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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

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

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

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

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

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

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

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

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

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

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

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

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

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

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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KİTAPTA KULLANILAN SİMGELER VE ANLAMLARI

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

Dikkat Çekme

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

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

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

 Öğrencilerin bireysel veya grup olarak yapacağı inceleme, araştırma, 
gözlem ve uygulamaları kapsayan uzun veya kısa süreli çalışmalar bu bölümde 
yer alır.

İnceleme

Kullanılacak Malzemeler

ğrencilerin resim yapma tartışma ve in

Etkinlik
ÖğÖğ

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

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

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

Ölçme ve Değerlendirme

y

Okuma Metni

Bilgi Notu
sar.

Hazırlık Çalışması
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ÖĞRENME ALANIÖĞRENME ALANI
GÖRSEL SANATLARGÖRSEL SANATLAR

ÜNİTE: ATATÜRK VE TÜRK RESİM SANATIÜNİTE: ATATÜRK VE TÜRK RESİM SANATI
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1. 1. Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği ÖnemAtatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem

Hazırlık Çalışması

Dikkat Çekme

Bilgi Notu

• “Atatürk’ün görsel sanatlar alanında başlattığı etkinlikler” konulu bir araştırma yapınız.
• “Türk resim sanatının gelişmesinde Atatürk’ün etkileri nelerdir?” konulu bir kompozisyon ya-

zınız.
• Türk resmi ve sanatçıları hakkında görsel ve yazılı doküman toplayınız.

 “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besle-
yerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.”
                               Atatürk

 Büyük önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından, toplumsal dehasını 
bir kez daha göstererek Türk ulusunun kültürel alanda da gelişimesinin şart olduğunu belirtmiş, 
kültür ve sanat alanında da birçok yenilik gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin yüksek uy-
garlık düzeyine ulaşmasını hedefl eyen Atatürk, sanata verdiği önemle, modern Türk sanatlarının 
değişmesinde ve gelişmesinde büyük katkılar yapmıştır.
 Atatürk; sanatı seven, sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. 
Tiyatro, bale, edebiyat, heykel, mimarî, resim, müzik gibi sanat dallarıyla ve sanatçılarla ilgilen-
mesi, onları desteklemesi sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir.
 Atatürk, Türkiye’nin yeniden yapılanma döneminde, millî kültürü yansıtan bir sanat anlayı-
şının oluşması adına önemli adımlar atmıştır. Türk milleti için sanatın önemini şu sözleriyle ifade 
etmiştir: 
 “Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel 
sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla 
yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.”
 Atatürk, sanatla ilgili düşüncelerini Türkiye Büyük Millet Meclisindeki konuşmalarında, 
Çankaya Köşkünde sanatçılarla yaptığı sohbet ve tartışmalarda belirtmiştir. Atatürk’ün bu konuş-
ma ve tartışmalarda dile getirdiği düşünceler, Türk halkına ileti niteliği de taşımaktadır.
 Atatürk, sanatın tanımını şu sözlerle açıklamıştır: 
 “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgiyle olursa müzik, resimle olur-
sa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”
 Sanatın, bir toplumun ilerlemesindeki önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincinde olan Atatürk, 
bu düşüncesini şu sözlerle ifade etmiştir: 
 “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”
 “Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felâkete mahkûmdur. Dünyada medenî, ileri 
ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecek-
tir.” 
 Atatürk’ün bu sözleri, sanatla ilgili temel düşüncelerini ifade etmesi bakımından önemlidir.

  I. ÜNİTE: I. ÜNİTE: ATATÜRK VE TÜRK RESİM SANATIATATÜRK VE TÜRK RESİM SANATI
  1. Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem1. Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem
 2. Türk Resim Sanatının Gelişimi 2. Türk Resim Sanatının Gelişimi
  3. Türk Resim Sanatının Öncü Ressamları3. Türk Resim Sanatının Öncü Ressamları
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Etkinlik

Etkinlik

• Atatürk döneminde görsel sanatların geliştirilmesi için yapılan çalışmaları sunum araçların-
dan yararlanarak sınıfta tartışınız. Çıkarımlarınızı paylaşınız.

• Atatürk’ün açmış olduğu Galatasaray sergisinde yer alan ressamların eserlerinin tıpkıbasım-
larını kullanarak bir slayt gösterisi hazırlayınız. 

 Atatürk’ün sanatçılarla ilgi-
li düşüncelerini ifade ettiği sözle-
ri ise şunlardır: “Sanatçı, toplum-
da uzun çalışma ve uğraşlardan 
sonra alnında ışığı ilk hisseden 
insandır.” “Hepiniz milletvekili 
olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; 
hatta cumhurbaşkanı olabilirsi-
niz fakat sanatkâr olamazsınız.”
 Mustafa Kemal Atatürk, 
Türk halkının güzel sanatların 
önemli kollarından resim ve hey-
kelde de ilerlemesi için birtakım 
faaliyetler yürütmüştür. Cum-
huriyet Döneminde tüm Türk 
ressamların cumhuriyet ve inkı-
lapları resmetmelerini destekle-
yerek millî birliğin sanat alanına 
yansıtılması hedefi ne ulaşmıştır. 
Tüm Türkiye’de heykel ve anıt-
ların dikilmeye başlanması da 
onun getirdiği yeniliklerden biri-
dir. Büyük önderin bu çalışma-
ları sonucu, Türkiye’de resim ve 
heykel sanatları önemli ölçüde 
gelişme kaydetmiştir. 
 Türk milletinin sanatsal 
geçmişine de sahip çıkan Ata-
türk, 1937 yılında Resim ve Hey-
kel Müzesi’ni açarak cumhuriyet 
öncesi ve sonrasının sanatsal 
ürünlerini aynı çatı altında bir 
araya getirmiştir.
 

 Atatürk, Sanayi-i Nefi se Mektebinin Güzel Sanatlar Akademisi olarak yenilenmesine öncü-
lük etmiştir. Ayrıca burada yetişen birçok sanatçıyı kendilerini geliştirmeleri için Avrupa’nın sanat 
merkezlerine göndermiştir. Resim, heykel ve mimarlık bölümlerinden çok sayıda öğrenci Alman-
ya, Avusturya ve Fransa’da sanat eğitimi almıştır.

Atatürk sergi gezerken

Atatürk Halk Eğitim Merkezinde
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 Türk resim sanatı, köklü ve çok zengin bir geçmişe sahip-
tir. 
Halı, kilim motifl erinde, seramik kaplarda, kayaların üzerine ya-
pılmış resimlerde Hun sanatının karakteristik örneklerine rast-
lanmaktadır. Savaşan hayvan fi gürleri, geometrik süslemeler ve 
balballar dönemin resim üslubunu yansıtan örneklerdir. En eski 
portre ve minyatür örnekleri ise Uygurlarda görülmektedir.
 12 ve 13. yüzyıl Selçuklu Dönemi minyatür ve el yazma-
sı eserler günümüze kadar ulaşmıştır. Osmanlı Döneminde ise 
minyatür sanatı doruk noktalara ulaşmış, nakkaşlar saray tarafın-
dan desteklenmiştir. O dönemde ekonomik gücün ve saltanatın 
göstergesi olan minyatür sanatı, Batı sanatının saray tarafından 
benimsenmeye başlamasıyla Osmanlı Devletinin son dönemle-
rinde etkinliğini yitirmiştir 
 18 ve 19. yüzyılda ,Türk resminde batılılaşma hareketleri-
nin yoğunlaştığı görülür. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1914 Çal-
lı Kuşağı, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, D grubu, 
Yeniler, Onlar Grubu gibi grup hareketlerinden sonra bireysel ifa-
delerin önemsendiği üslup arayışlarının günümüze kadar devam 
ettiği görülmektedir. 

Etkinlik

Bilgi Notu

 Yukarıda verilen Türk resim sanatının farklı dönemlerine ait görselleri inceleyiniz.
• Görsellerin hangi dönemlere ait olduğunu söyleyiniz.
• Görselleri üslup özellikleri yönünden karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkların nedenleriyle 

ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. 

2. Türk Resim Sanatının Gelişimi2. Türk Resim Sanatının Gelişimi

Karahoca Uygur Prensleri

Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar,
İbrahim Çallı

Oturan Adam, Nurullah BerkPortre, Nuri İyem

Kız Kulesi, Hoca Ali Rıza
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3. Türk Resim Sanatının Öncü Ressamları3. Türk Resim Sanatının Öncü Ressamları

 Asker kökenli ressamlarımızdandır. 
 1861-1862 yılları arasında Sultan Abdülaziz tarafından sanat eği-
timi almak üzere Paris’e gönderilmiştir. Leon Gerome (Cerom) ve Lo-
uise Boulanger (Luiz Bolanj)’ın atölyelerine katılmıştır. Bu dönemdeki 
çalışmaları Barbizon Okulu ressamlarına yakındır. 
 Şeker Ahmet paşa, Süleyman Seyyid ve hoca Ali Rıza ile bir-
likte bir yönden ülkemizdeki ‘görünü resmi’nin  (manzara) gerçek an-
lamda öncüsü olurken, diğer yandan yapmış olduğu ‘öz Portre’ siyle 
de Osman Hamdi Bey ile birlikte Türk portreciliğinin ilk ve en önem-
li örneklerinden birini verir. Ayrıca kurgulanmış ölü doğa resimleriy-
le de Süleyman Seyyid Bey ile birlikte Türk resmi içinde ‘ölü doğa’ 
geleneğinin iki kaynağından birini oluşturur. 1873’de kendisi, öğ-
rencileri ve diğer ressamların katılımıyla ilk gerçek sergisini açar.

 Sanayii Nefi se Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi) ile İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu, arkeolog ve 
ressamdır.
 Paris’te hukuk eğitimini sürdürürken resme olan tutkusu 
sebebiyle Paris Güzel Sanatlar Okuluna devam etmiştir. Gero-
me ve Boulanger atölyelerinde resim eğitimi almıştır. 
 1873’te Viyana’da açılan uluslararası ser giye Sultan Ab-
dülaziz tarafından komiser olarak atanmıştır.
 Eserlerinde Türk sanatı, kültürü ve mimarisinin ögeleriyle 
çinili panolar, duvarlar, halılar, süslemeli objeler, örtüler, 
rahleler, türbe mekânları, hat levhaları, aile portreleri ve insan fi gürlerini kullanmıştır. Osmanlı 
kadınının iç ve dış mekânlardaki yaşayışını resmetmiş; Doğu-Batı, inanç-aşk, yaşam-ölüm gibi 
ikilemlerin izini sürmüştür. 
 Osman Hamdi Bey batılı oryantalistlerin hayal ürünü kurgulamalarında farklı olarak göz-
lemlenmiş yapı ayrıntılarının mekanı belirlediği ve resimsel fonu oluşturduğu kompozisyonların-
da insan fi gürünü anıtsal bir konumlandırma ile resmin merkezine yerleştirerek çağdaş türk resmi 
içinde ‘anıtsal fi gürün öncüsü olmuştur.

 Paris’te açılan Mektebi Osmaniyenin ilk öğrencile-
rindendir.
 Ressam Cabanel (Kebenel)in atölyesinde çalışmış, 
sonrasında İstanbul’a geri dönmüştür.
 Seyyid Bey, 1894-1913 yılları arasında meyveleri, 
çiçekleri, şişeleri, bıçakları, meyvelikleri ve bardakları bir 
araya getirdiği, titizlikle kurguladığı ölü doğalarında duyarlı 
bir anlatıma ve teknik yetkinliğe eş zamanlı olarak ulaş-
mıştır. Sanatçının eserleri yaşadığı dönemde de beğenil-
miş olmalıdır ki özellikle portakalları, karpuzları, kavunları 

konu alan ölü doğaları taleplere cevap verebilmek için çoğaltılmıştır. Yapıldığı dönemde de beğe-
nilip sahip çıkılan az sayıdaki eseri günümüze kalabilmiştir. 
 Seyyid Bey, Batı resim sanatının görme biçimleri ve tekniğiyle Osmanlı görsel belleğinin, 
kültürünün uyumlu bir bileşimini başarabildiği için önemsenmiştir ve yapıtları günümüzde de ge-
çerliliğini korumaktadır.

Bilgi Notu

Şeker Ahmet Paşa (1841-1907)

Süleyman Seyyid Bey (1842-1913)

Osman Hamdi Bey (1842-1910)

Şeker Ahmet Paşa

Karpuzlu Ölü Doğa

Kuran Okuyan Hoca



15

 Mühendishanei Berrii Hümayunda eğitim görmüştür. 1880-1888 yılları 
arasında Paris’te Gerome (Cerom) ve Courtois (Kurtua)’nın atölyelerinde re-
sim alanındaki becerisini geliştirmiştir. Öncü ressamlar ile ‘1914 Kuşağı’ ara-
sında bir geçiş ressamı gibidir. İlk dönem resimlerindeki akademik yaklaşım 
ile sonrakilerde ortaya çıkan izlenimci tavır Halil Paşa’nın temel yönelimlerini 
ortaya koyar. İzlenimci çerçevesinde yaptığı resimlerdeki renk ve ışık sorun-
larını ele alış biçimi ile ‘Türk İzlenimcileri’ de denen ‘Çallı Kuşağı’ ressamları-
na öncülük etmiştir.

 Asker ressamlar kuşağının üyesi olan Hüseyin Zekai Paşa 
Avrupaya gitmediği halde gidenlere eş bir ustalıkla çalışmalar 
yapar. Ayasofya Cami, Hünkar Mahfi li adlı resimleriyle Türk re-
sim sanatında iç mekan resminin öncü ve en önemli örneklerini 
vermiştir.

 Kuleli Askerî Lisesi’nde öğrenciyken Süleyman Seyyid Bey ve Mösyö 
Kes’den resim eğitimi almıştır. Bir süre sonra Harp Okulu baş ressamlığına 
getirilmiştir. Burada otuz modelden oluşan üç albüm çizerek öğrenciler için 
bastırmıştır.  
Hoca Ali Rıza, ayrıntılara gösterdiği özen ve renk bilgisiyle önemli bir manza-
ra ressamı olarak kabul edilmektedir. Saray bahçelerinden çıkıp, bir izlenimci 
gibi kırlarda ve sahillerde resim yaparak1914 Kuşağı ressamlarına öncülük 
etmiştir.

Etkinlik

Ölçme ve Değerlendirme

Halil Paşa (1857-1939)

Hoca Ali Rıza Bey ( 1864-1935)

Portre

Görünü

• Yukarıda verilen görsellerin Türk resim sanatının hangi ustalarına ait olduğunu söyleyiniz.
• Görselleri üslup özellikleri yönünden karşılaştırarak düşüncelerinizi paylaşınız. 
• Bu ressamların öncü olarak adlandırılmalarının sebepleriyle ilgili düşüncelerinizi yazınız.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1. Atatürk, Sanayii Nefi se Mektebinin ................................................... olarak yenilenmesine 
öncülük etmiştir.

2. Türk sanatında fi gür resminin Batılı anlamda ilk temsilcisi ........................................... ‘dir.
3. En eski portre ve minyatür örnekleri .................................... ‘a aittir.

Hüseyin Zekai Paşa (1860-1919)
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ÖĞRENME ALANIÖĞRENME ALANI
BİÇİM ALGILAMA VE OLUŞTURMABİÇİM ALGILAMA VE OLUŞTURMA

I. ÜNİTE: İMGESEL NESNE, FİGÜR- MEKÂN İLİŞKİSİI. ÜNİTE: İMGESEL NESNE, FİGÜR- MEKÂN İLİŞKİSİ
 II. ÜNİTE: RENK VE YÜZEY II. ÜNİTE: RENK VE YÜZEY
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  I. ÜNİTE: I. ÜNİTE: İMGESEL NESNE, FİGÜR - MEKÂN İLİŞKİSİİMGESEL NESNE, FİGÜR - MEKÂN İLİŞKİSİ
  1. Nesne-Figür İlişkisi1. Nesne-Figür İlişkisi
 2. Figür-Mekân İlişkisi 2. Figür-Mekân İlişkisi
 3. İmgesel Tasarım 3. İmgesel Tasarım

1. Nesne-Figür İlişkisi1. Nesne-Figür İlişkisi

Hazırlık Çalışması
• İç ve dış mekânlara ait çeşitli görseller toplayınız.
• Mekân ve fi gür ilişkisini kurgulayan çeşitli tasarımlar yapınız.
• Mekân-fi gür birlikteliğini oluştururken renk değerlerini dikkate alan özgün çalışma örnekleri 

toplayınız.
• İmgesel tasarımlar hazırlayınız.

• Günlük hayatta kullandığımız nesnelerin yaşamımıza dahil oldukları oranda anlam kazandık-
larının farkındamısınız?

• Verilen görseli inceleyiniz.
• Görseldeki ana tema ile ilgili 
düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Görselde yer alan nesne-
lerin neler olduğunu ve bu nes-
nelerin ana temaya olan etkisi ve 
katkısı ile ilgili düşüncelerinizi söy-
leyiniz.
• Kullanılan nesnelerin fi gür-
lerle olan ilişkileri ile ilgili düşünce-
lerinizi söyleyiniz.
• Görseldeki erkek fi gürünün 
elinde tuttuğu nesnenin fi gürün 
kimliği hakkında ne tür bilgiler ver-
diğini söyleyiniz. 
• Görselde kullanılan nesne-
lerin yerine başka nesneler konul-
duğunu düşünürsek, bu durumun 
ne tür değişimlere sebep olacağı 
ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Figür ve nesneleri birbirin-
den bağımsız düşünebilirmisiniz?

Etkinlik

Aylaklar, Jan Steen, 1660, Hermitage (Ermitaj) Müzesi, Rusya

Dikkat Çekme
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Pehlivanlar, Cihat Burak

Sarayda Beethoven (Bithofın), Halife Abdülmecid Efendi

Bilgi Notu

 İnsanlığın başlangıcından bu 
yana nesnel olan, kendi içinde gelişim 
ve yenilenmeye de bağlı olarak süreç-
sel bir devinim yaşamıştır. Bu noktadan 
bakılırsa insanlığın başlangıcıyla birlik-
te önceleri yapıcı, yararlı olan nesne 
değişime uğramış, zarar verebilecek 
niteliğiyle de ön plana çıkmıştır. Artık o 
bir savaş nesnesidir, yok edici ve öldü-
rücüdür; insanın hem yanında hem de 
karşısındadır. Nesne, büyük bir kaçı-
nılmazlık ve yadsınamaz bir alışkanlık 
olarak sahnededir. Nesnenin değişimi, 
kitlesel anlamda da bir karşılık bulmuş-
tur.

 Savaşlar ve büyük kıyımlar, yeni-
lenerek süregelmişlerdir. Toplum, ondaki 
olumsuz yaptırım gücünü olumlu yaptı-
rım gücüne dönüştürülebilecek midir? 
Bağımsız nesnenin yanlı ve yansız de-
ğişiminin resimsel yansımaları bir öngö-
rü olarak gözler önüne serilmiştir. Eğer, 
resim tarihi boyunca düşünüp geriye 
bakılacak olursa nesne, tarih içindeki 
değişimini sürekli olarak hatırlatmakta-
dır. Uygulamadaki tavırlar, resmin fonu 
ya da formu anlamında kendini göstere-
bilmektedir. Kurgulama sırasında nesne 
yorumları ister seçilmiş, ister sezgisel, 
isterse rastlantısal olsun, çok boyutlu 
bir anlamlandırma içerebilir. Yine de bu 
nesneler, resimlenişlerine göre o dönem 
ve yöreye ait belli bazı özellik ve durum-
lara ışık tutabilir. 
 Nesne-fi gür ilişkisini Türk resim 
sanatının önemli sanatçılarından Cihat 
Burak’ın bir resmini inceleyerek anlata-
lım:
 Konusunu geleneksel pehlivan 
güreşlerinden alan resmin merkezinde 
yalnızca iki pehlivan fi gürü kullanılmış-
tır.

