullanımı ve resimsel düzenlemeyi dramatik bir açıdan ele alışıyla barok 
sanatın en özgün uygulayıcılarından biridir. 1584’te Bergamolu ressam 
Simone Peterzano’nun yanına dört yıllığına çırak olarak girmiş, ilk dene-
yimlerini Lotto ve Giovanni Girolama Savoldo (1480-1548) gibi sanatçıla-
rın yapıtlarını incelemekle kazanmış, Tiziano’nun öğrencisi iken Venedik 
Okulu ile de ilişki kurmuştur. Roma’da çalıştığı dönemdeki yapıtları, dra-
matik bir anlatım sunmayan kendi portreleri ve natürmortlarıdır. Bunlarda 
güçlü bir ışık-gölge kullanılmış ve ayrıntıları özenle betimlemiştir.

 Caravaggio’nun gerçekçi doğalcılığının ilk kez bütünüyle ortaya çıktığı yapıt Roma’da bulu-
nan S. Luigi dei Francesci Kilisesi’nin Contarelli Şapeli’ndeki Aziz Matta’nın yaşamını konu alan 
bir resim dizisidir. Bu, “Aziz Matta ve Melek, Aziz Matta’ya Çağrı ve Aziz Matta’nın Şehit Edilmesi” 
konulu üç resimden oluşan görkemli bir tasarıdır.

        Yukarıdaki aynı yerin iki fotoğrafı verilmiştir. İki fotoğraf arasındaki farkları nedenleriyle 
açıklayınız.

Caravaggio, Aziz Matta 
ve Melek, Contarelli 

Şapeli, Roma

Etkinlik

Okuma Metni
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ışık

açık
ton

öz ton

koyu ton

düşen 
gölge

 Işık alan cisimler üzerinde dört 
farklı değer görülür:

 Açık ton: Işığın eşya üzerine doğru-
dan geldiği en aydınlık kısımdır.Bu kısım 
eşyanın öz rengini vermez.
 Öz ton: Işığın eğik olarak geldiği, 
yansımaların ve parlamaların olmadığı kı-
sımdır. Bu kısım eşyanın öz rengini verir.

 Koyu ton: Eşyanın ışık almayan, en 
koyu olan kısmıdır.

 Düşen gölge: Eşyanın fona ya da 
zemine düşen gölgesidir.

Işık alan cisimlerin renklerini etkileyen faktörler:

öz renk (lokal renk)

yansıma renk

ışığa göre değişen (tonal) renk 

 Öz renk (lokal renk): Objenin gerçek rengidir. Oylumlu bir cisim aydınlatıldığında ışık ve 
gölgenin etkisiyle farklı renk tonları ortaya çıkar.

 Yansıma renk: Her cisim, bulunduğu ortamın renklerinden etkilenir. Yansıma renk, çevredeki 
cisimlerden yansıyan renklerin etkisiyle oluşan yeni bir renktir. Örneğin gölgedeki beyaz badanalı 
bir evin duvarlarının öz rengi olan beyaz renk, çevredeki bir ağaç kümesinden yansıyan renklerin 
etkisiyle yeşilimsi, turuncumsu veya sarımsı olabilir.

 Işığa göre değişen (tonal) renk: Öz rengin ışık-gölge etkisiyle değişmesidir. Tonal renk 
genellikle yansıma renklerden etkilenen öz renktir.
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Işığın Rengi Etkileyen Faktörleri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Işığın Rengi Işığın Yönü

Işığın Yoğunluğu Atmosfer

Renkli bir nesneyi renkli ışık altında göz-• 
lemleyiniz. Nesnenin renginde görülen de-
ğişiklikleri aşağıdaki boşluğa yazınız.

Renkli bir nesneyi yoğun ışıklı bir or-• 
tamda gözlemleyiniz. Nesnenin renginde 
görülen değişiklikleri aşağıdaki boşluğa 
yazınız.

Renkli bir nesneyi dış mekânda, günün • 
farklı saatlerinde, farklı mesafelerden göz-
lemleyiniz. Nesnenin renginde görülen de-
ğişiklikleri aşağıdaki boşluğa yazınız.

Renkli bir nesneye tek yönden ışık veri-• 
niz. Nesnenin renginde görülen değişiklik-
leri aşağıdaki boşluğa yazınız.

Ders Dışı Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: el feneri, mum, floresan, renkli ampuller, renkli jelatin, renkli 
nesneler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................
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• 

 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Işığın yönü, rengin şiddeti, yoğunluğu ve atmosferin renkler 
üzerindeki etkisini yanlarındaki boşluklara yazınız.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Etkinlik

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

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

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

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

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

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

Yıkanan Kadın, REMBRANDT, 1655, Ulusal Galeri, Londra

 Peyzaj, Alfred SİSLEY, 1880, Güzel Sanatlar Müzesi, Montreal

Astronom, Jan VERMEER, 1668, Louvre Müzesi, Paris
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Taslak-Eboş: Kaynakların çoğunda taslak ve eboş eş anlamlı olarak verilmektedir. 
Taslak, asıl yapıta hazırlık olarak yapılan küçük boyutlu sanatsal ön çalışmadır. Taslakta, 
esas renk, çizgi ve biçimler yer alır. 