 Figür, özellikle de insan fi gürü, yaşadığı alan içinde belirli bir yer işgal eder. Bu yer, fi ziki 
anlamda hacimsel, ruhen de duygusal bir yapı içermektedir. Figür, içinde bulunduğu mekânla 
ilişkisini mekânın bir parçası ya da uzantısı gibi görülebilecek nesnel özellikler barındıran yapı-
larla tanımlamaktadır. Bu durumla ilişkili olarak fi gür, nesne ve mekân ilişkisi kendi varlığını bu 
üç ayrılmaz ve yaşamsal birimle tanımlamaktadır. Figür, yaşantısını belli bir mekânda sürdürmek 
zorunluluğundadır. Bu mekân, bir toprak parçası veya uzay boşluğu olsa da o fi gürün etrafında-
dır, fi gür de onun içindedir. Figür, yaşamsallığı açısından mekâna ihtiyaç duymaktadır. Figürün 
mekânla ilişkisini ise nesne sağlar. Bu durum fi gür, nesne, mekân ilişkilendirmesini zorunlu kıl-
makta ve fi gür, nesne, mekân arasında döngüsel bir devinim ortaya çıkarmaktadır. 



19

 Mekân, belli başlı bazı nesnelerin kullanılmasıyla pehlivanların güreştiği mekândan ayrı 
durmaktadır. Halkın arasında tarihselliği ile sağlam ve belirgin bir yer edinmiş güreş karşılaş-
maları, bir fotoğraf stüdyosunu andıran mekânla farklı bir eleştirelliği vurguladığı görülmektedir. 
Zaten güreşçilerin izleyene yönelen bakışları altında ironi dolu bir gülümseme sezinlenmektedir. 
Figür-nesne ilişkisi bakımından düşünüldüğünde, resmin sağında yer alan ve bir tür natürmort 
olduğu söylenebilecek nesnel yapı, iki fi gürle direkt bir ilişki içinde ve pehlivanlarla başrolü pay-
laşmış gibi görünmektedir. Pehlivanların öznelliği nesnellikle yarıştırılır gibidir. 
 Güreş olgusunun yaşamsal sahnedeki rolünün artık bir natürmorttan ileri gitmediği ya da 
gidemeyeceği gibi bir temsil söz konusudur. 
 Fon olarak görülen ve üzerinde bizi yapay bir mekânsallığa götüren perdeye benzetebi-
leceğimiz yüzey vardır. Gücü kendi gerçek mekânında etkin olan geleneksel güreş, bir fotoğraf 
stüdyosu formatıyla bize sunulmuş mekânla içi boşaltılmış bir gerçekliği imlemektedir. Resimdeki 
natürmort düzeneği ne kadar gerçeklik içeriyorsa fondaki perde olarak adlandırılabilecek yüzey 
de o kadar mekânsılık içermektedir. Kompozisyondaki fi gür, nesne, mekân eleştirel dile hizmet 
edecek şekilde kullanılmıştır. Figürler ve mekân nesnelleştirilerek bir foto-obje gibi zaten nesnel 
bir kurguyla resmedilmiştir. Figür ve mekânın gerçekliği kendi gelenekselliliği içindeki gerçeklik-
ten çıkartılmış yüzeysel bir yapaysallığa indirgenmiş ve bu yolla eleştirilmiştir.

Kahve Ocağı, 1879, Osman Hamdi Bey

• Verilen görseli inceleyiniz.
• Görseldeki nesne ve fi gürleri farklı bir mekanda kurgulayınız. 
• Görseldeki mekanı kullanarak fi gür ve nesneleri değiştiriniz.
• Kurgulamış olduğunuz kompozisyonları pastel boya tekniği kullanarak çalışınız. 
• Yaptığınız bu değişikliğin nesne ve fi gür ilişkisi ile ilgili bilginize ne bi katkıları olduğunu 
söyleyiniz. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler resim kâğıdı (35x50 cm), resim kalemi, pastel boya
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2. Figür-Mekân İlişkisi2. Figür-Mekân İlişkisi

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Figürlerin bulundukları mekânla ilgili ilk izlenimlerinizi söyleyiniz.
• Kullanılan mekânın fi gürlere öncelenmesinin sanat eserine etkisi ve katkıları ile ilgili düşün-

celerinizi söyleyiniz.
• Figür ve nesnelerin mekândan ayrıldığında ortaya çıkan değişimle ilgili düşüncelerinizi söy-

leyiniz. 
• Figür mekân ilişkisinden yola çıkarak kullanılan mekânın fi gürlerin yaşamlarına dair ne tür 

ipuçları verdiğini söylerek bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Etkinlik

Müzik Dersi, 1662-1665, Jan Vermeer (Yan Vermer), Kraliyet Koleksiyonu, Londra
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 Çevremize baktığımızda birçok görsel işaretle karşılaşırız. Bu işaretlerin nasıl algılandığı-
nın irdelenmesi ve resim tasarımlarında doğru ve yerinde kullanılması, resimde mekânın kurgu-
lanmasında büyük önem taşımaktadır.
 Figür, doğada rastlanan ya da düşsel her tür varlık ve nesnenin genel adıdır. Ressam tara-
fından düşünülüp gerçekleştirilen bir resim, “soyut” olarak ortaya konmuş olsa bile seyirci, resimsel 
imgeyle dış dünyanın nesneleri arasında bir ilişki kurup, fi gürasyonu ortaya çıkarırsa bu “fi güratif bir 
resim”dir. Soyut olduğu iddia edilen bazı resimlerde, fi gür ve mekân aslında sadece gizli tutulmuştur. 
Buradan hareketle resimde fi  gür ve mekân, zor betimlemelerle yerine getirilmiş olsa da nesnelerle 
imge arasındaki ilişkinin çözülebileceği yargısına varılabilir. Mekân kavramının resim sanatındaki 
yerinin açıklığa kavuşturulması yoluyla gündelik hayatta algıladığımız, içinde üç boyutlu objeleri 
barındıran ve yarattığı his bakımından başlı başına bir boyut oluşturan mekânın, iki boyutlu yüzey 
üzerinde betimlenmesinde karşılaşılan problemler ve ressamların bu problemlere yaklaşım şekil-
leri hakkında ipuçları saptanır. Uzay ya da mekân üç boyutlu ve sınırsız boşluktur ama sınırlanabilir 
ve sınırlandığı zaman gerçek anlamda görünür kılınır. Mekân, nesnelere değdigi zaman sınırlanır. 
 Sanatçılar, yaratmak istedikleri anlamı sadece şekilleri değil uzayı da tasarlayarak oluş-
tururlar. Resim sanatında mekânın -yarattığı his bir yana- kuralları tamamen sanatçısı tarafın-
dan belirlenir ve sınırlandırılabilir. Mekân, tüm fi gürleriyle sanatsal evrenin içinde yaşam bulduğu 
alandır. Bir sanat yapıtının sanat niteliği kazanması için kullanılan elemanların bir araya gelip bir 
bütün oluşturmasında sezgisel, akılcı ve kavramsal olarak belli ritmik ilişkilerin, resimsel ilkelerin 
örgütlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Referansları dış dünyadan gelmesine karşılık mekân 
ve mekân içinde belirli bir hacim oluşturulmada kullanılan resimsel ilke ve ögelerin kullanım özel-
likleri, sanatçının öznel ve özgür iç dünyasının yansımalarına göre yerlerini alır. Fakat tüm bu 
resimsel ilke ve elemanlardan yoksun bir resim düşünülemez. Işık, renkler, hacimler, nesneler 
arası ilişkiler, büyüklük ve oranlar, yerçekimi vb. her şey bu yeni evrenin yaratıcısının koyduğu 
kurallara göre şekillenir. Sanatçının öznel deneyimleriyle oluşturduğu bakış açısı ve bilgi düzeyi, 
diğer yandan belli bir döneme özgü estetik kaygıların mekânı etkilediği görülür. Bu durumda 
mekânın yaratılması, sanatçıyı içinde bulunduğu zamanla hesaplaşma zorunda bırakan bir so-
run hâline gelir. Sanat tarihi incelendiğinde resimde fi gür ve mekânın vazgeçilmez iki öge olduğu 
ortaya çıkar. Önceleri fi gür ve mekân oldukça şematik bir hâlde ele alınırken giderek hacim ve 
derinlik kazanmaya başlar. Resim sanatının dinsel ve toplumsal olgulara hizmet ettiği, doğayla 
yarıştığı ya da doğa tasvirinden uzaklaştığı dönemlerinin her birinde, ayrı şekil ve yönlerde ele 
alınan fi gür ve mekân yorumlamaları, resimde derinlik ve yüzeysellik arasında gelgitlere neden 
olur.
  Çağımızın fi gür ve mekân anlayışı, sanatçının göstermek istediğiyle şekillenir. Es-
kiden içinde yaşadığı mekânı yapıtlarına aktaran sanatçı, artık yapıtlarının mekânını ya-
ratmakta yani tuvaldeki plastikle mekânı belirlemektedir. İster sanatçısı tarafından üre-
tilmiş, ister ona hazır olarak verilmiş mekân, kimi zaman geometrik bir düzenlemenin 
kozasına, kimi zaman bireysel bir hesaplaşmanın mekânına dönüşür. Günümüz sanatçısı, 
sınırsız biçim arayışlarıyla oluşturduğu mekânsal düzenlemeleriyle ön plana çıkmaktadır.

Bilgi Notu

• Atölyenizde fi gür ve nesnelerden oluşan bir kompozis-
yon düzenleyiniz.

• Kompozisyonu yapay ve doğal ışık kaynaklarıyla ay-
dınlatarak fotoğrafl arını çekiniz.

• Çektiğiniz fotoğrafl arı pasdtel boya tekniği kullanarak 
çalışınız. 

Etkinlik

Köylü Düğünü, Pieter Bruegel (Pitır Bıroygel)

Kullanılacak Malzemeler

ç

resim kâğıdı (35x50 cm), resim kalemi, pastel boya
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 Verilen görseli inceleyiniz.
• Sanatçı görselde hangi imgelere yer vermiştir?
• Resmin yapılma sürecini de göz önünde bulundurarak sanatçının uyandırmak istediği dü-

şünceyi anlatınız.

• İmgesel bir konu belirleyiniz. Kompozisyon ilkelerini dikkate alarak belirlediğiniz konuyla ilgili 
özgün tasarımlar oluşturunuz. Çalışmalarınızı atölyenizdeki panolarda sergileyiniz.

 Dış dünyanın, varlığın, gerçek ya da gerçek dışı bir şeyin ya da olgunun zihindeki tasarı-
mına imge denir. İmgesel tasarım, imgelerden yola çıkarak bir şeyi tasarlama sürecidir. Resimde 
ya da sanatın başka bir alanında konuyu tasarlarken bir modele bakmadan o konuyu tamamen 
zihinsel imgeye dayanarak (hayalî olarak) betimleme eylemidir. 
 Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan 
eskiz ve planların hazırlanma evresidir. Tasarım oluşum sürecinde; çizgi, yön, doku, oran- orantı 
ve renkten oluşan görsel ögeler kullanılmaktadır.

Bilgi Notu

Etkinlik

Etkinlik

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimine …………...........….. denir.
2. Var olan ya da varmış gibi tasarlanan nesnelerin zihinde canlandırılışına ………...... denir.
3. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemler için yapılan çizimlere 

…………………. denir.
4. Sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya getirilmesine 

………………………… denir.
5. İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boş-

luğa …………….......…… denir.

Ölçme ve Değerlendirme

Beatrice (Beatris)’in Dante Okuması, William Blake (Vilyım Bıleyk)

3. İmgesel Tasarım3. İmgesel Tasarım
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  II. ÜNİTE: RENK VE YÜZEYII. ÜNİTE: RENK VE YÜZEY
  1. Sanatsal Düzenlemede Renk1. Sanatsal Düzenlemede Renk
 2. Rengin Miktar Kontrastlığı 2. Rengin Miktar Kontrastlığı
 3. Renk ve Denge 3. Renk ve Denge

1. Sanatsal Düzenlemede Renk1. Sanatsal Düzenlemede Renk

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

Etkinlik

• Ülkemizde ve dünyada “renkçi ressamlar” olarak tanınan sanatçılar kimlerdir? Bu ressamla-
rın eserlerine örnekler araştırınız.

• Plastik sanatlar eğitiminde “rengin anlatımı ve uygulamaları” konusunda yapılmış çeşitli ör-
nekleri toplayınız.

• Sanatsal düzenleme ilkeleri ve renk kontrastları hakkında doküman toplayınız.
• Farklı dokulardan oluşmuş yüzeylerde renk geçişlerinde oluşan farklılıkları gözlemleyiniz.

• “Renk zenginleştikçe biçim de olgunlaşır.” 
                     Cezanne

• Renkçi resim anlayışıyla tanınmış ünlü ressamlar ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlayı-
nız.

Dikkat Çekme

 İnsanoğlu var oluşuyla birlikte yeryüzündeki renklerle ilgilenmeye ve onunla ilgili kuramlar 
geliştirmeye başlamıştır. Her ögede olduğu gibi renk ögesinde de doğanın verileri çok zengindir. 
Doğadaki zengin renk armonileri de çeşitli zıtlıklar içerir. Doğada serbest bir düzende bulunan 
renkler kendi yerini alır. Sanatçı ise bu renk yaklaşımlarını kişisel anlatım istekleri doğrultusunda 
düzenleyerek yorumlar. Renkler bir araya geldiğinde bir değer kazanır veya kazandırır. Renk 
ilişkileri ya bir uygunluk ya da zıtlık çerçevesi içinde oluşur. Renk uygunlukları armoniyi oluşturur. 
Genel olarak etkili, güzel, anlaşılır armoniler renk zıtlıklarına dayanmaktadır. Bir düzenlemede 
renk armonileri, çoğunlukla zıt renklerin birliğinden doğan renk uyumlarıdır.

Sonsuzluk ve An, Mustafa Ata İsimsiz, Mehmet Mahir İsimsiz, Gary Grayson (Geri Gıreysın)
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2. Rengin Miktar Kontrastlığı2. Rengin Miktar Kontrastlığı

Bilgi Notu

Etkinlik

Etkinlik

• “Genellikle insanlar renkten büyük bir zevk alırlar. Göz, ışığa muhtaç olduğu gibi ona da 
muhtaçtır.” 

           Goethe

• Renkçi ve bu anlayışın dışında çalışmalar yapan bir ressamın eserlerinden örnekleri sınıf 
tahtasına asınız. Bu iki eser arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz.

• Serbest lekeler yardımıyla renk armonileri uygulayınız. Bu çalışmayı okulunuzda  sergileyi-
niz.

Dikkat Çekme

 Miktar kontrastı, iki veya daha fazla renk yüzeyinin az-çok, büyük-küçük, şiddetli-zayıf 
ilişkileriyle gözde bıraktığı denge etkisidir. Renklerin birbirine göre öne çıkma, arka planda kal-
ma, gözü daha fazla ya da daha az uyarma etkileri, açık-koyu, şiddetli-zayıf, sıcak-soğuk, ışıklı-
ışıksız renklere göre değişiklik gösterir. Sanatsal düzenlemelerde miktar kontrastlığı, renklerin 
birbirine göre şiddetli-zayıf, açık-koyu, büyük-küçük durumlarıyla sağlanabilir. Şiddeti fazla olan 
bir rengin resim yüzeyinde kapladığı alan, şiddeti az olan bir rengin kapladığı alana göre daha 
küçük düzenlenerek denge sağlanabilir.

Festival, Güngör Taner
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3. Renk ve Denge3. Renk ve Denge

Bilgi Notu

 Resimde dengeyi dikey ve yatay çiz-
giler kurar. Denge salt çizgilerle değil, açık-
koyu zıtlığıyla da verilebilir. Denge; biçim, 
yön, ölçü, aralık, doku ve renkle sağlana-
bilir. Görsel ağırlıkları olan ögelerin eşit 
dağılımının bir türü olan denge, tasarım 
ilkelerinden biridir. Denge; formda, renkte, 
harekette, açık-koyuda kendini gösterir. İki 
boyutlu düzenlemeye ait dengede daima 
ifadeyi sağ ve sol olarak ya da alt ve üst 
olarak iki bölüme ayıran düşey ve yatay ek-
sen aranır.  
 Denge, simetrik (bakışık) ve asimet-
rik ( bakışımsız) olarak ikiye ayrılır.
 Simetrik denge, bir eksene göre öge-
lerin aynı durumda tekrar etmesiyle oluşur. 
İnsan vücudunun doğal bir simetrik denge-
ye sahip olması sanat gücünü etkilemiştir. 
 
 Asimetrik denge, eşit ya da eşit olmayan görsel ağırlıktaki ve çekicilikteki ögelerin düzen-
lenmesiyle oluşturulur. Kompozisyon elemanlarının benzerlik, zıtlık, üslup, uygunluk ilişkileri ve 
renk, biçim, hareket, açık-koyu değerleriyle asimetrik denge oluşturulur.

Kanarya Sarısı Koltuk, Henri Matisse (Anri Matis)

Haşhaşlar, Tamer Bilgiç
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Bilgi Notu

Etkinlik

 
 Düz ve yatay çizgilerin, geo-
metrik biçimlerin, saf renk alanlarının 
egemen olduğu İsmail Ateş’in büyük 
boy tuvallerinde, giderek minimal bir 
estetiğe dönüşen yorum tarzı denge 
ve oran anlayışı üzerine kuruludur. 
Pek ender olarak degrade renk tonla-
rının kullandığı yerlerde bile üçüncü 
boyutu düşündürecek çağrışımlardan 
uzak durması, Ateş’in yüzey este-
tiğini temel alan, geometrik kökenli 
kompozisyon anlayışını benimsedi-
ğini göstermektedir. Onun, cetvelle 
çizilmiş gibi özenli bir işçiliği yansı-
tan resimlerindeki kareler, üçgenler, 
dikdörtgenler, geometrik anlamda 
bütün-parça arasındaki denge ve 
oranı göstermektedir.
 İsmail Ateş’in soyut geometrik 
kompozisyonlarında işlenen renkle-
rin, uçucu yüzey renkleri dikkat çe-
kicidir. Pürüzsüz, durağan biçimlerin 
karşılıklı dengesi ve simetrisi üzerine 
kurulu olan bu yüzey renkleri, bizim 
üzerimizde doğa gerçekliğine özgü 
herhangi bir çağrışım yaratmaz. Böy-
le olması da doğaldır çünkü salt so-
yuttur. Resimdeki biçim parçaları bu 
amaçla kurgulanmıştır. İsmail Ateş’in 
resimlerinde, duru bir geometrik dü-
zen ve renk ilişkisi birbirini tamamla-
maktadır.
 Renkçi bir ressam olan Hen-
ri Matisse, “Ben hastane duvarlarını 
istediğim gibi boyarsam oradaki has-
taların ameliyat acılarını dindiremem 
ama iyileşme süreçlerini kısaltırım.” 
diyerek rengin insanlar üzerindeki 
olumlu etkisini ifade etmiştir. Renkçi 
ressamlar, olağanüstü dengeli renk-
ler kullanarak anlatımı renk üzerinde 
yoğunlaştırmaktadır.

Kompozisyon, İsmail Ateş

Kırmızılı Armoni, Henri Matisse

• Kontrast renk uyum ve dengelerinden oluşan kompozisyon çalışması yapınız.
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Hüsamettin Koçan

Bedri Rahmi Eyüboğlu

 Sanatın Rengi Kırmızı mı?

  Kırmızı rengin sanatçılar arasında tartışılmaz 
bir çekiciliği vardır. Ressamlarımıza; “Sanatın ren-
gi olabilir mi? Kırmızıyla nasıl bir ilişkiniz var?” diye 
sorduk. Onlar da bize “kırmızı”nın öyküsünü anlattı-
lar.
 Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Fahrelnisa Zeid ara-
sında 1946’da bir tartışma başlar. Tartışmanın konu-
su renklerdir. İki ressam, “Türkiye’ye moru kim getir-
di?” diye atışıp durur. Sonuçta bir cevap bulunamaz 
ama ressamlar bir süreliğine mor renge mesafeli 
durur. Kırmızının ise sanat dünyasında vazgeçilmez 
bir çekiciliği vardır. Mesela en “renkçi” sanatçılardan 
biri olarak bilinen Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Kır-
mızı ve Kahve”, “Aşık Veysel”, “Mercan Usta” adlı 
eserlerinde kırmızıyla ilişkisi açıkça görülür. Günü-
müz ressamlarından Habip Aydoğdu’nun kırmızıya 
olan düşkünlüğü ise sanat çevrelerinde “Habip Kır-
mızısı” diye adlandırılan yeni bir rengi ortaya çıkara-
cak kadar güçlüdür.

 Kanın Rengini Hatırlıyor musun Veysel?
 
 “Bedri Rahmi Eyüboğlu, Âşık Veysel’le ko-
nuşurken söz dönüp dolaşıp renklere gelir, serde 
ressamlık var ya, “Ekmeğin rengini hatırlıyor musun 
Âşık?” diye sorar. “Hayır.” der şair. “Tuzun rengini?” 

Okuma Metni

 Âşık Veysel, babasının nüfus cüz-
danını gördükten yaklaşık bir yıl sonra gör-
me yetisini yitirir. Ona renklerden bir tek o 
cüzdandaki kırmızı kalır. Ağacın yeşiline, 
göklerin mavisine, karın beyazına galip 
gelen o tek satırlık kırmızı, resmimizin en 
renkçi ressamı olan Bedri Rahmi’nin üze-
rine belki de en çok kafa yorduğu  renktir.”
 Hüsamettin Koçan: “Sanat tarihi tek 
bir renkle algılanamaz ama sanatçı isterse 
kendini tek bir renkle ifade edebilir. Gözle 
iletişim kurması açısından kırmızı titreşimi 
en yüksek renktir. Büyük bir çarpıcılığı, 
dikkat çekiciliği vardır. En uzakta olsa bile 
gözümüze en hızlı değen renktir. Picasso 
(Pikasso)’nun pembe dönemi gibi benim 
de kırmızı dönemim oldu. Renk sanatçı 
için sadece bir sözcüktür.”

“Hayır.” “ Mandaların, koyunun rengini?” “Hayır.” “Dağların, taşların, böceklerin, kuşların rengi-
ni?”, “Hayal meyal.” Bedri Rahmi “Kanın rengini?” diye sorunca bu kez düşünür. “Hatırlıyorum.” 
der. “Altı yaşında vardım, babamın kafa kâğıdında kırmızı mürekkeple yazılmış bir satır vardı, 
kan o renkte idi.” 
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 Ertuğrul Ateş: “Bütün sanatçı-
lar arasında kırmızının enteresan ve 
ayrıcalıklı bir yeri vardır. Simgesel an-
lamlar taşır. Uyarıcıdır, frekansı çok 
yüksektir. Bir resme baktığınız za-
man gözünüze ilk takılan renktir. Ben 
kurdele motifl erinde kendimi kırmızı 
renkle ifade ederim. Aşkı ve hayatı 
simgeler benim için. Bana göre dik-
katli kullanılması gerekir.” 
 Adnan Çoker: “Sanatçı kendini 
istediği renkle ifade eder. Bazen de 
şöyle olur: Güncel bir konuyu anlatır 
resminde, hikayede kırmızı renk bu-
lunabilir. Sanatçı her rengi kullanmak-
ta serbesttir. Önemli olan kullandığı 
kombinasyonlarla ortaya bir başya-
pıt çıkarıp çıkarmadığıdır.” sözleriyle 
renk hakkındaki düşüncelerini dile ge-
tirmiştir.

  Habip Aydoğdu: “İlk sergimi 1976’da açtım. Serginin işlerini de Mardin’in Nusaybin ilçesin-
de askerdeyken yapmıştım. Askeriyede ıstampa mürekkebi adı verilen bir mürekkep vardır. Kır-
mızı renklidir ve mühür basmak için kullanılır. Elimde bir tek o mürekkep olduğu için resimlerimde 
kullandım. Sonra o duygular sanat hayatım boyunca devam etti. Kırmızı, benimle bütünleşen bir 
renk oldu, “Habip Kırmızısı” adı verilen yeni bir renk çıktı ortaya. Kırmızı-turuncu arası bir renkti. 
İsyanın rengi gibi kullanıyordum. Bilinçaltının, sezgilerin, bastırılmış duyguların dışa vurumunu 
ifade ediyordu. Dört yıl öncesine kadar birçok resmimde kırmızı hâkimdi. Şimdi azalttım; yine de 
resimlerimin kıyısında köşesinde hep var.”

Habip Aydoğdu

Ertuğrul Ateş
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 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyuma ………….........… denir.
2. Renkler arasındaki ahenk ve uyuma …………………............. denir.
3. Resim, heykel ve mimarlık yapıtlarında, kullanılan ögelerin birbirini tartacak biçimde düzen-

lenmiş hâline …………….........… denir. 
4. Resim sanatında zıtlık içeren terime ………………….......…. denir.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. “Renk zenginleştikçe biçim de olgunlaşır.” sözü aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir?
 
 A) Picasso   B) Rembrand (Rembırant)  C) Abidin Dino 
 D) Cezanne (Sezan)  E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

2.    Aşağıdakilerden hangisi renkçi ressamlardan değildir?
 
 A) Mondrian  B) Matisse  C) Cevat Dereli
 E) Habib Aydoğdu E) Güngör Taner

3.   Türk resim sanatında ilk kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
 
 A) Yeniler Grubu  B) On’lar Grubu  C) D Grubu 
 D) Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği  E) Osmanlı Ressamlar Cemiyeti

4.   Özgün kimliğin ancak ulusal değerlerle oluşturulan yöresel konulardan oluşması gerektiğini 
savunan grup aşağıdakillerden  hangisidir.?
 
 A) Yeniler Grubu  B) On’lar Grubu  C) D Grubu 
 D) Müstakil Ressamlar ve Heykelltıraşlar Birliği  E) Osmanlı ressamlar cemiyeti

5.    Batı resim sanatının görme biçimleri ve tekniğiyle Osmanlı  görsel kültürünün uyumlu biçim-
de birleştiren sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Osman Hamdi Bey  B) Halil Paşa  C) Süleyman Seyyid Bey
 D) Şeker Ahmet Paşa  E) Hoca Ali Rıza

Ölçme ve Değerlendirme
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ÖĞRENME ALANIÖĞRENME ALANI
SANATSAL DÜZENLEMEDESANATSAL DÜZENLEMEDE

 KURGU KURGU
 1. ÜNİTE:  1. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA SOMUT İFADEPLASTİK ANLATIMDA SOMUT İFADE
 2. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA DEFORMASYON 2. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA DEFORMASYON
 3. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA SOYUT İFADE 3. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA SOYUT İFADE
 4. ÜNİTE: ASSEMLAGE (BİR ARAYA GETİRME) 4. ÜNİTE: ASSEMLAGE (BİR ARAYA GETİRME)
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1. 1. Somut ResimSomut Resim

  I. ÜNİTE: I. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA SOMUT İFADEPLASTİK ANLATIMDA SOMUT İFADE
  1. Somut Resim1. Somut Resim
 2. Somut İfadenin Resim Sanatındaki Önemi 2. Somut İfadenin Resim Sanatındaki Önemi

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Dikkat Çekme

• Somut kelimesinin sözlük anlamını araştırınız.

 Verilen görselleri inceleyiniz.
• Görsellerde kullanılan biçimleri tanımlayınız. 
• Bu tanımlamalardan yola çıkararak görselleri birbiriyle karşılaştırınız.
• Görsellerden hangilerini somut resim örneği olarak adlandırabilirsiniz? Bulgularınızı arka-

daşlarınızla paylaşınız. 

Doğada var olan tüm varlıkların üç boyutlu ve somut olduğu bilinmektedir.

Köylü ve Kuş Yuvası, Pieter Brueghel,Sanat Tarihi Müzesi, 
Avusturya

Michaela, 1941, Henri Matisse Akşam, Paul Klee, 1929

Alabalık, Courbet, 1872, Almanya
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Bilgi Notu

  Somut kelimesi basit anlamıyla belli bir zamanda belli bir yerde bulunan doğal, 
görünebilir, elle tutulabilir, duyular ya da imgelem ile algılanabilir bütünlüğü içinde verilmiş olan 
bağımsız gerçeklik diye tanımlanabilir. 
  Doğada var olan tüm varlıklar üç boyutlu ve somuttur. Tüm bu varlıklar resim yü-
zeyinde plastik ögeler (çizgi, renk, açık- koyu vb...) yardımı ile, iki boyutlu yüzeyde ya üç boyut 
yanılsaması yaratarak ya da iki boyuta indirgenerek resmedilirler. Natüralist ya da gerçekçi diye 
isimlendirebileceğimiz resimler de yine bu resimsel elemanlarla oluşturulurlar. 
  Somut olarak adlandırabileceğimiz resim örnekleri mağara resimlerinden Mısır re-
simlerine, Antik Yunan’dan Rönesans resim sanatına, hatta 20.yy dahil pek çok çağda sanatsal 
karşılığını bulabilmiştir.

Meyve Sepetli Çocuk, Caravaggio, 1593, 
Borghese Galeri,İtalya

Meryem, 1511, RaphaelloMısır Resmi

Menton Yakınlarında, Renoir Ambroise Vollard, 1910, Picasso

Mağara Resmi

Etkinlik

• Bilgi notundan hareketle görselleri inceleyiniz.
• Görseller üzerinde yer alan biçimlerin neler olduğunu söyleyiniz. 
• Tanımladığınız biçimlerin doğada gördüklerinizle benzerlik ve farklılıklarına ilişkin düşünce-

lerinizi söyleyiniz.
• Somut kelimesinin resim sanatındaki karşılığıyla ilgili basit bir tanım yapınız. 
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Nebamun Mezarından Resimler, 18. Sülale, Mısır Resim Sanatı

Bilgi Notu

  Resmin üç temel ögesi; yüzey, derinlik ve harekettir. Bu üç öge arasındaki değer 
dengesi resim tarihi boyunca aynı kalmamış; bir ögeden diğerine kaymıştır. Paleolitik Çağ ma-
ğara resminde yüzey değerleri büyük önem taşır; Bunlar ışık-gölge yoluyla belirtilmiştir. Yüzey 
değerlerine böyle önem verilmesinin nedeni o zaman çevresel koşullara sıkı sıkıya bağlı olan 
tekniğin ancak buna olanak sağlamış olmasıdır. Ayrıca çağın düşünsel yapısının da bu alanda 
etkisi olabilir. Eski Mısır resminin günümüze ulaşan örneklerinde de mağara resmiyle ortak nok-
talar vardır. Ancak Mısır resminde doğa örneklerine benzetilmiş çizgilerin yanı başında sembolik 
görev taşıyan çizgiler de yer almıştır. 
 Resmin doğacı nitelikleri, bir takım değişikliklerle de olsa Girit-Mikenos, Yunan, Etrüsk ve 
Roma sanatlarında da sürmüştür. Hindistan, Çin ve Japonya gibi önemli uzak doğu ülkelerinin 
resminde de yine doğacı nitelikler temel yapıyı meydana getirmiştir. Hristiyanlığın başlamasıyla 
resmin sembolik görevleri üstünlük kazanmış, Hristiyanlık Çağı resimleri, özellikle Ravenna ve 
Bizans mozaikleri ile töresel nitelik taşımaya başlamıştır. Ortaçağ sonlarında, seyirciye hemen 
etki yapan derinlik, ışık-gölge ve renk değerlerine yeniden başvurulmuş semboller bir yana bıra-
kılmıştır. Giotto’dan Brunelleschi’ye, Jan Van Eyck’tan Piero Della Francesca’ya kadar derinlik iz-
leniminin verilmesi, önce içgüdüsel sonra matematiksel yöntemlere bağlı olarak bunun yapılması 
resim tarihinin en köklü dönüşümü sayılır. Bu gelişme Rönesans Döneminde, Barok ve Rokoko 
resimlerinde çeşitli doğrultularda işlenmiş sade derinlikten sahne izlenimi uyandırmaya, derinlik 
içinde dokunma ve hareket sanısı vermeye kadar gitmiştir. Neoklasik Çağda hareket izlenimini 
ve düşsel izlenimi amaçlayan resme karşı çıkan gözün algıladığı gerçeği isteyen resim görüşü 
ortaya çıkmış; bu görüş, romantik, gerçekçi, izlenimci ve izlenimci sonrası resimle devam etmiş-
tir. Çok uzun süren bu eğilim resimdeki doğacılığın gerçek köklerinde ortaya koymaktadır. 20, 
yüzyılın başlarında sanatçılar ve sanat kuramcıları resmin temellerini esaslı bir biçimde yeniden 
düzenlemeye girişmişlerdir. Bu yeniden düzenleme endişesi dışavurumculuk, kübizm, soyutçu-
luk vb. gibi önemli akımların hepsinde görüldüğü gibi günümüzün akımları da aynı isteğin birer 
sonucudur.
 Başlangıcından günümüze resim sanatının geçirdiği tüm değişimlerin belkide en ortak yanı 
dönemlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik  yapılarının anlatılmasında, iletilmesinde  birer belge 
niteliği taşıyor olmasıdır. Örneğin Mısır resmi: fi ravunların yaşantısını, savaşları, işçileri, köylüle-
ri, günlük yaşantıları içinde tasfi r ederek binlerce yıl öncesinin yaşantısı konusunda ayrıntılı fi kir 
edinilmesini sağlar.

2. Somut İfadenin Resim Sanatındaki Önemi2. Somut İfadenin Resim Sanatındaki Önemi
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Farklı dönem ve üsluplara ait verilen görselleri inceleyiniz.
• Görsellerin ana temalarıyla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Görsellerde bulunan fi gür ve nesnelerin tanımlamasını yaparak bunların ana temaya katkı-

larını söyleyiniz.
• Üslup farklılıklarının ana temanın anlatımına olan etki ve katkılarıyla ilgili düşüncelerinizi 

söyleyiniz.
• Somut ifadelerin ana temaya katkısını söyleyiniz 
• Somut ifadelerin resim sanatındaki yeri ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz. Bulgularınızı arka-

daşlarınızla paylaşınız.

Etkinlik

Maksimillian’ın Meksika’da Kurşuna Dizilmesi, Monet3 Mayıs Katliamı, Goya, 1808

Kore Savaşı 1951, Pablo Picasso
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 Bir çok sanat eserinde bazı soyut kavramlar somut ifadelerle betimlenmiştir. Örneğin ada-
let kavramı terazi objesi ile, bilgelik kavramı baykuş fi gürü ile, ölüm kavramı kurumuş ağaç nes-
nesi ile verilmiştir. Bu bilgiden hareketle verilen görseli inceleyiniz. 
• Sizce sanatçı bu resme hangi ismi vermiş olabilir? Neden?
• Kullanılan somut biçimlerin soyut karşılıkları neler olabilir? Nedenini söyleyiniz. Bulgularınızı 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

Etkinlik
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Etkinlik

 Birbirine yakın dönemlerde ya-
pılmış farklı kültürlere ait verilen gör-
selleri inceleyiniz.
• Görsellerde kullanılan obje ve nes-

neleri tanımlayınız.
• Obje ve nesnelerin üstlenmiş ol-

dukları görevlerin sanat eserleri-
ne katkılarının neler olabileceğini 
söyleyiniz.

• Figür, obje ve nesnelerin, görsel-
lerin ait oldukları kültürlerle olan 
bağlantısına ilişkin düşüncelerinizi 
söyleyiniz.Bulgularınızı arkadaşla-
rınızla paylaşınız.

Kuroda Seiki, 1897

Ciruela Konyak ile, 1877, Edouard Manet

İstanbul Kadını, Jean-Léon Gérôme
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Kullanılacak Malzemeler 35x50 cm fon kartonu, yağlı pastel veya pastel 
boya kalemler, boya dağıtıcı

Etkinlik

 Verilen görseli inceleyiniz. Atölyenizde canlı modelden portre çalışmasını pastel boya tek-
niği ile yapınız. 

Öz Portre, Albrecht Dürer
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Hasta Kız, 1886, Edvard Munch

 Edvard  Munch’ın Hasta Kız isimli görselini inceleyiniz. Sanat eserinde  ölüm, korku, endi-
şe, çaresizlik gibi soyut kavramların Munch tarafından somutlaştırılmış ifadeler olarak seyirciye 
nasıl sunulduğunu görmekteyiz. 
• Siz de atölyenizde benzer kavramlardan yola çıkarak bir kompozisyon oluşturunuz.
• Kompozisyonunuzu pastel tekniği kullanarak uygulayınız.

Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

35x50 cm fon kartonu, yağlı pastel veya pastel boya 
kalemler, boya dağıtıcı
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Kullanılacak Malzemeler

Etkinlik

Kilit, 1824, John Constable

 Verilen görünü resmini inceleyiniz.
• Görselden yola çıkarak yapacağınız görünü eskizleri ile yaşadığınız çevrenin öğretmeniniz 

ve arkadaşlarınız tarafından tanınmasını sağlayınız.
• Öğretmeninizle birlikte seçmiş olduğunuz eskize ait görünüyü fotoğrafl ayınız. 
• Atölye ortamında fotoğrafl arınız ve eskizlerinizden faydalanarak seçilen görünüyü yağlı boya 

tekniği kullarak uygulayınız.
70x90 cm tuval, yağlı boya, terebentin, çeşitli fırça-
lar, temizlik bezi vb...
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16.Kompozisyon, 1925, Theo Van Doesburg, Lahey Belediye Müzesi, Hollanda

Dans 1, Theo Van Doesburg,1917, Rijks Müzesi, Hollanda

Okuma Parçası

 Resim sanatının tarihsel serüveninde so-
mut ifade doğal gerçekliğin resimlenmesi olarak 
tanımını bulmuştur. Fakat 1930’lu yıllarda söz-
cülüğünü theo Van Doesburg’un yaptığı bir grup 
ressam ‘somut’ kelimesini farklı bir anlam yükle-
me çabasıyla De Still dergisinde bir bildirge ile 
yayınlamıştır. Bu bildirgede;
Sanat evrenseldir. 
1. Sanat eseri, uygulanmadan önce zihin ta-

rafından tamamen üstüne düşünülerek kav-
ranmış olmalı ve öyle oluşturulmalıdır. Doğa 
formel özelliklerinden, bedensel zevklerden 
ya da duygusallıktan başka hiçbir şeyi içer-
memelidir. Lirizmi, dramatizmi, sembolizmi, 
vb.ni dışlamaktan yanayız. 