Kroki: Resim sanatında görülen ya da tasarlanan bir şeyi detaylandırmadan dış hatlarıyla 
basit olarak çizmektir.

115. görsel: “Adem’in Yaratılışı” taslağı, MİCHELANGELO, 
1510, Louvre Müzesi, Paris

116. görsel: İki adam taslağı, Jacopo PONTORMO, 1521 
Uffizzi Galerisi Koleksiyonu, Floransa

114. görsel: At taslakları, Leonardo da VİNCİ, 1490,
Kraliyet Kütüphanesi, Windsor, İngiltere

Çizimler, Eileen SOPER’in “Wildings” adlı eserinden alınmıştır.

111. görsel 112. görsel 113. görsel
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• 

 Görselleri inceleyiniz.
Atölyenizdeki farklı objelerle bir kompozisyon hazırlayınız.• 
35x50 cm boyutlarında iki adet renkli fon • 

kâğıdı alınız.
Hazırladığınız kompozisyonu resim ka-• 

lemi veya renkli pastel kalemler kullanarak 
çiziniz.

Bu kompozisyonu ışığın geliş yönüne göre; • 
ışığın yoğun olduğu yerlerde açık, canlı ve sı-
cak renkler, gölgeli kısımlarda koyu ve soğuk 
renkleri kullanarak çalışınız.

Aynı kompozisyonu, diğer fon kartonu üze-• 
rine gri ve siyah pastel kalemlerle ışığın geliş 
yönüne göre açık-orta-koyu tonları göstere-
cek biçimde uygulayınız. Narlar ve Ayvalar, Şeker Ahmet Paşa, Özel Koleksiyon

Narlar ve Ayvalar’dan detay

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• ••  Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: canson veya fon kartonu, renkli pastel kalemler, sünger, 
boya dağıtıcı kâğıt çubuklar, yelpaze fırça, fiksatif sprey.
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• 

 Yukarıdaki görselleri inceleyiniz.
Açık renkli plastik boru, top, karton kutu vb. nesneleri resim kâğıdı üzerine çiziniz.• 
Işığın gelişini sağdan, soldan, alttan ve üstten gösterecek biçimde çizdiğiniz nesneleri ha-• 

cimlendiriniz.

Modle

 Modle sözcüğünün terim anlamını ve modlenin resim sanatında niçin kullanıldığını araştırınız 
Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

  “…Usta sanatçının gururu, ışık ve gölgenin bir düzlüğü üç 
boyutlu gösterebilmesidir.”
                                                                                    Leonardo Da VİNCİ
                                                             Zahir GÜVENLİ, Büyük Ressam ve Heykeltıraşlar

Leonardo Da Vinci

 

••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••••• Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, resim kalemi veya renkli kalemler, silgi, cet-
vel, pergel.
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Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.
Biçim olarak beğendiğiniz bir nesne belirleyiniz.• 

      Çalışmalarınızda aşağıdaki basamakları izleyiniz.

Nesnenin geometrik formunu çi-• 
ziniz. Işıklı ve gölgeli alanların sı-
nırlarını belirleyiniz.

Bir renk seçiniz. Seçtiğiniz renkle • 
ışıklı ve gölgeli alanlar arasında yu-
muşak geçişler elde ediniz. 

Nesne üzerindeki çizgi ve doku-• 
ları ortaya çıkarınız. 

Işık ve gölge etkisini kuvvetlen-• 
dirmek için koyu bölgeyi ortaya çı-
karınız.

Çiziminizi tamamladıktan sonra • 
dosyalayınız.

Francisco Asensio CERVER (Server), Çizim Teknikleri, 2005

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: pastel kalem, 35x50 cm boyutlarında bir fon kartonu, sün-
ger, boya dağıtıcı kâğıt çubuklar.

 Pastel Boya Tekniği
Pastel, tutkal olarak bilinen Arap zamkı ile birleştirilmiş renk pigmentlerinin alçı veya beyaz • 

kireç taşı tozunun karışımından oluşan çubuk şeklinde bir boyadır. Toz ve yağlı pastel olmak 
üzere iki çeşidi vardır.

Pastel boya çalışmalarında kalın ve yüzeyi dokulu kâğıtlar tercih edilmelidir.• 
Çalışmaya başlarken açık renklerden koyu renklere, arka plandan ön plana doğru çalışmak • 

ve renkleri çok fazla üst üste kullanmamak gerekir. Pastel boya, bazen hafif sürülerek kâğıdın 
dokusundan ve renginden faydalanılır. Pastel boya çizim aracı olarak da kullanılabilir.