2. Resim bütünüyle saf plastik ögelerden, 
yani düzlemler ve renklerden kurulmalıdır. 
Resimsel bir ögenin kendisinden başka bir 
önemi yoktur ve bu yüzden resmin kendi-
sinden başka anlamı olmamalıdır. 

3. Resmin ve ögelerinin kuruluşu basit ve gör-
sel açıdan denetlenebilir olmalıdır. 

4. Teknik, mekanik yani kesin anti izlenimci 
olmalıdır. 

5. Mutlak berraklık için çaba harcanmalıdır.
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Çocukların Oyunları, 1560, Pieter Bruegel, Viyana Sanat Tarihi Müzesi

• Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

  1. Somut resim, duyu organları aracılığıyla algılanan üç boyutlu nesnelerin resmidir. (    )
  2. Resim yüzeyinde izleyici tarafından tanımlanabilen herşey somut olarak adlandırılabilir.  (    )
  3. Kübizm, Dadaizm türü avangard akımlar soyut resmin kapılarını açmışlardır. (    )
  4. Yansıtma, benzetme, somutlaştırma gibi kavramlar 20. yy sanat akımlarının önemsediği   
   kavramlardır. (    )
  5. Somut ifadenin en güzel örneklerini İslam sanatının geometrik süslemelerinde görmek    
   mümkündür. (    )
  6. Resimsel kompozisyonlarda perspektif somut anlatımın en önemli unsurlarından biridir. (    )
  7. Tarih boyunca insanlar tanrı kavramını somut biçimlerle ifade etme ihtiyacı duymuşlardır.(    )
  8. Rönesans ve barok resminde somut ifade yoktur.  (    )
  9. Somut resim, sanatçısının yaşadığı çağa dair çıkarımlarda bulunmamızı sağlayamaz. (    )
    10. İnsan herhangi bir soyut kavramı (sevgi, korkaklık, cesaret, demokrasi, tapınma ihtiyacı    
   vb...) anlatmak için yaşadığı dünyanın gerçekliğinden faydalanır. (    )
    11. Eski Mısır resim sanatı incelendiğinde ‘Eski Mısırda demokrasi vardır.’ denebilir.  (    )

• Aşağıdaki çoktan seçmeli soruyu yanıtlayınız.

1. Verilen görselden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A) Uzun ağaçlar, dik çatılar yörenin soğuk bir yöre olduğunun kanıtıdır.

B) Kompozisyonda büyük fıçılar yer almaktadır. Çünkü yöre halkı geçimini topraktan sağlar. 

C) Kompozisyonda yer alan mekân varlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir mekândır.

D) Aile bağlarının ve sosyal ilişkilerin güçlü olduğu insan topluluğunun yaşadığı bir yerleşim  
 yeridir.

E) Kompozisyona sıcak renkler hâkimdir.
 

Ölçme ve Değerlendirme
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1. 1. Biçim BozmaBiçim Bozma

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Dikkat Çekme

  II. ÜNİTE: II. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA DEFORMASYONPLASTİK ANLATIMDA DEFORMASYON
  1. Biçim Bozma1. Biçim Bozma
 2. Biçim Bozma ile Özgün Arayışlar 2. Biçim Bozma ile Özgün Arayışlar
 3. Biçim Bozma ve Sadeleştirme 3. Biçim Bozma ve Sadeleştirme

• Çevrenizden yağmur, güneş, rüzgâr gibi doğal sebeplerle ya da insan eliyle deforme olmuş 
nesneleri araştırınız. Bulgularınızın fotoğrafl arını çekerek dosyalayınız.

• “Amaç, görüneni yinelemek değil görünür kılmaktır.”
              Paul Klee

 Verilen görselleri inceleyiniz
• Görselleri karşılaştırarak gördüğünüz temel farklılıkları ve nedenlerini söyleyiniz.

Öz Portre, 1907, Pablo Picasso, Ulusal Galeri, Çekoslavakya Nicolas Rubens’in Portresi, Peter Paul Rubens, 1619, 
Özel Koleksiyon
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Bilgi Notu

 Deformasyon, sanatçının çevresinde 
algıladığı nesne ve fi gürlerin sanat yapıtın-
da görülen nesne ve fi gür biçimleri hâline 
getirilmesiyle ilgili işlemdir. Buradan bunun 
doğada olmayan bir biçimin aranması mace-
rası olduğu da anlaşılabilmektedir. Demek ki 
resimde deformasyon, bir nesne ya da varlık 
biçiminin, resimsel biçimler hâline gelmesi 
işlemidir. Bu nedenle algılanan optik görün-
tülü biçimi, nesnel biçim hâline getirmek için 
deformasyonun kaçınılmaz bir zorunluluk ol-
duğu anlaşılabilir.

Avignonlu Kızlar’ın eskizi, Pablo Picasso

Horoz, Pablo Picasso, Özel Koleksiyon

Wilhelm Uhde’nin Portresi, 1910, Pablo Picasso

 Deformasyon (biçim bozma), dilimize 
Fransızcadan giren terim, TDK sözlüğünde 
“Biçimi bozulma, biçimsizleşme.” olarak ta-
nımlanmaktadır. Doğada bulunan canlı ve 
cansız varlıkların kendi doğal biçimleri oldu-
ğunu ve bu biçim gruplarındaki nesnelerin 
birbirinin tıpa tıp aynısı olmadığını görülmek-
tedir. Daha dikkatle gözlenirse biçim ve şe-
killerinin bozulabileceği fark edilir. Bu tür bir 
deformasyon, en basit anlamda bir değişim 
süreci yani gereksiz bulunan ayrıntılardan 
resmi kurtarma ve sadeleştirme süreci ola-
rak da görülebilir.
 Sanat kavram ve terimleri sözlüğünde 
“Sanat yapıtında yer alan beti ya da betile-
rin gönderme yaptıkları dış gerçeklik olarak 
tanınabilir kalmakla birlikte biçimlerin doğa-
da rastlanmayacak biçimde değiştirilmesi.” 
şeklinde tanımlanmıştır. Bu açıklamadan 
yola çıkarak sanatçı tarafından algılanan ve 
resimde varlık bulan deformasyonlu biçimle 
doğa biçimi arasında farklar olduğu söylene-
bilir.
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İzlenimcilik (Empresyonizm) ve Biçim Bozma

 İzlenimcilik, 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında başta Fransa ol-
mak üzere Avrupa ülkelerini etkisi altına alan bir sanat akımıdır. İzlenimcilik ile birlikte beş yüz 
yıllık bir sürecin getirdiği akademik sanat gelenekleri büyük bir sarsıntı geçirmiştir. Bu yeni akım, 
kısa sürede sanat yaşamına egemen olmuş ve gerçek bir devrim olarak nitelendirilmiştir.
 İzlenimci sanatçılar, 
nesneleri genellikle bilinen 
kurallara aldırmaksızın ışığın 
nesneler üzerinde bıraktığı 
izlenimlerine göre resmetme-
yi amaçlamışlardır. İzlenimci-
ler doğayı değişmez bir biçim 
olarak değil, edinilen anlık 
izlenimlerin yeni bir anlayışla 
tuvale yansıtılması olarak al-
mışlardır. 
 İzlenimci resimde sa-
natsal ifade tarzı olan biçim 
bozma, renk ve ışık değerle-
rinin nesne üzerindeki değiş-
ken etkilerinin sonucunda or-
taya çıkar. Başka bir deyişle 
görmeye dayalı doğa izlenim-
leriyle edinilen ışık ve renk 
farklılaşmaları resmin madde 
ve yüzey dokusunu tamamla-
maktan vazgeçilmiş; resim 
form ve konturdan sıyrılmıştır. Böylece ışık ve renk resmin temel konusu olmuş,bunun sonu-
cunda da İzlenimci resimde ışığın başlı başına bir değer olduğu anlaşılmıştır. Oysa daha önceki 
dönemlerde ışık, sadece bir kompozisyon aracı olarak nesne ve mekânın üç boyut yanılsamasını 
ortaya çıkarmak ve idealize etmek için kullanılmıştır. 

 İzlenimciler için ışığın 
ve gölgenin renkle gösteril-
mesi amaçtır. Işıklar kırmızı, 
turuncu, sarı; gölgeler ise 
yeşil, mavi, lacivert ve mor-
larla düzenlenmiştir. Buna 
göre izlenimcilerin resimde 
yeni bir sistem kurdukla-
rı söylenebilir. Bu sistem, 
resimde nesne ve biçimin 
yerini almıştır. Bu sistemde 
biçim bozmanın önemli bir 
yeri vardır. Bu anlayışla re-
sim yapan sanatçılar; Alfred 
Sisley, Camille (Kamil) Pis-
saro, Paul Cezanne, Pierre-
Auguste Renoir (Piyer Ogust 
Renoa), Claude Monet (Ku-
lod Mone), Edouard Manet 
(Edvar Mane)’dir.

Kayık Atölyesinde Monet, Edouard Manet, 1874, Bavyera Eyaleti Resim Koleksiyonu,
 Almanya

Görünü, 1881, Alfred Sisley, Boymans van Beuningen Müzesi, Almanya
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Fovizm ve Biçim Bozma  

 1905 yılı Sonbahar Sergisini gezen 
gelenekçi eleştirmen Vauxcalles (Voksel), 
salonda yer alan resimler ve beş ressam için 
ilk kez “fauve (fov)” terimini ilk kez kullan-
mıştır. Vahşi, yırtıcı anlamına gelen bu söz-
cük sonradan akımın adı olmuştur. Fransız 
eleştirmen, parlak ve katkısız renklerle bo-
yanmış tuvalleri görünce “Donatello  vahşi-
ler arasında!” demekten kendini alamamış-
tır. Ona göre vahşiler; Henri Matisse, Andre 
Derain (Döran), Maurice de Vlaminck, Paul 
Gauguin (Pol Gogen)’dir.
 Fovistler renkleri en saf hâlleriyle ve 
şiddetli etkiler uyandırarak kullanmışlardır.
Doğadaki nesnelerin esas (lokal) renklerini 
reddederek göz alıcı renklere yönelmiş ve 
biçimi renkle ifade etmişlerdir.
 Fovistler, klişelerden ve her türlü tak-
litten  uzak durmuştur. Perspektife, siyah-
beyaza, derinliğe ve göz aldanmalarına kar-
şı çıkmışlardır. Kontur ve rengi resmin ana 
ögesi kabul eden fovistler için konu ve biçim 
önemli değildir. Doğa soyutlanmış, biçim bo-
zulmuş, doğayla ilgili biçimler, resimde renk 
ve çizgiden oluşan motifl ere dönüşmüştür. 
Böylece nesneye bağlı biçimler, resimde 
yer alırken ortaya çıkan derinlik olgusu da 
ortadan kalkmıştır.  

Bayan Derain’ın Portresi, 1907, Andre Derain, Modern Sanatlar Müzesi, 
ABD

Ressamın Ailesi, 1911, Henri Matisse, Hermitage Müzesi, Rusya
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Sembolizm ve Biçim Bozma

 Sanatçının imgelem gücünün 
sembollerle ortaya konulması esasına 
dayanan sembolizm, realizm ve izle-
nimciliğe karşı bir eğilim olarak doğ-
muştur. Akımın amacı gerçek nesnele-
ri değil düşünce, duygu, ülkü ve düşleri 
resmetmektir. Sembolistler özellikle 
maddecilik çağında yaşadıklarını öne 
sürerek manevi değerleri yeniden gün-
deme getirmeye çalışmışlardır. Önem-
li sanatçıları Odilon Redon, Gustav 
Klimt, Arnold Böcklin (Böklin)’dir.
 Sembolistler; ele geçmeyeni, 
gerçekliğin görünümü arkasına gizle-
nen şeyleri,insan gözünün erişemediği 
dünyayı yani cinler, periler ve mitolojik 
yaratıklar evrenini, efsaneleri, gizemle-
ri bıkmadan ele geçirmeye çalışmıştır.
 Şiirlerin de etkisiyle sembolizm, 
sanatçının imgeleminde yer alan fan-
tastik dünyasını sembollerle biçime 
dönüştürerek gerçekliğin etkisini bi-
çimden koparma yoluna gitmiştir. Bu 
süreçle birlikte biçim, nesnel gerçekli-
ğini yitirmiş (bozulmuş) ve sanatçının 
imgeleminde ifadesini bulmuştur. Apollo’nun Savaş Arabası, Odilon Redon, Orsay Müzesi, Fransa

Meyve Ağaçları, 1901, Gustav Klimt, Özel KoleksiyonKemancı, Marc Chagal (Mark Şagal), Ulusal 
Galeri, Washington, ABD
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 I. Dünya savaşı sonrasında ise George 
Gros, Otto Dix ve Max Beckman gibi dışavurum-
cular öncekilere bir tepki olarak yeni nesnelcilik 
akımını kurmuşlardır. 
 Köprü ve Mavi Atlı grubunun sanatçıları, 
fovistlerin paletlerindeki renklerden fazlasıyla 
etkilenmişlerdir. Şiddetli renkler ve ağırlığını his-
settiren siyah, koyu kahverengi gibi koyu tonları 
hareketli fırça vuruşlarıyla kullanmışlardır. Çünkü 
duyguları dışa vurmak için renkleri karıştırıp fark-
lı renk arayacak kadar vakit yoktur. Her şey anlık 
fırça vuruşlarıyla tuvale yansıtılmıştır. Bütün bu 
hareket içinde biçim, nesnel gerçeklikten uzakla-
şıp bozulmaya yani soyutlanmaya başlamıştır.
  Dışa vurumcu sanatçılar, sanatta doğa bi-
çimi ile soyutlanmış biçim arasındaki farkın öne-
mine ve bilincine işaret etmişlerdir. Soyutlama 
bilinci, bir bakıma dışa vurumculuğun hazırladığı 
bir ortamda daha net görülebilmiştir. Bu dönem, 
resmin temel ögelerinin nesne biçiminden uzak-
laştığı bir sanat dönemi sayılmaktadır. Dışa vu-
rumculuk akımının en önemli sanatçıları; Egon 
Schiele (İgon Şile), Wassily Kandinsky, Eric 
Heckel (Erik Hekel), Karl Schmidt-Rottluff (Şimit 
Ratlof), Ernst Ludwig Kirchner (Örnst Ludvik Kiş-
ner), Oscar Kokoschka, soutine, E.Munch, Otto 
Dix, George Grosve Max Beckman’dır.Öz Portre, Egon Schiele, Özel Koleksiyon, ABD

Gazeteci Sylvia von Harden’ın Portresi, Otto Dix

 Dışa vurumculuk, köken olarak ekspressi-
on (ifade) sözcüğünden türemiştir. Bu kelime as-
lında bütün modern sanat akımları için kullanılabi-
lir. Bu akımın ortaya çıkmasında Georges Seurat 
(Corç Söra), Paul Gauguin, Edvard Munch ve 
James Ensor’un etkisi vardır. Ancak bir akım ola-
rak dışa vurumculuk Die Brücke (Di Bürük-Köprü) 
grubu tarafından ortaya atılmış, Blau Reiter (Bılau 
Rayter-Mavi Atlı) grubu tarafından da geliştirilmiş-
tir.
 Bu dönemde sanatçıları bir araya getiren 
şey plastik değerlerden çok dönemin gençlerinin 
içinde bulunduğu toplumsal buhran ve endüstri-
leşmenin insanı köleleştirmesiyle oluşan kaos or-
tamıdır. Bu dönemin bireyi; savaştan, çağından, 
toplumundan, kendinden, endüstriden, madde-
cilikten, her türlü disiplinden ve akla gelebilecek 
her şeyden nefret eden bir varlık hâline gelmeye 
başlamıştır. Bütün bu nedenlerle Köprü grubu, 
hareketli bir dönem yaşayan Alman gençlerini bu 
hareket içinde etkin duruma getirmeye çalışmış, 
bütün benlikleriyle şiddeti, hareketi dışa vurmayı 
hedefl emişlerdir.
 

Dışa Vurumculuk (Ekspresyonizm) ve Biçim Bozma
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Patlama Anının Yavaşlatılmış Görüntüsü, Salvador Dali

Mona Lisa, Rene Magritte, Magritte Müzesi, İspanya

Gerçeküstücülük (Sürrealizm) ve
Biçim Bozma

 Gerçeküstücü resim anlayışının 
beslendiği pek çok kaynak vardır. Gusta-
ve Moreau (Gustav Moro)’da olduğu gibi 
simgeci görüntüler, Giorgio De Chirico 
(Hiyorhiyo De Çiriko)’da olduğu gibi meta-
fi zik gariplikler, Marcel Duchamp (Marsel 
Düşamp)’ta olduğu gibi dadacı köktenci-
lik, Pablo Picasso’da olduğu gibi kübist 
sorgulamalar, Wassily Kandinsky’de ol-
duğu gibi soyutlamanın şiirselliği, ilkel ve 
naif sanatta, akıl hastalarında olan ilkel 
ya da akıl dışı yaratıcılık gibi.
 Sürrealistler biçimsel anlayışların-
da, nesnel gerçekliğin uzağında kalarak 
hayal güçlerini, rüyalarını, akılda olma-
yanı ve iç dünyalarını resimlerine yan-
sıtmışlardır. Böylece gerçeğin üzerinde 
bir dünya kurgulamışlardır. Gerçeküs-
tücü anlayış, kendine özgü bir biçim dili 
oluşturamamıştır fakat kendinden önceki 
akımlar ve sanatçıların eserlerinde ger-
çeküstücü izler görülmüştür. Örneğin; 
Sandro Boticelli (Botiçelli), Fransisco (Fı-
ransisko) de Goya, Hieronymus Bosch 
(Hiyeronimu Boş) ve Leonardo da Vincii 
Pieter Bruegel, archimboldo vb. gösteri-
lebilir.
 Kavram olarak sürrealizmi etkile-
yen önemli bir kişilik de Sigmund Freud 
(Fıroyt)’tur. Onun psikolojik yaklaşımları 
ve psikanalizleri; Max Ernst (Maks Örnst), 
Yves (Yiv) Tanguy gibi sanatçıları etkile-
miştir. Bu akımda yer alan sanatçılara ek 
olarak Joan (Hoan) Miro, Rene Magritte 
(Ren Magrit), Salvador Dali, Giorgio De 
Chirico, Paul Klee de etkilenmiştir.
 Gerçeküstücü sanatçıların biçim 
bozma çalışmaları için şunlar söylenebi-
lir: Eserlerinde kendi iç dünyalarının do-
ğallığını, sezgisel ortaya çıkan desen ve 
kaligrafi ler ile gösteren, bilinçaltının en 
bozulmamış biçimde resme aktarılması-
na dair örnekleri sunan bir anlayış geliş-
tirmişlerdir.
 Geleneksel biçim anlayışına karşı 
çıkan ve sanat nesnesine yeni anlamlar 
yükleyen gerçeküstücülük akımı, tüm ka-
lıplara karşı çıkmış daha sonra yeni bir 
kalıp ortaya koyduğu hissedilince etkisini 
kaybetmiştir.
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2. Biçim Bozma ile Özgün Arayışlar2. Biçim Bozma ile Özgün Arayışlar

Bilgi Notu

1. Piet Mondrian’da Biçim Bozma

 Sanatsal değişim öncesi Piet 
Mondrian’ı tek bir akım içinde değerlen-
dirmek mümkün değildir. Çünkü yaptığı 
eserlerde biçim bozma anlamında önce 
soyutlamalar sonra da soyut çalışmalar 
yapmış, önemli bir sanatçıdır. 1910’lu 
yılların başında  ağırlıklı olarak doğa gö-
rünümleri ve bunların içinde aktif olarak 
yer alan ağaç lekeleri dikkat çekmekte-
dir. Bu süreçte onun gerçeğe yakın görü-
nümleri, kübizmin etkisiyle parçalamaya 
başlamış ve tutarlı bir biçim bozmaya 
uğraşmıştır. Özellikle Hint felsefesinden 
etkilenerek kübizm esintilerini de taşıya-
cak biçimde doğa renklerini yadsımıştır. 
Uzun bir süre bu yöntemi çözümlemeci 
bir biçimle kullanmıştır.
  Piet Mondrian, daha sonra süpre-
matizm, konstrüktivizm, de stijl gibi ha-
reketlerin içinde yer almıştır. Bu akımlar 
çoğunlukla tasarım ve mimari görünüm-
lerle bağlantılıdır. 
Piet Mondrian son aşama olarak neo-
plastisizm hareketi içinde yer almış, ve 
soyuta ulaşmıştır.

Broadway Boogie Boogie (Bırodvey Bugi Bugi), Piet Mondrian, Modern 
Sanatlar Müzesi, New York

Kompozisyon, Piet Mondrian, Beyeler Müzesi, İsviçre

Piet Mondrian, 1917’de kaleme aldığı bir 
yazısında şöyle demiştir:
 “…Objeye bağlı olmayan sanat 
gösteriyor ki sanat ne bizim tasarladığı-
mız gibi bir dış görünüşün ifadesidir ne 
de bizim yaşadığımız yaşamın ifadesidir. 
Sanat daha çok tam gerçeğin ve gerçek 
hayatın tayin edilmeyen fakat plastik sa-
natlarda gerçekleştirilebilen ifadesidir. 
Bundan dolayı bizim iki çeşit gerçeği bir-
birinden ayırt etmemiz gerekir. Birincisi 
kişisel bir özelliği olan gerçek, diğeri ev-
rensel olan gerçektir.
 …Benim resimde değiştirmek zo-
runda olduğum renkti. Saf renk lehine 
olarak doğa rengine son verdim. Doğa 
renginin tuval üzerinde gösterilemeye-
ceğini hissetmeye başladım. İç güdüsel 
olarak duymaya başladığım şey, resmin 
doğa güzelliklerini anlatabilmesi için yeni 
bir yol bulmak zorunluluğu idi. Benim için 
de iki problem çözülmüştü. Birincisi; tas-
vir eden sanatta gerçeğin biçimin dinamik 
hareketlerinin dengesiyle anlatılabileceği, 
ikincisi; saf araçların amaca ulaşmak için 
en etkili yolu garanti ettiğidir. 
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 …Gittikçe kompozisyondan bütün eğik çizgileri, dikey ve yatay hatlardan ibaret kalıncaya 
kadar çıkardım. Bu yatay ve dikey çizgiler, birbirinden ayrık ve serbest şekilleri meydana getirdi.
Denizi, göğü ve yıldızları gözlemleyerek bunların fonksiyonlarını birbirini kesen birçok yatay ve 
dikey çizgiyle biçimlendirmeyi denedim... ‘’
 Yazının tamamı Avrupa’nın önemli dergilerinde yayınlandığında Mondrian’nın somuttan 
soyuta, karmaşıktan yalın anlatıma, devingenden durağan olana doğru biçimlendirmede nasıl bir 
yol izlediği daha net anlaşılmıştır.

Mavili Kırmızılı Grili Kompozisyon, Piet Mondrian, ABD
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2. Picasso’da Biçim Bozma
 Paul Cezanne’ın bir sözü ile ça-
lışmalarından yola çıkarak ilk kübist 
çalışmaları yapan Georges Braque 
ve Pablo Pcasso bilindiği gibi önce 
analitik, sonra da sentetik kübizmin 
resim tarihine mal olmuş en önemli 
örneklerini vermişlerdir. Picasso’nun 
hemen her döneminde biçim bozma 
özel bir önem taşır. Bu durum kübizm 
öncesi mavi ve pembe dönemlerinde 
de böyledir.
 Hızla gelişmeye başlayan tek-
noloji ve ortaya konan fi zik kanunla-
rı, kuantum mekaniği ve atomun bile 
parçalanabileceği görüşüyle birlikte 
bilimde yaşanan gelişmeler, kübistle-
rin ortaya koyacağı biçimi parçalama 
anlayışına zemin hazırlamıştır.
 Ayrıca Afrika ve ilkel sanatlara 
duymuş olduğu ilgi, arkaik görünüm-
ler ve zenci heykelleri onun kübizme 
yönelmesinde önemli bir etken ol-
muştur (Bakınız resim 3, 4.).
 1907’de yaptığı “Avignon-
lu (Avinyonlu) Kızlar’’ adlı eserin-
de Cezanne’ın “banyo resimleri”nin 
kuvvetli etkisi görülmektedir. Resmin 
sağındaki her iki kadının da başında, 
Afrika’nın ilkel heykellerinin izi vardır. 
Yine 1907’de yaptığı “Dansöz’’ (Bakı-
nız resim 5.), kübizmden önceki aşa-
manın eserlerindendir ve bu aşama-
da doğa biçimleri geometrik bir tarzda 
sadeleştirilmiş, eşyanın tanınır görü-
nüşü de ihmal edilmemiştir.
 Picasso’nun sanat anlayışını 
belirleyen bütün bu nitelikler, resimle-
rinde doğanın deformasyona uğramış 
bir görünümü olarak yer almaktadır. 
Sanatçının doğa biçimlerini bozarak 
geometrik bir tarzda ifade ederek iz-
lediği yol, biçim bozma çalışmalarının 
önemli örnekleri arasındadır.

Resim 3

Resim 1 Resim 2

Resim 4

Resim 5
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3. Biçim Bozma ve Sadeleştirme3. Biçim Bozma ve Sadeleştirme

 Biçim Bozma (deformasyon), resim sanatında dışa vurumu güçlendirmek ve anlatımın et-
kisini artırmak için önemli bir gerekliliktir. Ancak sanatçıyı biçim bozmaya iten nedenleri de ele 
almak son derece önemlidir. Resimde biçim bozmayı gerektiren etkenler şöyle sıralanabilir:
 
1. Resim malzemesinin doğa malzemesinden farklı oluşu ve doğanın gerçek üç boyutluluğunu 

resimsel üç boyutluluk hâline getirme çabası,
2. Nesne, fi gür ve mekânın görüntülerine ait oran ve orantıların, resme uygun birer görüntü 

haline sokulması gerekliliği,
3. Doğada görülen fakat resim için gerekli olmayan ayrıntılardan ayıklama zorunluluğu,
4. Toplumda inanılmış ve sanatçı tarafından benimsenmiş kimi güzellik söylemlerinin resimsel 

biçimlere ilave edilmesi isteği,
5. Işık-gölgeye dayanan görüntülerin, doğa biçimlerinin yüzeyinde yaptığı gerçek olmayan ka-

raltıların resme girmesi ve nesne,fi gür biçimlerinin kesin dış konturlardan yer yer yoksun 
olması,

6. Fırça tuşunun gerçek doğa biçimine getirdiği ek lekelerle yarattığı biçimsel bozulmalar,
7. Zıt renklerin, gerçek nesne renklerini ortadan kaldırarak doğadaki nesne ve fi gürlerde görü-

len ışık-gölgeli alanlardan farklı bir biçimi resme getirmesi.
 
 Resim yapan kişilerin sadeleştirme yaparken dikkat etmesi gereken kurallar da vardır. 
Bunlar şöyle özetlenebilir:
 Kompozisyonun açık ve etkili olmasını sağlamak için çizgi, renk, biçim gibi kompozisyon 
elemanlarından biri abartılarak öne çıkarılabilir.
 Nesne veya fi gürlerin etkilerini artırmak için gözü oyalayacak gereksi,z ayrıntılardan arın-
dırılarak sadeleştirme yapılabilir. Bir formun şeklini diğerlerinden ayırmak, daha canlı ve anlaşılır 
hale getirmek kararsızlığı önlemek için kontur çizgileri abartılabilir.
 Resimde biçim bozmanın başarılı olması için sadeleştirmenin önemi büyüktür (Resim ya-
pan kişinin duygu, düşünüş, kültür, deneyim ve yaşantılarını uyumlu bir birliktelik ve içtenlikle 
görselleştirmesi sadeleştirmenin başarılı olmasında etkili olacaktır.). Sadeleştirme ve biçim boz-
ma ile sanatçı resimlerinde kendine has bir anlatım kazanacak, bu da ona özgünlüğün kapılarını 
açacaktır.

Bilgi Notu

Subjenin Estetik Dönüşümü, Theo Van Doesburg, Bauhaus Arşivi, Berlin Dönüşüm, Pablo Picasso, Modern 
Sanatlar Müzesi, ABD
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 Verilen görseli inceleyiniz.
• Bu görselden ya da kendi seçeceğiniz başka bir sanat eserinden yola çıkarak biçim bozma 

(deformasyon) çalışması yapınız. Yapacağınız biçim bozmanın  başarısının sadeleştirmenin 
etkili yapılmasına bağlı olduğunu unutmayınız. Sadeleştirmeyi yaparken aşağıdaki uyarılara 
dikkat ediniz:

• Nesne ve fi gürlerin biçimlerindeki ayrıntıları görmezden gelebilir veya bazı fbiçim ve ayrıntı-
ları abartabilirsiniz.

• Nesne veya fi gürlerindış çizgilerini abartabilir ya da sınır çizgilerini kaldırarak renkler üzerin-
de değişiklikler yapabilirsiniz.

• Renkler üzerinde çalışırken ışıklı ve gölgeli alanlarda derinlik etkisi vermekten kaçınarak iki 
boyutlu bir yüzey elde etmeye çalışınız.

• Resminizde biçim bozmaya gitmenin karar verme, uygulama, cesaret, yorum yapabilme gü-
cünüzü artırarak size özgünlük kazandıracağını unutmayınız.

Karşılaşma, Gustave Courbet (Gustav Kurbe), Fabre Müzesi, Fransa

resim kâğıdı (35x50 cm), resim kalemi, pastel boyaKullanılacak Malzemeler

Etkinlik



54

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Bu görselden ya da sizin seçe-

ceğiniz bir ölü doğa örneğinden 
yola çıkarak deformasyon yapı-
nız.

• Nesnelerin biçim, renk, çizgi, 
mekân gibi ögelerinde sadeleş-
tirme yapınız.

• Sadeleştirmedeki başarının, de-
formasyonun etkisini arttıracağı-
nı unutmayınız.

resim kâğıdı (35x50 cm), resim kalemi, pastel 
boya, fon kartonu (35x50 cm)Kullanılacak Malzemeler

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin önemli sanatçılarındandır?

 A) Gustave Courbet B) Jean François Millet   C) Odilon Redon  
 D) Pablo Picasso  E) Vincent Van Gogh

2. Aşağıdakilerden hangisi dışa vurumcu ressamlardan biri değildir?
 
 A) Ernst Ludwig Krichner  B) Amedeo Modigliani   C) Egon Schiele  
 D) Peter Paul Rubens  E) Eric Heckel

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Dışa vurumcu sanatta önemli iki grup vardır: Bunlar ………………… ve ………..…………. dir.
2. Psikanaliz çalışmalarıyla gerçeküstücülük akımını etkileyen kişi ……...........………….. ‘tur.

 Aşağıda verilen ifadelerin sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. Biçim bozma, nesnelerin doğada rastlanmayacak şekilde değiştirilmesidir.         (    )
2. İzlenimcilikte biçim bozma, renk ve ışık değerlerinin nesne biçimi üzerindeki etkileri sonucunda 
ortaya çıkar.                (    )
3. İzlenimcilikte ışık rengi yeşil, mavi, mor; gölge rengi kırmızı, turuncu, sarıdır.        (    )
4. Fovistler, saf renkleri değil karıştırarak elde ettikleri pastel tonları kullanmıştır.       (    )
            

Etkinlik

Ölçme ve Değerlendirme

Mutfak Objeleri, Jean Baptiste Simeon Chardin (Cin Batist Simion Şarden), 
Özel Koleksiyon, Paris
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 Verilen görselleri inceleyiniz.
• Görseller hakkındaki ilk izlenimiz nedir?
• Görselleri birbirinden farklı kılan özellikler hakkında çıkarımlarda bulununuz.
• Bu farklılıkların sebepleri hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

• Oturduğunuz çevredeki binaların duvarlarında, cadde kenarlarında yer alan reklam pano-
larındaki boya kalıntıları, çatlaklar, yırtılmalar, kırılmalar vb. nedenlerle oluşan bozulmaların 
fotoğrafl arını çekerek dosyalayınız.

• Doğada kendiliğinden oluşan soyut olarak değerlendirebileceğiniz görüntülerin fotoğrafl arını 
çekerek dosyalayınız.

  III. ÜNİTE: III. ÜNİTE: PLASTİK ANLATIMDA SOYUT İFADEPLASTİK ANLATIMDA SOYUT İFADE
  1. Modern Sanatta Soyutun Yeri1. Modern Sanatta Soyutun Yeri
 2. Soyut Kompozisyonlar 2. Soyut Kompozisyonlar

1. Modern Sanatta Soyutun Yeri1. Modern Sanatta Soyutun Yeri

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Dikkat Çekme

İzlenim 3, Wassily Kandinsky İzlenim , Monet 1872

“Doğayı biçimlerinden soyutlayın, o zaman onun ruhuna erişirsiniz.”
            Theo Van Doesburg (Teo Van Dozburk)



56

Bilgi Notu

Mas D’azil’den Boyalı Taşlar, Mezolitik Çağ, Fransa

Son Yargı, Wassily Kandinsky

Pre Columbian Sanatı

Bursa Ulucami Çini Örnekleri

Soyut sanat, doğa görünümlerine bağlı değildir; 
20. yüzyılın resim ve heykel anlayışında yeni bir 
dünya görüşüdür. Soyut sanat; eşya, doğa ve 
canlıların görünüşlerinden faydalanmayı red-
dedip renk, çizgi ve düzenlemeleriyle heyecan 
verici kompozisyonlara ulaşmayı amaç edinir.  
“Abstre sanat” olarak da adlandırılan bu akım; 
renk, kütle, ton, çizgi, biçim gibi çeşitli plastik 
ögelerin bilinen nesnelere benzemeyecek şe-
kilde kullanılmasıyla ortaya çıkan geometrik ya 
da şekilsiz imgelerle oluşturulan düzenlemeler 
olarak açıklanabilir.

Sanatçıda yaşama hevesinin zerresi 
oldukça, bu güç; doğaya karşı gelmek, 
doğayla savaşmak şeklinde kendini 
gösterecektir. Sanatçı, her zaman doğa-
nın yanında olmakla beraber ona karşı-
dır da. Bu bakımdan denilebilir ki: “Doğa 
teklif eder ama kararı sanatçı verir.”
 Aristo’ya göre en asil sanat, duy-
gulara olduğu kadar da zihne seslene-
bilendir. Güzel, doğanın eksik bıraktı-
ğı şeyleri sanatçının tamamlamasıyla 
orantılı olarak güzeldir. Soyut resmin 

biçim verme araçları portreler, kollar, bacaklar, man-
zaralar vb. resim aracı değildir. Resim araçları; salt 
bir düşünce ile kavranan renkler, biçimler, çizgiler ve 
görüntü organizasyonlarıdır. Tarih öncesi  Magda-
lenyen ve Azilyen dönem sonunda mağaralarda işa-
retler, küçük dallar, noktalar özellikle Fransa’da Mas 
d’azil’de hiç bir şey betimlemeyen toprak kırmızısı 
motifl erle süslü yassı çakıl taşları bulunmuştur. 
 

Müslümanların geometrik süslemelerinde, 
Vikinglerin, Gallerin barok süslemelerin-
de, Merovenjiyen Pre Columbian Sanat-
larında, Afrika ve okyanus sanatlarında, 
halk sanatlarında da görülen örneklerde 
soyut  görüntülerin tarih öncesinden gü-
nümüze nasıl değiştiği görülmektedir.
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 Erken Rönesans Döneminde “düz bir yüzeyde derinlik hissi yarat-
ma sanatı”nı bulan Giotto (Ciotto) di Bondone ve ışığı ilk kez kullanarak 
gizemlilik hissi yaratan Pierro della Francesca (Fırançeska)’nın eserle-
rinde biçim ve duruş bakımından soyutlayıcı ifadelere rastlanmıştır.
 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Fransız Devriminin de etkisiyle 
resim sanatı değişmeye başlamıştır. Milliyetçilik ve özgürlük kavramları 
insanları daha çok düşünmeye, duygularını betimlemeye yöneltmiştir. 
Dinî konular ve aristokrat portreleri yerine manzaralar, olaylar, mitolojik 
karakterler gerçek görüntülerinden çok daha farklı resmedilmiştir. Aka-
demilerde öğrencilere felsefe, matematik gibi derslerin yanında sanat 
dersleri de verilmeye başlanmıştır. Resimde üslup kavramı tartışılmış, 
tuval boyutları büyümüş ve çarpıcı renkler kullanılmıştır. Jacques-Lois 
David (Cak Lui Deyvit), Francisco de Goya, William Blake, John Cons-
table (Con Kanstıbıl), William Turner (Vilyım Törnır) ve Caspar (Kaspar) 
David Friedrich (Firidrih) bu dönemde eser veren ressamlardır.
 19. yüzyılın en önemli ressamlarından Dominique İngres (Dominik Angr), doğaçlamayı 
değil canlı modelden çalışmayı tercih etmiştir. Ona karşı çıkan Eugene Delacroix (Öjen Delak-
rua) resimde hayal gücünün bilgiden daha önemli olduğunu söyleyerek kurallara uymamıştır. 
Ressam, çarpıcı renkleri keşfetmek ve aradığı sadeliği bulmak için Arapların yaşadığı bölgelere 
gitmiştir. Ona göre fi gürlerin hareketli olması resmi yüceltecektir. 
 Françoise Millet (Fıransuvaz Mile) resimlerinde denge, ölçü ve ritmi etkili bir biçimde kul-
landığı köylü ve köy resimleri ile köy hayatını yüceltmiştir. Gustave Courbet, bu anlayışa “ger-
çekçilik” adını vermiştir. Ona göre neyin resminin yapıldığı önemli değildir. Renkleri ve ışığı de-
ğiştirmeyen sanatçı, resmi daha heybetli yapmak için fi gürleri abartmamıştır. Tarzı nedeniyle 
akademice eleştirilmiş ve düzeni değiştirmekle suçlanmıştır.
 Resim sanatında gerçek devrimi Manet yapmıştır. Atölyelerde ışığın yanlış kullanıldığını 
savunan sanatçı, resmin gerçekçi görünmesi için dış mekânda yapılması gerektiğini savunmuş-
tur. Güneş ışığındaki sert kontrastları kullanan Manet’nin gölgeleme tekniği, akademiler tarafın-
dan kabul görmemiştir. Ayrıntılara daha az önem veren sanatçı, gün ışığında yuvarlak biçimlerin 
lekeler gibi göründüğünü söylemiştir. Yeni kuramları ve cisimlerin açık havadaki hâlini inceleyen 
Manet’ye daha sonra Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camile Pissaro gibi 
ressamlar katılmış ve böylece izlenimciliğin temelleri atılmıştır. 