Pastel boya çalışmalarında kazıma, silme gibi teknikler uygulanabilir. • 

Bilgi Notu
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 Aşağıdaki kompozisyonu rengin hacme etkisini göz 
önünde bulundurarak inceleyiniz ve soruları yanıtlayınız.

Görselde formları anlatan öge hangisidir?• 
Renk farklılıklarını nedenleriyle söyleyiniz.• 

 Resim sanatında modle, üç boyutlu nesneleri iki boyutlu bir yüzey üzerinde gösterebilmek 
için ışık-gölgenin kullanıldığı biçimlendirme ve hacim kazandırma çalışmasıdır.

 Modle çalışırken dikkat edilecek hususlar:
Çizim süresince sabit bir noktadan bakarak ışığın nesneler üzerindeki dağılımı gözlemlenir.• 
Nesne üzerinde gözlemlenen ışık ve gölge etkisi kâğıt üzerine açık-orta-koyu değerlerle • 

aktarılır.

Detay

Elmalı ve Portakallı Natürmort, 
 CEZANNE, 1895-1900,

Orsay Müzesi, Paris

Modülasyon

 Modülasyonun sözcük anlamını ve resim sanatında niçin kullanıldığını araştırınız. Öğren-
diklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik



135

RENGİN HACME ETKİSİ

  Yukarıda verilen farklı dönem ve tarzda yapılmış iki görseli inceleyiniz.

 Modülasyonun uygulanış biçimini görseller üzerinde göstererek anlatınız.

 Modülasyon, formu renkle anlatmaktır. Hacimleri, farklı renk tuşlarıyla birbirinin gerisine 
yerleştirmektir. Modern çağda modlenin yerini almıştır. Cezanne, modülasyonun babası sayıl-
maktadır. Modülasyon yoluyla açık-koyu etkisi, açık-koyu değerleri kullanmadan renk kontrastlık-
larıyla da yapılabilir.

Kendi Portresi-detay, REMBRANDT, 1659, Ulusal Sanat Galerisi, Washington

Marly Roi’de Restaurant, Maurice De VLAMİNCK (Moris Dö Vlamink)

Etkinlik
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 Yukarıda verilen görseli inceleyiniz.
Atölyenizde farklı objelerle bir kompozisyon düzenleyiniz.• 
Pastel tekniğini kullanarak kompozisyonun modülasyonunu uygulayınız (Uygulamayı ya-• 

parken modülasyonla ilgili bilgilerinizi göz önünde bulundurunuz).

Sürahili ve Meyveli Natürmort, İbrahim ÇALLI, Özel Koleksiyon, Türkiye

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler:  35x50 cm boyutlarında fon kartonu, yağlı pastel boyalar.

 İbrahim Çallı (1882-1960)
 İzlenimci Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden biridir. İlk ve orta 
öğrenimini memleketi olan Çal ve Denizli’de tamamladıktan sonra İstanbul’a 
gelmiştir. Adliyede kâtiplik yapmış; memur maaşıyla kıt kanaat geçinmeye ça-
lışırken bir yandan da tutkuyla resim yapmaya devam etmiştir. 

 Çallı’nın çalışmaları, zamanın ünlü ressamlarından Şeker Ahmet Paşa’nın 
ilgisini çekmiş ve onun desteğiyle 1906’da İstanbul Güzel Sanatlar Okulu’na 
girmiştir.

 İstanbul Güzel Sanatlar Okulu’nda dört yıl okuyan Çallı, Maarif Nezareti (Millî Eğitim Ba-
kanlığı) ’nin açtığı sınavı kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda Fernand 
Cormon (Kormon)’un atölyesinde dört yıl resim çalışmıştır.

 I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye’ye dönen Çallı, İstanbul Güzel Sanatlar Okulu’nda 
öğretmenliğe başlamıştır. Fransız izlenimciliğinin etkisi altında kalmakla birlikte kendine özgü bir-
tarz oluşturmuştur. Resimlerinde renk parlaklığına ve saydamlığa önem vermiştir. İşlediği konular 
arasında peyzajlar, natürmort, portre ve kompozisyonlar yer almaktadır.

Okuma Metni

İbrahim ÇALLI



137

RENGİN HACME ETKİSİ

 Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları yanıtlayınız.

Kompozisyonun ön planındaki nesnelerin renk ve biçimleriyle arka plandakilerin görünüşleri • 
farklı mıdır, niçin?

Ön plandaki nesnelerin üç boyutluluğu hangi ögelerle sağlanmıştır?• 
Nesnelerin ışık alan ve gölgede kalan kısımlarında kullanılan renklerin özelliği-• 

ni söyleyiniz. Bu renkler, resim yüzeyinde nasıl bir etki yaratmıştır? Açıklayınız.