Giotto di Bondone, 
Arena Şapeli, İtalya

Rönesans’dan Modern Sanata 

Anne ve Çocuk, Pierre Auguste Renoir, Lincoln 
Üniversitesi, ABD

Hampton Court (Hemptın Kort)’ta Yat Yarışları, Alfred Sisley, 
Buhrle Koleksiyonu, İsviçre
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 Paul Cezanne, izlenimcilerden farklı olarak 
doğayı basit şekillerle hacimlendirerek anlatmış, 
detayları sadeleştirmek ve biçimleri çarpıtmak yo-
lunu tercih etmiştir. Georges Seurat (Corç Söra) ise 
renk teorisini incelemiş, resimlerini küçük noktalar 
kullanarak mozaik gibi boyamış ve bu yeni tekniğe 
noktacılık adı verilmiştir.
 İzlenimcilik ve noktacılıktan etkilenen Vin-
cent Van Gogh, yeni tekniğiyle resim tarihinde çığır 
açmıştır. Düz fırça vuruşları ve saf renkleri kullan-
mıştır. Ressamın tarzının kendi ruhsal durumunu 
açıkladığı söylenebilir. Bu yeni tarza dışa vurum-
culuk (ekspresyonizm) adı verilmiştir. Vincent Van 
Gogh’un resimleri gerçekçilikten uzaktır fakat in-
sanların duygularını harekete geçirmiştir. 
 Paul Cezanne, Vincent Van Gogh, E. H. Paul 
Gauguin, Henri di Toulouse Lautrec (Tuluz Lötrek), 
Pierre Bonnard (Piyer Bona) ile resimde basitleş-
me ve sadeleşme başlamıştır. 20. yüzyıl modern 
resmin başlangıcı olmuştur. Modern resim, büyük 
ölçüde soyutlama ve soyut sanat anlayışıyla geliş-
miştir.
 1910’lu yıllarda Paris okulu sanatçıları Kü-
bizmle ilgilenirken Rus sanatçılar soyut sanat 
yapmışlardır. Bunlardan Wassily Kandinsky soyut 
sanatın babası kabul edilmiştir.(Bazıları bu ünvana 
karşı çıkar) Fakat;Kandinsky’den önce soyut sanat 
yapmış oldukları öne sürülen Curlianis, Mansurof 
gibi Rus sanatçılar da olduğu bilinmektedir. 
 1913’de Rus Kazimir Malevich beyaz fon 
üzerine ünlü siyah karesini yapmakta iken, yurt-
taşı Vladimir Tatlin ise ilk kabartmalarını sergile-
mektedir. Aynı yıl Hollandalı Piet Mondrian soyuta 
geçmiş, iki yıl sonra Theo Van Doesburg, Sonra 
Vantongerloo onu izlemiştir. Yine 1913’de Alman 
ressamlar Franz Marc, August Maoke soyut çalış-
malara başlamışlardır.

Kahvaltı Odası, Pierre Bonnard

Siyah Kare, Kazimir Malevich

 Kübist ressamlar üzerine yazdığı kitapta Apollinaire, bir soyut resmin doğuş öyküsünü an-
latır. 
‘Apel bir gün Rodos adasına Protogones’i görmeye gider. Fakat atölyesinde bulamaz. Yaşlı bir 
kadın, boş bir resim levhası önünde beklemektedir. Apel, adını bırakmayıp tablo üzerine eşsiz 
maharette bir çizgi çeker. Protogones dönüşünde çizgiyi görür. Apel’in üslubunu tanır. Çekilmiş 
çizginin üzerine daha ince bir çizgi çeker. Bu çizgi öyle ustaca çekilmiştir ki insan tabloya baktı-
ğında üç çizgi görür gibi olur. 
Apel ertesi gün yine gelir. Yine aradığını bulamaz ve o gün çektiği çizginin inceliği Protogones’i 
umutsuzluğa düşürür. Uzun süre bu tablo üzerine zar zor seçilen çizgiler çekilmiş değil de tanrı 
ve tanrıçaların resimleri yapılmışçasına hayran bırakır meraklılarını...

Okuma Metni
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 Verilen görseli inceleyiniz.
• Kompozisyonlardaki açık-orta-koyu alanların yerlerini ve bunların birbirine olan oran ilişkile-

rini söyleyiniz
• Kompozisyonları sıcak-soğuk renk kullanımı açısından inceleyerek karşılaştırınız.
• Her iki görseli de kompozisyon ilkelerinden denge unsuru açısından değerlendiriniz.
• Her iki görseli de kompozisyon ilkelerinden ritm unsuru açısından değerlendiriniz.

Prampolini’nin resmindeki armoniyi Rembrandt’ın resmiyle karşılaştırdığımızda elde ettiğiniz 
bulguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Her iki görselin geometrik kurgusunu incelediğinizde ortaya çıkan benzerlik ve farklılıkları 
söyleyiniz.

Etkinlik

Kompozisyon, Enrico Prampolini (Enriko Pırampolini), İtalyaSığır Eti, 1655, Rembrandt

 Kandinsky atölyesine girip anlatılamayacak güzellikte iç ışıkla aydınlatılmış bir resmi şaş-
kınlıkla keşfeder. Tuvalde yalnızca içeriklerini kavrayamadığı biçimler ve renkler görür. Şaşkınlığı 
geçtiğinde, karşısında resimlerinden birinin yan yatırılmış olduğunu fark eder. Ertesi gün eserin 
göz kamaştırıcı etkisi kalmadığından tuvali baş aşağı yatırdığında dahi gözü resimdeki nesneyi 
seçer ve bu nesne ressamın daha önce duyduğu estetik keyfi  duymasına engel olur. Kandinsky 
böylece nesnenin resme zarar verdiği kanısına varır. Ancak tam fi gürsüzlüğe 1910’lu yılarda ge-
çer.

Okuma Metni
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 Verilen görselleri inceleyiniz.
• Biçim ögesinin egemen olduğu bir kompozisyon düzenleyiniz.
• Düzenlemenizi yaparken kompozisyon kurallarının soyut resim için de geçerli olduğunu 

unutmayınız. 
• Çalışmanızda guaj boya tekniğini kullanınız.

Etkinlik

35x50 cm bristol kâğıdı, renkli kalemler, guaj boya, 
farklı boylarda fırçalar, su kabı

Kullanılacak Malzemeler

11 Kasım, 1947, Ben Nicholsen (Nikılsın)

Cornwall (Kornvıl)’da Pencere, Ben Nicholson



61

2. Soyut Kompozisyonlar2. Soyut Kompozisyonlar

Bilgi Notu
Geometrik Soyutlama 
 I. Dünya Savaşına tarafsız kalan ülkelerden Hollanda’da gelişen bir geometrik düzen me-
rakı ve her türlü detaydan kurtulma isteği resim sanatına yön verir. Piet Mondrian, kübizmden 
edindiği deneyimden yola çıkarak gerçek görüntüyü soyutlaştırma yolunda adım adım ilerlemiş 
ve yalnız yatay ve düşey parçalardan oluşan bir ritme ulaşmıştır. 1917’den sonra renkle mekân 
oranı arasında bulunması istenen mutlak uyumu sağlayacak biçimde düz yüzeyler, kareler, dik-
dörtgenler ve basit saf renklerle (kırmızı, mavi, beyaz, gri, siyah) birbirini dikine kesen çizgilerin 
oluşturduğu bir doku içine yerleştirdiği inceden inceye dengelenmiş kompozisyonlar oluşturmaya 
başlamıştır. Piet Mondrian’nın düşüncelerinin etkileri 1931’e kadar sürmüş; geometrik soyutla-
maya yönelik “yeni plastikçilik’’ akımına yol açmıştır. Hollanda’da çıkan “De Stijl’’ adlı derginin 
desteklediği yeni plastikçilik, Theo van Doesburg’un öncülüğüyle başlamıştır. Theo van Does-
burg, “Doğayı biçimlerinden soyutlayın; o zaman onun ruhuna erişirsiniz.’’ diyerek yalın, saf, 
evrensel bir dil aradığını belirtmiştir. Sanatçıya göre bu ancak düz çizgilerden, basit geometrik 
biçimlerden ve bunlara uygun saf renklerden oluşabilir.

 Yeni plastikçilik anlayışının Almanya’daki karşılığı “Bauhaus (Bauhauz)’’tur. Endüstriyel ta-
sarım kavramı da bu dönemde ortaya çıkmıştır. Estetik isteği ve kullanışlılık kaygıları eş anlama 
gelmiş, sanatla endüstri arasında bir bağ kurulması zorunlu olmuştur. Bu dönemin önemli res-
samları Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Wassily Kandinsky’dir.

Kompozisyon 5, Theo Van Doesburg, Stedelijk Müzesi, 
Hollanda

Hopfgarten (Hopfgardın), Lyonel Feininger (Liyonıl Fayninge), 
Minneapolis Sanat Enstitüsü, ABD

Bir Çizim, Paul Klee, Gauze Sanat
 Koleksiyonu, Almanya

Siyah Vuruş 1, Kandinsky, Guggenheim Müzesi, 
New York, ABD

Kompozisyon, Josef Albers, Albers 
Koleksiyonu, ABD
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 II. Dünya Savaşını izleyen on beş yıllık dönem, soyut sanatta yeni bir parlamaya sahne 
olmuştur. Soyut sanat, fi güratif sanatın en önemli seçeneği olmuştur. Kandinsky ve Mondrian’ın 
etkisiyle soyut sanatın bir yorumu olarak kabul edilen geometrik yönelimler bir yana itilmiştir. 
Bu dönemde Auguste (Ogust) Herbin, Jean Dewasne (Cin Divazn), Richard Mortensen (Riykart 
Mortınsın), Enrico Prampolini, geometrik soyutlamada yeni çeşitlemeler yapmışlardır. İngiliz res-
sam, grafi k ve heykel sanatçısı Ben Nicholson, uyandırdığı mekân duygusuyla canlılık kazanan 
belirgin çizgili kompozisyonlarına soylu ve duygusal bir nitelik katmıştır. ABD’den Bauhaus sa-
natçısı Josef Albers, üst üste getirdiği kare ve dikdörtgenlerden kurulu saf geometrik resimlerinin 
mekâna bağlı olmayan derinliğini birbirine uygun renkler, pırıltılı tonlarla daha da güçlendirmiştir.
Enrico Prampolini ilk fütüristlerdendir ama kuramlarının tekelci niteliği daha yeni soyut sanatçılar 
tarafından kabul edilmemiştir. Bu yıllarda soyutlamanın çeşitli biçimleri her yere yayılmıştır. Ger-
çeklerden yola çıkmaya karşı olma, bir öykü anlatmaktan vazgeçme gibi ortak sanatsal temel-
lere dayanan bu davranışı çeşitli esinlenme kaynaklarına geri götürmek olasıdır. Artık ortak bir 
soyutlama anlayışı yok olmuş, çeşitli gruplar ortaya çıkmıştır. Bunların hepsi kendi deneyimlerini 
izlemekte, birbiriyle çelişip çatışmakta, birbirlerini karşılıklı etkilemektedirler.

Lirik Soyutlama

 Lirik soyutlama çalışmaları canlı renkleriyle hem bir 
şiirsellik hem de neşeli bir denge göstermektedir. Pek çok 
izleyicisi olan akımın Fransa’daki temsilcisi Alfred Manes-
sier (Manisyi)’nin çalışmaları, kullandığı mavilerin güzel-
liğiyle eski vitrayların büyüleyici pırıltılar saçan renklerini 
anımsatmaktadır. Jean Bazaine (Bezen), Gustave Singier 
(Sancinye), Willi Baumeister (Vili Baumayster), Renato 
Birolli, Maria Vieira Da Silva ise lirik soyutlama çalışmala-
rıyla özgün üslup oluşturan sanatçılardır. Yatay ve düşey 
çizgilerden ağır bir dokuyla kuşatılmış resimler, güçlü bir 
derinlik duygusu uyandırmaktadır.
 Lirik soyutlama çalışmaları yapan sanatçıların en 
ünlüsü, Rusya’dan kaçtıktan sonra Paris’e giden Nicolas 
De Stael’dir. Leke ve noktalar kullanarak kendine özgü 
renk ve ışık dolu, duygulu bir üslup geliştirmiştir. Parlak 
renklerle boyadığı yaygın yüzeyleri karşılıklı yerleştirerek 
en basit yoldan güçlü etkiler elde etmiştir.

Kırsal Şeyler, Renato Birolli, Albright-Knox (Olbırayt 
Noks) Sanat Galerisi, ABD

Soyut Kompozisyon, Maria Vieira Da Silva, Özel KoleksiyonVakum, Willi Baumeister, Milwaukee Sanat Müzesi, 
ABD
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Soyut Dışa Vurumculuk

 Bu akıma bağlı sanatçılar, dışa vu-
rumculuğu benimsemekle birlikte onlar-
dan çok daha heyecanlı daha gerilimli ve 
tedirgin çalışmalar yapmıştır. Ne denli so-
yut olursa olsun resim düşüncesine daha 
da uzak durmuşlardır. Böylece soyut dışa 
vurumculuk; iç özgürleşmenin, yaratıcı ve 
bilinçaltı güçlerin dışa taşması için bir araç 
durumuna gelmiştir.
 Alman dışa vurumculuğunun tem-
silcisi sayılan Wols (Vols), “Gördüğümüz 
her şey acaba görsel bir aldatmaca mıdır, 
öyleyse her şeyden önce bakılması gere-
ken yer içimiz değil midir?’’ sorusunu orta-
ya atmıştır. 
 Paul Klee, Andre Masson (Mesun), 
Sergei Poliakoff, Pierre Alechinsky (Piyer 
Alişenski), Karel Appel (Apıl), Avrupa’nın 
önde gelen soyut dışa vurumcu sanatçı-
larındandır. ABD’de soyut dışa vurumcu-
luğun önde gelenlerinden biri de Hollan-
dalı Willem De Kooning (Kuning), anlatım 
gücü yüksek, yaban renkli soyut biçimler 
ortaya atmıştır. “Kadınlar’’ adlı resim dizi-
sinde olduğu gibi burjuva değerlerini alaya 
almıştır. İkinci öncü sanatçı Arshile Gorky 
(Arşil Gorki) de heyecan verici bir anlatım 
biçimine yatkındır.

Kadın 1, Willem De Kooning, ABD

Arshile Gorky, Albright-Knox Sanat Galerisi, New York, ABD
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Tapınak Bahçesi, Paul Klee

Sarı Kuşlu Manzara, Paul Klee

Okuma Parçası

 Paul Klee, tablolarının 
sınıfl andırılması zor bir sanatçı 
olsa da farklı dönemlerde dışa 
vurumculuk, kübizm, fütürizm, 
gerçeküstücülük ve soyut sanat 
gibi akımlarla bağdaştırılmıştır. 
Genellikle, aynı dönemdeki sa-
natçılardan ayrı çalışan ressam, 
yeni sanat akımlarını kendine 
ait bakış açısıyla yorumlamıştır. 
Metotları ve teknikleri olağa-
nüstü yaratıcı olan Klee, sulu 
boya, mürekkep, pastel, gravür 
gibi pek çok farklı araç ve tek-
niği kullanarak eser üretmiştir. 
Bazen tek bir tabloda iki aracı 
birleştirdiği de olmuştur. Resim-
lerini tuval, çuval bezi, muslin, 
keten, şile bezi, mukavva, me-
tal folyo, dokuma, duvar kâğıdı, 
gazete gibi malzemelerin üzeri- 
ne yapmıştır. Ressam sprey, bıçak, dökme, cam, koyu renk boyalar ve sulu boya ile karıştırılmış 
yağ ya da mürekkep ile karıştırılmış sulu boya gibi karışık araçlarla çalışmıştır. Resim tekniği 
konusunda doğuştan yetenekli olan Klee, uzun denemeler sonucunda renk ve renk uyumu konu-
sunda da uzmanlaşmıştır. Birçok çalışmasında yeteneklerini birleştirmiştir. Tek renkten çok renk-
liye farklı paletler kullanmıştır. Eserleri; kırılgan, çocuksu bir kalite nedeniyle küçük boyutludur.

Paul Klee (18 Aralık 1879 – 29 Haziran 1940)

 Alman kökenli İsviçreli ressam, ilk olarak oryantalizmi öğrenmiş, özgün 
tarzıyla dışa vurumculuk, kübizm, gerçeküstücülük gibi pek çok akımda etkili 
olmuştur. Sanatçı, renk teorisi hakkındaki tecrübelerini yazmıştır. Çalışmaları 
ressamın çocuksu perspektifi ni, mizah anlayışını, kişisel hislerini, inançlarını 
ve müzikselliğini yansıtmıştır. Klee ve ressam arkadaşı Wassily Kandinsky, Ba-
uhaus okulunda eğitmenlik yaparken ünlenmişlerdir.

 Çoğunlukla geometrik 
formları kullanan ressam, bu 
formlar dışında harfl erden, sa-
yılardan, oklardan da faydalan-
mıştır. Klee, bu şekilleri hayvan 
ve insan fi gürleriyle birleştirmiş-
tir. Bazı çalışmaları tamamen 
soyuttur. Pek çok tablosu ve bu 
tabloların adı, ressamın mizah 
anlayışını ve ruhsal durumunu 
yansıtmaktadır. Bazılarında ise 
politik görüşlerine yer vermiştir. 
Eserlerindeki şiirsellik, müzik, 
hayaller ve bazen de notalar 
ayırt edilmektedir. Geç dönem 
çalışmalarında ise Mısır hiye-
roglifl erindeki gibi sembollere 
yer vermiştir.
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Action Painting (Eylem Resmi)

 Action painting (ekşın pein-
ting), Amerikan sanatının bağım-
sız bir hareketinden çok aslında 
soyut dışa vurumculuğun bir baş-
ka türü olarak değerlendirilme-
lidir. Yine de günümüz sanatına 
ABD’den gelen en önemli ve etki-
leyici katkılardan biridir. Bu akım, 
beyaz tuvalin önüne oturup soyut 
ya da başka türlü ama yalnız ken-
di bildiği, kafasında canlandırdığı 
resmi yapan geleneksel ressam 
imgesini yıkmıştır. Aynı zamanda 
yalnızca bitmiş ürünü görebilen 
seyircinin edilgen rolü de değiş- 
miştir. Eylem resmi iç güdüsel ve bilinç dışı bir yaratma istemiyle oluşmuş, resim yapma eylemiy-
le belirmiş ve önceden kestirilemeyen sonuçlara ulaşmayı hedefl emiştir. Tuvale aktarılan şeyin, 
biçimin ya da resmin bir anlamı yoktur; seyirciyi yaratıcı eylemin içine katan sanatçı aracılığıyla 
özgürleştirici bir duygu ileten eylem ve davranışın kendisi önemlidir.
 Jackson Pollock (Ceksın Polok) bu akımın en tipik temsilcisidir. Sehpadan vazgeçen sa-
natçı, yere serdiği tuvale her yönden yaklaşarak çalışmış hatta tuvalin üzerinde yürümüştür. 
Boyaları uzun bir borudan akıtarak uyguladığı damlatma tekniği, onun başı ve sonu olmayan 
arabesklerinin temelidir; bunlara fırçayla hiçbir şey eklenemez. Jackson Pollock: “Resim yaptı-
ğım zaman ne yaptığımın tam olarak bilincinde değilimdir ancak bir süre sonra yeniden kendime 
geldiğimde ne yaptığımı görürüm ama değiştirilmesi gereken bir şey olup olmadığını düşünmem 
bile. Çünkü resim yapma, kendi yaşamını kendi sürdürür. Ben yalnızca onu yüze çıkartırım.’’ 
sözleriyle çalışmalarını açıklamıştır. 
 Mark Tobey, Bradley Tomlin, San Francis eylem resminin önemli temsilcileridir.               

Ateşle Dans Edenler, Mark Tobey, ABD

Isı Gözleri, Jackson Pollock, Peggy Guggenheim Koleksiyonu, 
Venedik

Çay Bardağı, Jackson Pollock, Frieder Burda Koleksiyonu, 
Baden
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Amblemci Soyutlama

 Bu yöntemde işaret ya da 
amblem o kadar egemendir ki resim 
ve biçim arka plana itilmiştir. Amb-
lemci soyutlama; İsamu Noguchi, 
Kenzo Okada adlı Japon sanatçıla-
rın çalışmalarını içermektedir. Yazıyı 
sanatsal anlatımın ana biçimi kabul 
eden Zen-Budizm kuramlarının ye-
niden canlandırılmasıdır. ABD’de 
de etkili olan bu akıma Franz Kline 
(Fıranz Kılayn), Hans Hartung, Ge-
orges Mathieu (Corç Mathiv) dahil 
edilebilir.

Taşizm (Tachisme)

 Taşist resim, düzensiz fırça 
vuruşları ve lekelerle oluşturulur.
Jean Fautrier (Futriye), Mark Roth-
ko, Antonie Pevsner, Naum Gabo, 
Lucio Fontana, Franz Kline, Camille 
Bryen bu akımın önemli temsilcile-
ridir. Bryen bu akımın düşüncesini 
“Resim yapmak gerçeğin kendisidir, 
ressam, resim yaptığı için düşün-
mez, konuşmaz ya da herhangi bir 
şey söylemez.” diyerek özetlemiştir.

Malzeme Soyutlaması

 Bu yöntem, kullanılan malzemenin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kabartma etkisi 
sağlamak için mine, akrilik ve fosforlu boyalar, maden tozları hatta kum bile kullanılır. En önemli 
temsilcileri Antoni Tapies, Rafael Canogar (Kanogar)’dır.

Metal Panjur ve Keman, Antoni Tapies, İspanya Baş Heykeli, Rafael Canogar, İspanya

Figür Sekiz, Franz Kline, ABD

İsimsiz, Georges Mathieu

Pas ve Mavi, Mark Rothko, Çağdaş 
Sanatlar Müzesi, Los Angeles
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 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Renk, kütle, ton, çizgi, şekil gibi biçimlendirme ögelerini bilinen nesnelere benzemeyecek 
şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan geometrik ya da şekilsiz imgelerle oluşturulan düzenle-
melere ……………………… denir.

2. Doğa görünümlerine bağlı olmayan sanat anlayışına ………………….. denir.
3. Soyut anlatımın anlamlı ilk örneklerini ........................ ve .................... resimlerde görebiliriz.
4. Mısır sanatında …….………….. ve ………....……. bakımdan soyutlayıcı ifadeler vardır.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Düz fırça vuruşları ve saf renkleri kullanmıştır. Ressamın tarzının kendi ruhsal durumunu 
açıkladığı söylenebilir. Resimleri gerçekçilikten uzak olsa da insanların duygularını harekete 
geçirmiştir.

 Yukarıda sözü edilen ressam aşağıdakilerden hangisidir?
 
 A) Pablo Picasso B) Vincent Van Gogh C) Paul Cezanne
 D) Toulouse Lautrec E) Camille Pisarro

2.   Theo van Doesburg’un “Doğayı biçimlerinden soyutlayın; o zaman onun ruhuna erişirsiniz.’’ 
diyerek yalın, saf, evrensel bir dil aradığını belirttiği, düz çizgiler, geometrik biçimler ve bunlara 
uygun saf renklerden oluşması gerektiğini savunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
 A) Lirik soyutlama B) Geometrik soyutlama  C) Soyut dışa vurumculuk 
 D) Action painting E) Asamblaj

3.   Canlı renkleriyle, hem şiirsel hem de neşeli bir denge gösteren ve önemli temsilcilerinden biri 
de Alfred Manessier olan akım aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Geometrik soyutlama  B) Action painting C) Lirik soyutlama
 D) Malzeme soyutlaması E) Kolaj 
4.   Sanatçının resim sehpasından vazgeçerek yere serdiği tuvale her yönden yaklaşarak çalış-
tığı hatta üzerinde yürüdüğü sanat anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Action painting B) Soyut dışa vurumculuk C) Dışa vurumculuk
 D) İzlenimcilik  E)Taşizm

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

1. Düzensiz fırça vuruşları ve lekelerle oluşturulan sanat anlayışına taşizm denir.       (    )
2. Amblemci soyutlamada işaretler ve amblem o kadar egemendir ki resim ve biçim arka plana 

itilir.                (    )
3. Kabartma etkisi sağlamak için mine, akrilik ve fosforlu boyalar, maden tozları hatta kum bile 

kullanılan akım geometrik soyutlamadır.             (    )

Ölçme ve Değerlendirme
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Hazırlık Çalışması

Etkinlik

  IV. ÜNİTE: IV. ÜNİTE: ASSEMBLAGE (ASAMBLAJ - BİR ARAYA GETİRME) ASSEMBLAGE (ASAMBLAJ - BİR ARAYA GETİRME) 
  1. Resim Sanatında Asamblajın Yeri1. Resim Sanatında Asamblajın Yeri
  2. Özgün Teknik Arayışları  2. Özgün Teknik Arayışları

1. Resim Sanatında Asamblajın Yeri1. Resim Sanatında Asamblajın Yeri

• Günlük hayatınızda kullandığınız giyecek, yiyecek ve içecekler ile kullanım eşyalarına ait 
kalıntıları (otobüs bileti, içecek kutuları, su şişesi gibi) çalışmalarınızda kullanmak üzere top-
layınız.

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Sanatçının görseli oluştururken kullandığı malzemeleri söyleyiniz.
• Kompozisyon öge ve ilkelerinin uygulanması açısından görseli yorumlayınız.

Prolitteris, Robert Rauschenberg (Roşınberk), Beyeler Derneği, İsviçre
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 Sanatçı, her zaman kübistler ya da 
fütüristler gibi iyi kurulmuş bir estetik değe-
ri ya da anlamı hedefl emez. Ama özünde 
var olan ifadeselliğe bağlı olarak günlük 
yaşamda çoğunlukla aşağılanan, kırılgan, 
kalıntı niteliğindeki nesnelerden de sabır 
ve coşkuyla sanat eseri çıkarabilir. Otobüs 
bileti, etiket, konserve kutusu, afi şler veya 
yırtık bir zarfta sanatçıya ilgi çekici gelen 
onun terk edilmişliği, pisliği ya da solmuş 
rengidir. Modern yaşamın bu alçak gönüllü 
nesneleri, sanatçının duyarlılığını harekete 
geçirir; bunları az görülen bir incelikle yok 
etme, yaratma sürecini, duyarlı ve hareket-
li karşılaştırmalarla bir araya getirmek için 
kullanır.
 Asamblajda, günlük nesneler çoğun-
lukla hiç değiştirilmeden kompozisyonun bir 
parçası olarak kullanılır. İlk asamblaj örne-
ği Pablo Picasso’nun “Gitar” adlı çalışma-
sıdır. Gündelik malzemeyi sanat ürününe 
doğrudan katması ve geleneksel olmayan 
zengin malzeme türlerini değerlendirme-
siyle asamblaj, resim ve heykel sanatı için 
yeni bir tekniktir. 

 Asamblaj, 20. yüzyıl sanatında görülen bir 
davranış ve sanatsal üretim biçimidir. Asamblaj 
sanatçıları, boyama, çizme, resmetme ve yontma 
gibi eylemlerle eser oluşturmak yerine sanatsal 
araçlarla ortaya konmamış doğal ya da endüstriyel 
nesne ve parçaları yeni bir düzen içinde bir araya 
getirerek eser üretmişlerdir. Yapıt, önceden de var 
olan ögelerin yeni bir dizge içine yerleştirilmesiyle 
yaratılmaktadır. Fotomontaj ve kolaj, aslında birer 
asamblaj türüdür. Fakat asamblaj, çeşitli malzeme-
lerin ya da ayrı cinsten nesnelerin bir araya getiril-
diği üç boyutlu yapıt olarak da tanımlanmaktadır.
 1950’li yıllarda, asamblaj tekniğini ustaca 
kullanan Alman sanatçı Robert Rauschenberg’in 
sergisine gelen New Yorklu bir kadın, sanatçıya 
neden böyle alakasız nesneleri bir araya getirdiğini 
sormuştur. O da kadına şapkasına koyduğu kuş tü-
yünün, sırtındaki kaplan postunun, boynundaki deri 
parçasının, elindeki metallerin aynı derecede ala-
kasız olduklarını söylemiş; gerçek dünyadaki nes-
ne ve görüntülerin de ona göre düzenli olmadığına 
işaret etmiştir. 

Gitar, Pablo Picasso, Modern Sanatlar Müzesi, ABD

Kırmızı Resim, Robert Rauschenberg, ABD

Bilgi Notu
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 New Yorklu izleyiciye alakasız görünen, aslında 
Rauschenberg’in çalışmasındaki nesnelerden çok onları 
yeni kılan okuma biçimidir. Bu nedenle izleyici karşısında 
daha önceden alıştığı düzeni görmek istemektedir.
 Rauschenberg’in çalışmasının içine gündelik hayat 
ve onun yeni biçimi, yeni algılama düzeni sızmıştır. Orta-
lama izleyici için ise bir yapıtın içine gündelik hayatın gir-
mesi, çoğu zaman tiksindirici, sanat yapıtını aşağılayıcı 
bir durumdur.
 Modernlik anlayışı, kişiye kendini ve dünyasını 
dönüştürmesi için her türlü imkânı sunarken bir yandan 
da kişinin sahip olduğu her şeyi yok etmeyi amaçlamak-
tadır. Bu ikilem, modern insanı sürekli parçalamaya ve 
yenilemeye itmiştir. Modern dünyada bu iki olgu iç içe bu-
lunmaktadır. Asamblaja da bu noktada gereksinim duyul-
maktadır. Bölünen yaşamların birliği, asamblaj sayesinde 
sağlanmıştır.
 Kolaj tekniğinin bir sonraki aşaması olarak da de-
ğerlendirilen asamblaj, resim ve heykeli aynı noktaya ge-
tiren yepyeni bir sanat türüdür. Bu denemeler giderek her 
türlü içeriğin ve tekniğin sanat alanında kullanılabilmesi-
ne yol açmış, çeşitli sanat dalları arasındaki katı sınır-
ların yok olmasına neden olmuştur. Sınırların yok oluşu 
ise kendini farklı biçimlerde göstermektedir. Uzmanlar, 
asamblaja nasıl yaklaşmaları gerektiğine bir türlü karar 
veremediği için daha çok ne olmadığı konusuna yönel-
mişlerdir. Asamblaj ifadeciliği, kendi içinde bir araya ge-
tirilmiş farklı nesnelerin doğurduğu duygu ve düşünceler 
üzerine kuruludur. İngiliz eleştirmen Herberd Read (Rid), 
asamblajın eğlendirmek ve şok etmek için tasarlanmış, 
hazır yapım objelerden ayrılmış estetik bir duyguyla ya-
ratıldığını savunmuştur.

İsimsiz, Wallace Berman (Valıs Börmın), 1967

Yatak, Robert Rauschenberg, ABD

Gülümseme, Karel Appel, Karel Appel Koleksiyonu, 
Hollanda                                             
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Cennette Gece, Tony Berlant, ABD Önemsiz Arabalar, John Chamberlain, ABD

 Asamblaj çalışmaları yapan önemli sanatçılar; Karel Appel, Robert Rouschenberg, Tony 
Berlant (Toni Berlan), Wallace Berman, John Chamberlain (Can Çembırleyn)’dır. 
 Günümüzdeki anlamıyla asamblaj, Peter Selz ve William Seitz’in Modern Sanat Müzesin-
de düzenlediği sergiyle gerçek tanımını bulmuştur. Asamblaj sanat dışı nesne kullanımına eği-
lim göstermesi nedeniyle zaman zaman rahatsız edici zaman zaman da şiirsel görünümler alır.
Günlük yaşamın basit nesnelerinden yararlanması ve bunlara ayrıcalık tanıması nedeniyle resmî 
kültüre karşı tavır almıştır. Figüratif ya da soyut, gizemli, tuhaf olabilir. Asamblaj bir tekniktir, üslup 
değildir.

 Sanat, insanlığın başlangıcından bu yana çeşitli amaç, biçim ve içeriklerle karşımıza çık-
mıştır. Sanatı şekillendiren sanatçı olsa da insanlık tarihi kadar eski olan sanat, bireysel var ol-
manın ötesinde toplum koşulları ve zamanın değişimine ayak uydurmuştur. Hiçbir sanatçı içinde 
bulunduğu yaşam koşullarından ayrı düşünülemeyeceği gibi tek başına da bir anlam ifade etme-
mektedir. Sanatçıyı sanatçı yapan içinde bulunduğu toplumun bütünlüğüdür.
 Toplumun koşullarına uygun üreten sanatçı ile sanat yapıtı toplumdan bağımsız olamaz. 
Sanat yapıtı önce sanatçısına sonra içinde bulunduğu topluma aittir. Modern sanatçının çağının 
ötesine ulaşabilme arayışındaki özgünlük ve özgürlük iddiası, kendisinden önceki sanatçı ve 
sanat yapıtlarının sahip olduğu koşulların değişimiyle ilintilidir.
 Modern sanat sürecinde sanatçı, biçimin kopyasından, taklidinden uzaklaştırmış; yaratı-
cı ve özgün bir kimlik edinmiştir. Sanatçının bireysel ifadesinde birden fazla biçimsel anlatımın 
varlığı görülmüştür. Biçimci kuramlarla bağlı kalmayan modern sanatçı, özgünlük ve yaratıcılık 
arayışında yeni keşifl ere çıkmıştır. Bu keşifl erde sanatın ve sanatçının toplumdaki rolü, değişimi 
sergilemektedir (İzlenimcilik, kübizm, dadaizm, soyut sanat gibi öncü sanat  akımları ile Paul 
Cezanne, Vincent Van Gogh, Theo Van Doesburg, Pablo Picasso gibi öncü sanatçılar da bu 
değişime katkıda bulunmuşlardır.).

2. Özgün Teknik Arayışları2. Özgün Teknik Arayışları

Bilgi Notu
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 Toplumun ve sanatçının geleneksel ya-
pısını sarsan hızlı ve köklü değişiklikler, sa-
natçıyı kapitalizmin, endüstrinin, teknolojinin 
kaynaklık ettiği iç huzursuzluklara götürmüş-
tür. Modern sanatçının bu huzursuzluğu, ken-
di içsel tepkilerini yansıtması, sanat yapıtında 
geleneksel formların parçalanmasıyla yorum-
lanmaktadır. Endüstri ve teknolojiyle iç içe ya-
şayan sanatçı, resmi yüzey sanatı olmaktan 
çıkarmış; üç boyutlu formlarla zenginleştir-
miştir. Yapıtında geleneksel olan boya, renk, 
doku, çizgi, yüzey yerine her türlü materyali 
kullanmıştır. Modern dönem sanatıyla başla-
yan bu değişim, günümüz sanatçısının özgün 
ifade arayışlarına da katkı sağlamaktadır. Mo-
dern sanatçının kişisel ifade olanaklarındaki 
değişim, sanatın yalnız bireysel arayışlardan 
değil toplumun genel yapısından da etkilen-
diğini göstermektedir. Sanatla ilgilenen alıcı-
ların sergilerde ve atölyelerde taklitten uzak, 
yenilikçi, konuşmaya değer, şaşırtıcı yapıtlar 
araması, özgün düşünceye verilen değerin 
kanıtı olmuş, modern sanatçının özgün ifade 
arayışlarını etkilemiştir.

Gri Şapkalı Öz Portre, Vincent Van Gogh, Stedelijk Müzesi, Hollanda

Sainte Victoire (San Viktuar) Dağı, Paul Cezanne, Sammlung C. S. Tyson (Taysın) Müzesi, ABD
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 Modern sanat üsluplarında sanatçının bi-
limsel ve geleneksel perspektif kurallarına bağlı 
kalmaması, perspektifi  klasik resim sanatındaki 
işlevselliğinden uzaklaştırması, özgünlük ara-
yışı adına klasik ölçüleri değiştirmesi açısından 
önem taşımaktadır. Modern sanat yapıtının ka-
bul görmesi ve tüketilmesinde Batı toplumunun 
aydınlanma, yenilik arayışı, sanatçının gelenek-
sel katı değerlerin ötesinde, plastik arayışlar için-
de olmasına neden olmuştur.
 Sanat tarihinde sanatçılar ve yapıtları ara-
sındaki çeşitliliği sağlayan özgürlük, aynı zaman-
da yaratıcı düşüncenin beraberinde yeni sanatçı 
eylemlerine de cesaret vermiştir.
 Orta Çağ ve Rönesans sanatçısı, modern 
sanatçıdan farklı bir sanat ve alıcı ilişkisine sahip 
olmuştur. Bu nedenle modern dönemin sanatçı 
ve sanat alıcısı ilişkisi yine modern sanatçının 
özgün artistik ifade arayışlarını etkilediği düşü-
nülmektedir.

Litografi , Theo Van Doesburg, Utrecht Merkez Müzesi, Hollanda

 Moulin Rouge, Henri de Toulouse-Lautrec, 1890, Szepmuveseti 
Müzesi, Macaristan
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 Sanatçı, özellikle Orta Çağ ve Rönesans Dönemlerinde belli konularda belli yapıtlar üre-
terek yaşamını sürdürmüştür. Sunak, portre, vitray ve fresklerde alıcısı hazır bulunan kompo-
zisyonlar oluşturulmuştur (Bakınız Giotto, Massaccio, Michelangelo görselleri.). Sanatçı, verilen 
siparişlerde belirgin biçimler; İsa, Meryem ikonaları, içeriğinde birbirine yakın kompozisyonlar 
gerçekleştirmiştir. Sipariş eden hami ya da alıcı, -sanatçıdan yüksek bir beklentisi olmadığı için- 
her şekilde esere sahip çıkmıştır. Yapıtın yaratıcılığına ait bir beklenti olmaması, Orta Çağ ve 
Rönesans sanatçısının bir güvenlik çemberinde üretmesini sağlamıştır.

 20. yüzyıl sanatçıları ise bu güvenlik duygusunu yitirmiştir. Sanatçı ve sanat tüketicisi ara-
sındaki ilişki zamanla bozulmuş, sanatçının özgünlük tutkusu, sanat tüketicisinin talebini karşı-
layamayacak derecede bireyselleşmiştir. Birey olarak kendini değerli gören sanatçı, para karşı-
lığı bile olsa sanatından ödün vermek istememiş, bu da sanat yapıtına verdiği değerin simgesi 
olmuştur. Geçmişin geleneğinden uzaklaşma, sanatçıya yeni ufuklar açmış; yapıtın içeriğini ve 
biçimini seçme şansını sanatçıya bırakmıştır. Geleneksel kabul edilen sanat ve belirgin fi kirli 
yapıtlar ne olursa olsun alıcı bulabiliyorken modern sanatın her eve, her zevke ulaşabilmek gibi 
bir kabul ediciliği yoktur. Sanatçının toplumun genel beğeni düzeyinin ötesinde üretebilmesi, bi-
reysel özgürlüğünü desteklerken toplumdaki yerini de farklılaştırmıştır.