Bir yüzeyin kısmen gölgeli kısmen ışıklı olması, yüzeyin renginin iki ayrı tonda algılanmasına • 
neden olur.

Hacim etkisi, renkli resimde soğuk ve sıcak renklerin kullanılmasıyla yakından ilgilidir. Renkli • 
resimlerde ışıklı alanlarda sarı, turuncu vb. açık renkler, gölgeli alanlardaysa koyu mavi, 
kahverengi, mor vb. renkler kullanılır.

Çalışmanın amacına ulaşması ve tamamlanabilmesi için fonla da uyuşması gerekir. Bu da • 
renk ve biçimdeki kontrastlıklarla sağlanır. Kompozisyonda sıcak renkler egemense fonda 
soğuk renkler kullanmak resmi daha etkili kılar.

Elmalı, Armutlu ve Testili Natürmort, GAUGUİN, 1889, Fogg Sanat Müzesi, Cambridge

Renk, Hacim ve Yüzey İlişkisi

Etkinlik

 Renkli bir formun hacmini resim yüzeyinde gösterebilmek için kompozisyonun hangi ögele-
rini kullanmak gerektiğini söyleyiniz.

Hazırlık Çalışması
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 Verilen görselleri inceleyiniz.

Atölyenizde meyvelerle bir natür-• 
mort hazırlayınız.

Fon kartonu üzerine kompozisyo-• 
nun kurgusunu, mekânı da göstere-
cek biçimde resim kalemi veya pastel 
kalemle çiziniz.

Natürmordun en ve boy ilişkisini, ya-• 
tay, dikey, eğik ve diyagonal hareketle-
rini belirleyiniz.

Mekândaki diğer ögelerle oran, bo-• 
yut ve açı karşılaştırması yapınız.

Bunu belirlemek için kaleminizi bir • 
ölçü aracı olarak kullanabilirsiniz.

Işığın geliş yönüne göre nesneler • 
üzerindeki ışıklı ve gölgeli alanları 
gösteriniz.

Nesnelerin ışık alan ve gölgede ka-• 
lan kısımlarının renklerini pastel veya 
guaj boya tekniğini kullanarak hacim-
lerini de ortaya çıkaracak şekilde ta-
mamlayınız.

Biten çalışmanızı dosyalayınız.• 

Şeftalili Natürmort, Scott JEFFS (Skat Cefs), 1984, Kâğıt üzerine pastel boya, Özel Koleksiyon, Oregon

Narlı Natürmort, Dario PİNTO, 
Özel Koleksiyon, İtalya

Üzümler ve Elmalar, Dario PİNTO, 
Özel Koleksiyon, İtalya

Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler:
35x50 cm boyutlarında bir adet fon kar-
tonu, renkli pastel kalemler veya guaj 
boya, su kabı, fırçalar, sünger, boya da-
ğıtıcı kâğıt çubuklar.
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Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1)  Üç boyutlu nesneleri iki boyutlu bir yüzey üzerinde göstermek için ışık ve gölgenin kullanıldığı 

biçimlendirme ve hacim kazandırma çalışmasına .................................. denir. 

2)  Formu renkle anlatma çalışmasına ................................... denir. 

3)  ....................................... çalışmalarını en iyi anlatan ve bu alanda usta sayılan Cezanne’dır. 

     

  Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)  Doğal ve yapay ışık kaynakları nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız.

2)  Işığın renk üzerindeki etkilerini söyleyiniz.

3)  Işık alan cisimler üzerinde kaç farklı değer görülür, söyleyiniz.

4)  Işığın rengi etkileyen faktörleri nelerdir?

5)  Modle ve modülasyon arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

6)  Renkli çalışmalarda nesnelere hacim kazandırırken uyulması gereken kuralları söyleyiniz.

7)  Resimde fon nedir? Renkli çalışmalarda fon nasıl gösterilir? Açıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme

 Eugène Henri Paul Gauguin (1848-1903)

 Paris’te doğan, post-empresyonist ressamdır. Camille Pissarro ve Cezanne 
ile birlikte resim yapmıştır. 
 Gauguin, ailesi ile 1884’te Kopenhag’a taşınmıştır. Burada iş alanında ya-
şadığı başarısızlıklar, onu tüm zamanında resim yapmaya yöneltmiş ve ailesini 
burada bırakarak büyük oğlu ile birlikte Paris’e geri dönmüştür. Bu dönemde 

Van Gogh ile birlikte Arles’te resim yapmıştır. Ancak sonrasında yalnız kalmanın etkisiyle dep-
resyona girmiş ve intihara kalkışmıştır. Artık empresyonizm, Gauguin’e istediklerini veremez ol-
duğundan Afrika ve Asya sanatı daha mistik ve çekici gelmeye başlamıştır. Özellikle de Japon 
kültürü ve sanatının etkisi altına girmiştir.

 1891’de Gauguin, mali açıdan kötü duruma düşmüştür. Üstelik bir ressam olarak çok da 
tanınmamaktadır. “Taze balık ve meyve” için tropik bir adada yaşamak amacıyla birkaç girişimde 
bulunmuş bu da primitif tarzda resim yapmasına neden olmuştur. Kısa bir süre Panama Kanalı 
ve Tahiti’de yaşamıştır. Tahiti’de yaşarken “Fatata te Miti (Deniz Kenarında)”, “La Orana Maria 
(Ave Maria)” adlı tablolarını yapmıştır. 1897’de Punaauia’ya taşınarak burada da en önemli eseri 
olan “Nereden Geliyoruz?” adlı tablosunu yapmıştır. Hayatının geri kalanını Markiz Adaları’nda 
geçirmiştir. Bu dönemde anıları ve sanat eserleri hakkında yorumlarından oluşan “Avant et Aprés 
(Önce ve Sonra)” adlı bir kitap yazmıştır.
 1903’te kilise ve hükümetle yaşadığı bir problem sebebiyle üç ay hapse mahkum olmuş 
ancak hapse girmeden hastalanmış ve 54 yaşında ölmüştür. Gauguin’in çalışmaları ölümünden 
sonra rağbet görmüştür. Eserlerinin birçoğu Rus koleksiyoncu Sergei Shchukin tarafından toplan-
mıştır. Koleksiyonun bir kısmı Pushkin Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Okuma Metni

Paul GAUGİN
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Natürmort
Ünite
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117. görsel: Baküs, CARAVAGGİO, 1593-1594,
Uffizzi Galerisi Koleksiyonu, Floransa Baküs’ten detay

Natürmort
Konular
Ölü Doğa Resim• 
Kompozisyonda Nesne İlişkileri• 

Ölü Doğa Resim

Natürmort sözcüğünün sanat dilindeki anlamını araştırınız.• 
Günlük yaşamda rastladığınız natürmort olabilecek görüntülere örnek görseller toplayınız.• 

Hazırlık Çalışması

Meyveli Natürmort,
Mahmut CUDA

Çiçekli Natürmort,
Şeker Ahmet Paşa

Ayçiçekleri, Van GOGH, 1888, 
Yeni Resim Müzesi, Münih

 Yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerden hareket ederek natürmordu tanımlayınız.

 Natürmortta, canlı varlıklar dışında kalan nesneler, çevredeki hareketsiz doğa ögeleri, özellikle 
çiçekler, meyveler ve küçük hayvanlar konu olarak seçilir.
 Aşağıda natürmort resmin kısa tarihçesi verilmiştir. İnceleyiniz.

 Ölü doğa ögeleri, 17. yüzyıla kadar resmin 
konusuna ve ayrıntıya destek olarak betimlenmiştir 
(bakınız 117. görsel).

İnceleme

Etkinlik
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    Eski Mısır’da, mezar duvarların-
daki meyve, tavuk, balık ve testi be-
timlemeleri ilk natürmort örnekleridir. 
Bunlar, ölüye sunulan yiyecek resim-
leridir.

    Natürmort, Roma Döneminde 
Herculanium (Herkülenyum) ve 
Pompei (Pompey)’de küçük eşya-
lar üzerinde fresk ve mozaik olarak 
uygulanmıştır. Roma natürmortları 
gerçekçidir. Dekoratif özellikler gös-
terir.

    Natürmort, 14-17. yüzyıllar ara-
sında Avrupa’da yaygınlaşmıştır. Bu 
dönemdeki ressamlar çevrelerindeki 
nesnelere yakınlık duymuşlardır. Bu 
dönemin önemli natürmort ressamları 
Jan Van HUYSUM (Haysum), CLOA 
(Kıloa) PETERS, Dieter CLAESZ 
(Çalez) sayılabilir.

    CARAVAGGİO’nun 1601’de yılın-
da yaptığı “Meyve Sepeti” adlı eser, 
ilk gerçek natürmort kabul edilir. 
Resimdeki kendine özgü gerçekçilik 
ve ışık-gölge arasındaki sert karşıtlık 
belirgindir.

118. görsel: Mısır resmi

119. görsel: Fresk, Pompei

120. görsel: Jan Van HUYSUM, Codart Müzesi, Hollanda

121. görsel: Meyve Sepeti, CARAVAGGİO, 1599,
Ambrosiana Resim Galerisi, Milan
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     İspanya’da yiyecek ve mutfak eşya-
larını konu alan resimlere bedegon, 
çiçek resimlerine florera denir. 
 Juan Sanchez COTAN (Kotan), 
Fransisco ZURBARAN, Luis 
MELENDEZ ve Alonzo VASQUES 
(Vaskuez) önemli İspanyol natürmort 
ressamlarındandır.

    17. yüzyılda Kuzey Avrupa ülke-
lerinde dinî öğüt vermek amacıyla 
yapılan natürmortlara vanitas adı 
verilir. Bu eserlerde kum saatleri, 
kuru kafalar, mum vb. eşyalar ev-
rensel bir anlatıma kavuşur. Willem 
KALF, ışığın renkli camda yansıma-
sını ve kırılmasını resmetmiştir. Jan 
VERMEER (Vermer), resimlerinde 
natürmorda yer vermiştir.

    18. yüzyılın en önemli natürmort 
ressamı Jean Babtiste Simeon 
CHARDİN (Şarden, 1699-1779)’dir. 
Renkleri birbirine karıştırmadan kul-
lanan CHARDİN, yoğun bir gözlem-
le sade gerçekliği vermeyi başarır. 
Nesneleri görüldüğü gibi resmeder. 
Eserlerinde anıtsal bir ifade ve cid-
diyet söz konusudur. Duygusallığa 
kaçmayan kompozisyonlarında ton-
lamalar dingin, dengeli ve incedir.

     19. yüzyılda realizmi benimseyen 
Gustave COURBET ve öğrencisi 
Henry Fantin LATOUR (Lotur) da ölü 
doğa resimleri yapan sanatçılardır. 
LATOUR, özellikle gül resimleriyle 
tanınmış, genellikle çiçek resimleri 
yapmıştır.

123. görsel: Vanitas-Natürmort, Sebastian STOSKOFF 
(SITOSKOP), 1630, Kunst Müzesi, Basel

124. görsel: Mutfak Malzemeleri, Jean Babtiste Simeon 
CHARDİN, 1731, Louvre Müzesi, Paris

125. görsel: Henry Fantin LATOUR, 1866,
Ulusal Sanat Müzesi, Washington

122. görsel: Juan Sanchez COTAN, 1602, Güzel Sanatlar Galerisi,California
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    19. yüzyıl resimlerinde ışığın et-
kilerini gösteren ve açık renkler kul-
lanan empresyonistler de natürmort-
lar yapmıştır. RENOİR, MONET ve 
MANET (Mane)’nin çalışmaları en 
zarif örneklerdir. Empresyonistlerin 
aksine CEZANNE, nesneleri temel 
özellikleriyle resmeder. Van GOGH, 
basit şeylerin saf güzelliğini leke ve 
çizgilerden oluşan fırça vuruşlarıyla 
ortaya çıkarmıştır.

  •      20. yüzyılda özellikle kübizm-
de natürmort, farklı ele alınmıştır. 
Nesneler parçalanmış ve her yön-
den gösterilmiştir. Kübik anlayışta 
natürmort, plastik bir bağımsızlığa 
ulaşmıştır. Müzik aletleri, gazete, ki-
tap, kadeh, içki şişesi, oyun kartları, 
pipo, tabak, sürahi, bardak, fincan, 
bıçak, sandalye vb. eşyaları kulla-
nan PİCASSO, BRAQUE (Bırak) ve 
GRİS bu türe yeni bir anlayış getir-
miştir. Kompozisyon üzerine çeşitli 
malzemeler yapıştırarak yaptıkları 
kolajlarla natürmortlara boyut kazan-
dırmışlardır.

  
    20. yüzyılın en önemli natürmort 
ressamlarından biri de MORANDİ’dir. 
Az renk kullanarak yaptığı natürmort-
larında masa üstündeki bardak ve şi-
şeler önemli bir etki bırakır.
   Metafizik akımın kurucularından 
CHİRİCO (Şiriko), birbiriyle ilgisiz ob-
jeleri yan yana getirerek garip bir etki 
yaratmıştır (bakınız 131. görsel).

    20. yüzyılda Marcel DUCHAMP 
(Duşamp), hazır nesneyi sanatsal ve 
estetik boyut kazandırarak sunmuş-
tur. Sanatçının katkısını en aza indi-
rir. Yaratmanın değil düşüncenin ve 
seçimin önemini vurgular. Ölü doğa, 
nesne biçimine dönüşür.

126. görsel: Zakkumlu Natürmort, Van GOGH, 1888, 
Metropolitan Sanat Müzesi, New York

127. görsel: Müzik Enstrümanı, Georges BRAQUE,
Ulusal Modern Sanatlar Müzesi, Paris 

128. görsel: Giorgio MORANDİ, 
Yeni Güney Galler Sanat Galerisi, İngiltere

129. görsel: Bakireden Geline Geçit, Marcel DUCHAMP,
Modern Sanatlar Müzesi, New York
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  Natürmort resmin kısa tarihçesini dikkate alarak yukarıdaki görseller arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları tartışınız.

131. görsel: Giorgio de CHİRİCO (Corcio de Şiriko),
Özel Koleksiyon, Roma

130. görsel: Süleyman SEYYİD,
Resim Heykel Müzesi, İstanbul

132. görsel: PİCASSO, Galeri Dorotheum, 
Salzburg 

133. görsel: Salvador DALİ, 1956,
Salvador Dali Müzesi, Florida

• 

Natürmort resim yapan klasik Türk ressamlarını ve eserlerini araştırınız. • 
Çevrenizden ya da atölyenizden eskiz defterinize natürmort düzenlemeleri çiziniz.• 
Beğendiğiniz bir natürmort resmin reprodüksiyonunu 35x50 cm boyutlarında resim kâğıdı • 

veya fon kartonu üzerine guaj boya tekniğiyle ya da renkli pastel kalemlerle çiziniz.

Ders Dışı Etkinlik

Kullanılabilecek malzemeler: resim kâğıdı, fon kartonu veya canson, guaj veya pastel 
boya, resim kalemi, silgi, fırça, palet, su kabı, damlalık.

Etkinlik
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Natürmort ögelerinin bir bütün oluşturabilmesi için kompozisyondaki nesneler doğru yerleş-• 
tirilmelidir.

Seçilen nesneler arasında denge sağlanmalıdır.• 
Her parçanın boyut farkı göz önünde bulundurulmalıdır.• 
Nesnelerle mekân arasında uyum sağlamak için objeler, çok ortada olmamalı ve birbirinden • 

çok uzak olmayacak biçimde yerleştirilmelidir.
Benzer yükseklikteki ögeler, bir araya getirildiğinde kompozisyonun odak noktası artar, kom-• 

pozisyon üçgen değil daha karmaşık çokgen bir form kazanır.
Natürmort, kâğıda aktarılırken nesnelerin dış sınırları arasındaki mesafeyle kâğıdın kenarla-• 

rındaki mesafe iyi ayarlanmalıdır.
Natürmort çizimi yaparken nesneler ve nesnelerin uç noktaları arasında dikey ve yatay çizgi-• 

ler çizerek ölçü noktaları bulmak, kompozisyonun doğru aktarılmasını sağlar.

     

 Yukarıdaki görseli inceleyiniz. Aşağıdaki soruları kompozisyon öge ve ilkelerini dikkate ala-
rak yanıtlayınız.

Görselin kompozisyon türünü söyleyiniz.• 
Nesnelerin birbirlerine göre oran ilişkilerini açıklayınız.• 
Nesnelerin birbirleriyle olan renk ilişkisini söyleyiniz.• 
Nesnelerin birbirleriyle olan biçim ilişkisini söyleyiniz.• 

Natürmort, Giorgio MORANDİ, 1929, Trento ve Rovereto Modern Sanatlar Müzesi, İtalya

Kompozisyonda Nesne İlişkileri

 Kompozisyon öge ve ilkeleri konusuyla ilgili bilgilerinizi gözden geçirerek natürmortta kom-
pozisyon hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyiniz.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik
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Etkinlik

Çiçekli, Meyveli Natürmort, Raka B. SAHA, Huff Harrington Fine Art Gallery, Atlanta

Şeftali ve Kumaşlı Natürmort, Bev SAUNDERS, 
kâğıt üzerine pastel boya, Kanada

Kullanılabilecek malzemeler: 35x 50 cm boyutlarında renkli fon kâğıdı, yağlı ya da kuru 
pastel, boya dağıtıcı uçlar, fiksatif.

Verilen görselleri inceleyiniz.
Atölyenizde meyve, çiçek veya objelerle • 

bir natürmort düzenleyiniz. Kompozisyonu 
oluştururken nesneler arasında birlik, bütün-
lük ve denge sağlamaya dikkat ediniz.

Kompozisyonunuzu hazırlarken seçeceği-• 
niz meyvelerin veya objelerin birbiriyle oran-
tılarına, renk ve biçimlerine dikkat ediniz.

Düzenlediğiniz kompozisyonu pastel boya • 
tekniği ile çalışınız.

Boyamaya geçmeden önce iyi bir kroki • 
hazırlayınız.

Işığın geliş yönüne göre açık-orta-koyu • 
değerleri belirleyiniz.

Belirlediğiniz alanları yumuşak geçişler elde edecek şekilde boyayınız. • 
Gölgede kalan renklerin yansıtılan nesnenin renginden etkileneceğini göz önünde bulundu-• 

runuz.
Arka planı çalışırken kâğıdın renginden yararlanabilirsiniz.• 
Objelerdeki soluk ve koyu bölgeleri canlı renklerle zenginleştiriniz.• 
Objelerin kenarlarını ortaya çıkarınız.• 
Işık alan ve gölgede kalan kısımları netleştiriniz.• 
Çalışmanız bittiğinde fiksatifleyerek dosyalayınız.• 
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 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.
Atölyenizde çiçeklerden oluşan bir natürmort düzenleyiniz.• 
Natürmordun geometrik kurgusunu çiziniz. Işığın geliş yönüne göre açık-orta-koyu renk de-• 

ğerlerini ortaya çıkarınız. 
Armoniye uygun olarak fon oluşturunuz. • 
Çalışmanızda pastel boya tekniğini kullanınız.• 
Bitirdiğiniz çalışmanızı dosyalayınız.• 

Etkinlik

Manolyalar, İbrahim ÇALLI, Bali Müzayede Koleksiyonu, İstanbul

Öğrenci çalışması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa
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Öğrenci çalışması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa

Gümüş Maşrapalı Natürmort, Jean Baptiste Simeone CHARDİN, 
Louvre Müzesi, Paris

Kullanılabilecek malzemeler: 35x 50 cm boyutlarında renkli fon kâğıdı, yağlı ya da kuru 
pastel, boya dağıtıcı uçlar, fiksatif.
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   Aşağıdaki görseli inceleyiniz.
Gazete kağıdı, renkli fotoğraflar vb. nesneler toplayınız.• 
Atölyenizde topladığınız nesneleri kullanarak bir kolaj çalışması yapınız.• 

   Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

İtalya’da ilk gerçek natürmort kabul edilen çalışma ................................’in ...........................
adlı eseridir. 

      
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1)  Natürmort nedir? Açıklayınız.
2)  17. yüzyıla kadar hangi amaçlarla natürmort resim yapıldığını ve bunların nerelerde, niçin 

kullanıldığını anlatınız.
3) 17. yüzyılda natürmordun resim sanatı içinde bağımsız bir konu olmasının sebeplerini 

söyleyiniz. 
4)  Resim sanatındaki ilk natürmort örnekleriyle 20. yüzyılda natürmort resmin ele alınışı arasın-

daki farklılıkları söyleyiniz.

Ölçme ve Değerlendirme

Kullanılabilecek malzemeler: 35x 50 cm boyutlarında renkli fon kâğıdı, yağlı ya da kuru 
pastel, guaj boya, yapıştırıcı, makas, renkli kalemler.

Kolaj, Juan GRİS, Tate Galeri, Londra

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

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

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

biçim: 1. Dış görünüş, şekil. 2. Yakışık alan uygun şekil. 3. Sanat ve edebiyat 
eserlerinde dış görünüş, form. 4. Tarz.

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

denge: 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli. 2. Plastik sanatlarda 
kullanılan ögelerin kompozisyon bakımından birbirini tartacak biçimde 
düzenlenmeleri.

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

figür: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi. 
fiksatif: Füzen ya da pastel boya ile yapılmış resimlerde kullanılan boya koruyucu, 

sabitleştirici bir tür kimyasal bileşim. 
fresk: 1. Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla resim 

yapma yöntemi. 2. Bu yöntemle yapılmış duvar resmi.
füzen: 1. Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür 

kalem. 2. Kömür kalemle yapılmış resim.

A

SÖZLÜK

B

Ç
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hiyeroglif: Eski Mısırlıların kullandığı, bir resim ile bir kelimenin gösterildiği yazı, resim 
yazı.

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

H

İ
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lavi: Tek renk sulu boya veya çini mürekkebi ile yapılan leke etkili bir resim 
tekniği.

leke: 1. Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan renk değişikliği. 2. Parlak bir 
yüzeyde görülen karanlık bölüm.

minyatür: 1. Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu 
yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı. 2. Bu biçimde yapılmış küçük 
resim.

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

modle: Üç boyutlu nesneleri iki boyutlu bir yüzey üzerinde göstermek amacıyla ışık 
ve gölgeyi kullanarak nesnelerin üzerindeki kabarıklık ve girintileri resmetme 
tekniği.

modülasyon: Bir tondan başka bir tona geçiş. 
mozaik: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde, mermer, taş veya pişmiş toprak 

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

halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.

natürmort: Konusu cansız varlıklar ve nesneler olan resim.
nokta: 1. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. 2. Hiçbir boyutu olmayan işaret.
 3. Merkezi dengeye sahip bir yüzey düzenleme ögesi.

L

M

N

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

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

taslağı.
kromatik: 1. Renklerle ilgili, renkser. 2. Sanat yapıtında renkli anlamında niteleyici olarak 

kullanılır.

K

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

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

bulunan uygunluk, oran, tenasüp.

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

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

ton: Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi.

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

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

saydam pencere süslemesi veya resim.

T

Ü

V

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

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

S

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

iç dünyasının durumunu anlatma sanatı.

perspektif: 1. Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü. 2. Nesneleri bir yüzey üzerine 
görüldükleri gibi çizme sanatı.

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

plastik sanatlar: Heykel, seramik gibi üç boyutlu olan sanatlar.
primitif sanat: İlkel kavimlerin sanatı.

R
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