 Sonucu iyi ya da kötü olsun 20. yüzyıl sanatçıları bir 
şeyler keşfetmek zorundaydılar. Dikkat çekmek için geçmiş-
teki büyük sanatçıların o hayranlık duyulan ustalıklarına ulaş-
maya çalışmak yerine daha önce hiç denenmemiş bir şey 
yapmaları gerekiyordu. -Geleneksel resim sanatından en ufak 
bir kopuş bile eleştirmenlerin dikkatini çekip bir izleyici grubu 
oluşturarak geleceğe egemen olacak “izm” lerden bazılarının 
doğmasına yol açacaktır.- 20. yüzyıl sanatı, tarihin bu durmak 
bilmeyen deneylerini dikkate almak zorundadır. Çünkü döne-
min yetenekli sanatçılarının çoğu bu çabaların içinde olmuş-
tur.
 Sanatçı, tüketim piyasasında seyirci kitlesinin zevkine 
hizmet etmek yerine yapıtına bir alıcı, tüketici bulmak zorun-
dadır ve yapıtları fark edilir nitelikte, büyüklükte olmalıdır ki 
seyirciyi etkilemeli, seyircinin dikkatini çekmelidir. Sanat orta-
mındaki bu rekabet bunalımının en belirgin etkisi, sanatçıla-
rın kendilerine farklı konular aramaya başlamasıdır. Galeriler, 
sergiler ve yarışmalar sanatçının öne çıkması için gerekli fır-
satları yaratmaktadır.

Ağıt, Giotto di Bondone, Padua Freskleri, İtalya Son Yargı, Sistine Şapeli Freskleri, Vietnam

Meryem ve Çocuk, Massaccio, Uffi zi Degli 
Galerisi, İtalya
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Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler

 Verilen görselleri inceleyiniz.
• 50x50 cm boyutlarında mukavva ya da 

duralit üzerine hazırlık çalışması için 
topladığınız malzemelerle bir düzenle-
me yapınız.

• Düzenlemenizi yaparken kompozisyon 
öge ve ilkelerini dikkate almayı unutma-
yınız.

50x50 cm boyutlarında duralit ya da mukav-
va, her çeşit ve renkte boya, günlük haya-
tımızda kullandığımız artık malzemeler, ya-
pıştırıcı

İsimsiz, John Chamberlain, Allan Stone (Elın Sıton) Galeri, ABD

Ölçme ve Değerlendirme
 
 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
1. Günlük hayatta kullandığımız nesnelerin hiç değiştirilmeden kompozisyonun bir parçası 

hâline getirildiği sanat anlayışına ……………………. denir.
2. İlk asamblaj örneği …………………….................. ‘nun …………….......….. adlı çalışmasıdır.

 Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. Modern sanat anlayışında kolaj tekniğinden sonra resim ve heykeli bir noktaya getiren sanat 

türüne ekspresyonizm adı verilir.             (    )
2. Endüstri ve teknoloji ile iç içe yaşayan sanatçı, resmi yüzey sanatı olmaktan çıkarmış, üç 

boyutlu formlarla zenginleştirmiştir.             (    )
3. Modern sanat üsluplarında sanatçı, bilimsel ve geleneksel perspektif kurallarına bağlı kal-

mıştır.                (    )
4. Sanatçılar ve yapıtları arasındaki bağlantıyı sağlayan özgürlük, yaratıcı düşüncenin berabe-

rinde yeni sanatçı eylemlerine de cesaret vermiştir.           (    )
5. Orta Çağ ve Rönesans Dönemi sanatçıları; sunak, portre, vitray ve fresklerde alıcısı hazır 

bulunan kompozisyonlar gerçekleştirmişlerdir.           (    )

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi asamblaj çalışmalarıyla tanınmıştır?
 A) Robert Rauschenberg B) Caspar David Fredrich    
 C) William Turner  D) Gustave Courbet  E) Emil Nolde

2. “İfadeciliği kendi içinde bir araya getirilmiş farklı nesnelerin doğurduğu duygu ve düşünceler 
üzerine kuruludur.” tanımı aşağıdaki sanat anlayışlarından hangisini karşılamaktadır?

 A) Dışa vurumculuk B) Geometrik soyutlama  C) Asamblaj
 D) Fotoğraf  E) Empresyonizm
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ÖĞRENME ALANI
ÖĞRENME ALANI: RENK B

1.ÜNİTE: RENGİN ARMONİ İLİŞKİLERİ
2. ÜNİTE: ÖZGÜN RENK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
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  I. ÜNİTE: I. ÜNİTE: RENGİN ARMONİ İLİŞKİLERİRENGİN ARMONİ İLİŞKİLERİ
  1. Renk Armonileri1. Renk Armonileri
 2. Armoni ve Ton İlişkisi 2. Armoni ve Ton İlişkisi
  3. Lekede Büyük Küçük İlişkisi3. Lekede Büyük Küçük İlişkisi

1. 1. Renk ArmonileriRenk Armonileri

• “Plastik sanatlarda armoni” konusunu çeşitli kaynaklardan araştırınız.
• Çevrenizde bulunan canlı ve cansız varlıklarda armoni ve ton ilişkisini gözleyiniz.
• Çeşitli yüzeyler üzerinde farklı boya türleriyle armoni ve leke değerleri oluşturunuz.

 “Resimde her şeyden önce armoni gelir.”
                      Cezanne 

Hazırlık Çalışması

Dikkat Çekme

Bilgi Notu

hâkim renk, saf olarak ya da diğer renklerle karışarak resmin değişik yerlerinde tekrar edilirse 
renk armonisi oluşur. Resimde bir renk tek başına bırakılmamalıdır. Mutlaka ona benzeyen ışıklı 
veya gölgeli tonlar kullanılmalıdır aksi hâlde istenen ahenk ve denge elde edilemez.

 Armoni, renkler arasında uygunluk, 
ahenk, bağdaşma demektir. Genel olarak, 
bir tablodaki bileşimin estetik bakımdan 
dengeli ve güzel olmasıdır. Tamamlayıcı 
renk, resimde armoninin temel prensiple-
rindendir. Yan yana duran renkler birbirleri-
nin etkilerini tamamlayarak armoni içine gi-
rer. Armoni bir renk senfonisidir. Armonide 
çekicilik önemlidir. Resimde bakışı kendine 
çeken özelliktir.
 Renk, bir tablonun canlılığını artı-
ran ve etkileyen bir elemandır. Birçok renk 
kullanarak güzel bir resim meydana ge-
tirilemez. Tablo bir renk panayırı değildir. 
Güzel bir resmin meydana gelmesi için iki, 
üç renk ve tonları yeterlidir. Ressam, her 
şeyden önce tablosunda renk birleşimleri-
ni renk kurallarına göre hazırlamayı, hangi 
rengi nerede ve nasıl kullanacağını bilmeli-
dir.
 Renkli bir tablonun her noktasının aynı 
değerde olmasına ve seyircinin gözünün bir 
yere odaklanmasına engel olarak tablonun 
her tarafının aynı anda görülmesi sağlan-
malıdır. Renk sayısının azlığı, daima sade-
liği verir. Her tabloda hâkim bir renk vardır. 
Müzikte ritim adı verilen sabit melodi, bütün 
parça boyunca tek başına ya da tamamıyla 
karakterini bozmadan diğer meodilerle ka-
rışarak nasıl tekrar ediyorsa resimde de 
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Etkinlik

Etkinlik

 Armoni, göze hoş görünür fakat renk uygunluğu ve orantılarına bağlıdır. Doğanın bütün 
güzellikleri uygunluk ve orantılardan oluşur. Çiçeklerin, kuşların güzelliği; sahip oldukları renklerin 
birbirine uygun ve orantılı olmasından kaynaklanır.

• “Plastik sanatlarda armoni” konulu araştırmanızla ilgili dokümanları sınıf panosunda sergile-
yiniz. Çıkarımlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Verilen sanat eserlerinin renk armonilerini inceleyiniz. 
• İki eserdeki renk armonilerinin benzerlik ve farklılıklarını belirleyiniz.

Tropikal Meyveli Ölü Doğa, Pierre-Auguste Renoir

Meyveli ve Çiçekli Ölü Doğa, 1890, Paul Cezanne
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Etkinlik

• Aşağıda farklı iki yazarın renk armonisi konulu metinlerinden alıntı yapılmıştır. Metinleri oku-
yarak edindiğiniz bilgiler ışığında konu hakkındaki düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

ARMONİ

 Çizgiler, valörler, renkler ve bunlar arasındaki kontrastlar armoni (uyum)yi oluşturur. Res-
min genelinde bir armoni olmalı, armoniyi bozan unsurlar bulunmamalıdır. Fakat resmin genel 
armonisi içinde bu armoniyi bozmamak şartıyla ilk bakışta göze çarpacak bir nokta da bulunma-
lıdır. Bu nokta, sanki resme girilecek bir kapı gibidir. Resim o noktanın etrafında gelişecektir.                                                    
              (Mesut Erdem, Resim Tekniği, s. 22, 2005.)

RENK ARMONİSİ

 Renklerin bir araya gelmesiyle oluşan uyuma renk armonisi denir. Resim çalışmalarımız-
da armoni oluştururken renklerin açıkladığımız özelliklerini dikkate alarak renk organizasyonu 
sağlamalıyız. Renk armonisinin oluşturulması resmin temel sorunlarından biridir. Bir rengin diğer 
renklerle ilişkisi, başka bir renk üzerindeki hâkimiyeti, farklı renklerin yan yana gelişi ve miktarıyla 
oluşan çok çeşitli uyum olasılıkları vardır. Renklerin bir araya getirilişlerinde herhangi bir kural 
yoktur. Renklerde ahenk anlayışı kişinin psikolojik ve sosyal yapısına göre çeşitlilik gösterir an-
cak çalışmalarımızda bir uyum yaratmak için yol gösterici bilgi ve örneklerden faydalanabiliriz.
 Renk organizasyonu için öncelikle hangi renkleri kullanacağımıza sonra da bu renkleri 
kompozisyonda nasıl bir denge ve düzen içinde, hangi alanlarda ne ölçüde kullanacağımıza 
karar vermeliyiz. Bu aşamada küçük eskiz kâğıtlarında renk denemeleri yapabiliriz.
 Renkler; yan yana gelişlerine, ton değerlerine, sıcak-soğuk niteliklerine göre farklı armoni-
ler oluşturur. Kırmızı ve yeşil gibi zıt renklerle oluşan armoni kontrast armonidir. Bir ana renk ve 
onun akrabası olan renklerle oluşan armoni yumuşak armonidir; kırmızı, sarı, kahverengi gibi. 
Sadece sıcak renklerle oluşan armoniye sıcak, soğuk renklerle oluşan armoniye soğuk armoni 
denir.
                                                   (Resmin Temelleri, Özlem Üner, s. 103)

2. 2. Armoni ve Ton İlişkisiArmoni ve Ton İlişkisi

Bilgi Notu

 Bir rengin ton değeri o rengin aydınlık, açık veya koyu olması durumudur; renkteki ışık 
veya karanlık miktarıdır. Renklerin açıklık-koyuluk derecelerinin birbirine uygun düşerek armoni 
oluşturması ton çubuğuna göre değerlendirilir. İki veya üç rengin bir resimdeki düzenlemesi an-
cak ton çubuğundaki koyu-açık-orta derecelerindeki koyuluk değerlerine göre yapılırsa bir armoni 
oluşur. Renklerin ton çubuğuna göre bu şekilde karşılaştırılır. Tonların en açık ve parlağı beyaz-
dır. Tonların en koyu ve karanlığı da siyahtır. Bu iki uç arasındaki koyuluklar, renklerin gri olarak 
kabul edilen farkları (nüansları)dır.
 Ton derecelerini gösteren ton çubuğu renk konusunda önemli bir şemadır. Çünkü her ren-
gin değeri, ton çubuğunun koyuluk dereceleriyle karşılaştırılarak yapılır. 
 Ton değeri zayıf olan bir rengin tonunu güçlendirmek için içine ton değeri kuvvetli bir başka 
renk katılır. Mesela mavi renge biraz parlak sarı renk katılırsa mavi rengin ton değeri kuvvetlenir; 
daha parlak, canlı bir mavi elde edilir. Turuncu rengin içine de biraz sarı katarak tonunu kuvvet-
lendirmek ve canlı bir değere yükseltmek mümkündür.



80

 Tonlar beyazla açılır, siyahla koyulaşır. Renge beyaz katıldıkça yani beyaz ile açıldıkça 
parlak ve ışıklı görünür dolayısıyla kuvvetlenir fakat yoğunluğu düşer. Renge siyah katıldıkça yani 
siyahla koyulaştırdıkça karanlık ve ışıksız olur, zayıfl ar ve kuvveti azalır. Renklerin bu koyuluk 
ve açıklık farklarına “ton (valör)” denir. Aydınlık, ışığın derecesine göre renk ve tonlarda çeşitlilik 
gösterir. Bir renk, siyahla beyaz arasında birçok açık ve koyu tona bölünebilir.

• Atölyenizde en az üç objeden oluşan bir kompozisyon hazırlayınız. Hazırladığınız bu kompo-
zisyonu sulu boya tekniğinde uygulayınız. 

• Seçtiğiniz bir rengin tonlarıyla resimleyiniz.
• Çizmiş olduğunuz görünümü; seçtiğiniz rengin en açık tonları olan ışıklı alanlardan başlaya-

rak derecesine göre sıralandırıp koyu ve gölgeli alanlara doğru sırasıyla renklendiriniz.
• Koyu ve gölgeli alanları da en son boyayarak resminizi tamamlayınız.

• Okulunuzda uygun bulduğunuz bir alan (duvar, kapı, yer vb.) üzerinde renk armonileri ve 
tonlarından oluşacak bir tasarım yapınız. Kompozisyonunuzu seçtiğiniz bir renk ve ona renk 
çemberinde karşı gelen renk ve tonlarını da kullanarak çalışmanızı tamamlayınız.

Öğrenci çalışması, siyah-beyaz ile bir rengin tonlanması

Etkinlik

Etkinlik

35x50 cm boyutunda sulu boya kâğıdı, renkli sulu 
boya kalemleri, sulu boya, su kabı, sünger, çeşitli 
kalınlıklarda fırçalar

Kullanılacak Malzemeler
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Ritim, Robert Delaunay, 1912 M. Loulou (Lulu), 
Paul Gauguin, 1890, Barnes 

(Barns) Derneği, Merion, 
ABD

Yarışlarda, Raoul Dufy (Rol Dafi ), 1935, 
Thyssen (Tisın)-Bornemisza Müzesi, 

İspanya

 Adele Bloch Bauer (Bıloç 
Bove)’nin Portresi, 1907, 
Gustav Klimt, Yeni Galeri, 

ABD

• Farklı boyutlarda kesilmiş renkli kâğıtlarla yüzey üzerinde leke çalışması yapınız. Çalışma-
larınızı okulda sergileyiniz.

• Çevrenizde kullanılmayan, atıl durumdaki objeler (ayakkabılar, çantalar, valizler, kutular, rad-
yolar, televizyonlar vb.) in yüzeyine renkli leke armonileri uygulayınız. Oluşturduğunuz bu 
özgün tasarımlarla yenilediğiniz objeleri okulunuzda sergileyiniz.

• Resimsel bir kompozisyonda miktar olarak en çok kullanılan rengin kompozisyona etkisi na-
sıl olur? Verilen görsellerden seçtiğiniz bir örnek üzerinde anlatınız.

Etkinlik

Etkinlik

dergi, gazete, broşür vb. atık renkli kâğıtlar, yapıştı-
rıcı, makas ve resim kâğıdı Kullanılacak Malzemeler

3. Lekede Büyük-Küçük İlişkisi3. Lekede Büyük-Küçük İlişkisi

 “ Resmi dört atlı çeker: Çizgi, leke, renk, benek.”
           Bedri Rahmi Eyüboğlu 

Dikkat Çekme

 Leke, plastik sanatlarda ve tasarımda bir ifade aracıdır. Leke ögesi, ton değerleriyle bera-
ber yapılaşır. Hem sosyal hem plastik alanda leke, bir varlığın yüzeyinde sınırları olan, bir alanın 
kapanması, örtülmesi ve farklılaşmasıdır. Leke; bir yüzeyin yapısında fark edilecek kadar belirgin, 
renk, doku ve ton farklılaşmasıdır. Leke, oluşum yapısı bakımından noktasal, çizgisel, pürüzlü-
pürüzsüz olarak ayrılır. En ve boyu veren, yüzey görüntüleyen anlatım tekniği lekedir.  
 Işığın, rengin, dokunun ve derinliğin ton değeri olan leke, plastik yapıyı göstermenin en 
etkili anlatımının yanında algısal bir görüntü ögesidir.

Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi Notu
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  II.II. ÜNİTE: ÖZGÜN RENK ANLAYIŞININ GELİŞİMİÜNİTE: ÖZGÜN RENK ANLAYIŞININ GELİŞİMİ
  1. Sanatçıların Renk Armonileri1. Sanatçıların Renk Armonileri
 2. Armonilerde Özgün Arayışlar 2. Armonilerde Özgün Arayışlar

1. Sanatçıların Renk Armonileri1. Sanatçıların Renk Armonileri

• Sevdiğiniz sanatçıların resimlerinin tıpkıbasımlarından örnekler toplayınız.
• Renkçi anlayışıyla ünlü olan ressamların eserleri hakkında araştırma yapınız. “21. Yüzyıl 

Türk Resim Sanatında Renk” konusunu araştırınız.

Bilgi Notu•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••• Hazırlık Çalışması

Emir Hatun Cami, Sami Yetik

 Sami Yetik, kentsel doku içinde günlük yaşamı ele aldığı eserler vermiştir. Sanatçı, 1900’lü 
yıllarda döneminin beğenisine göre biçimlendirilmiş ince uzun formda, duygusal yönü ağır ba-
san, resim espasında gözü derinliğe çeken, zengin renk değerlerine sahip peyzajlar yapmıştır.
 Sami Yetik’in tüm eserlerinde zengin paletini yansıtan fırça tuşelerinin eşsiz armonisi gö-
rülmektedir. Sanatçının planları ifade etmedeki gücü, renk dengelerini gözetmekteki özeni onu 
diğer sanatçılardan ayıran özellikler arasında sayılabilir. Gün ışığını ifade etmedeki başarısıyla 
Türk izlenimcileri arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Türk resminde izlenimci üslubu yerel du-
yarlılıkla bağdaştırarak uygulayan ressamların başında gelmektedir.
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 Piet Mondrian: “Çizgileri ve fark-
lı birleşimlerindeki renkleri düz zemin 
üzerine yansıtarak genel güzelliği en 
belirgin şekilde ifade etmek için kulla-
nıyorum. Doğa bana ilham kaynağı olu-
yor, beni diğer ressamlarda olduğu gibi 
farklı bir duygusal pozisyona sokuyor 
ve bu benim bir şeyler yapmamı tetik-
liyor. Fakat ben hâlâ varlıkların en basit 
ve gerçek hâline ulaşmak istiyorum. Ta 
ki onların özünü bulana kadar. Enine 
ve boyuna çizgiler hesaplamayla değil 
onun yerine farkındalık ile yaratılırsa es-
tetiğin en basit hâlinin uyumunu yansı-
tacağına inanıyorum. Bu uyum, renkler 
eklenerek gerçek kadar güçlü bir sanat 
eseri hâline getirilebilir.” demiştir.
 Henri Matisse’in en sabırlı modeli 
ve eşi Bayan Matisse, onun erken dö-
nem bir başyapıtına da konu olmuştur. Uyum, 1920, Piet Mondrian

Şapkalı Kadın, Henri Matisse Bayan Matisse, Henri Matisse

1905’te tamamlanan “Bayan Matisse” saf, yalın renkli düzlemlerle kurgulanmış kompozisyonuy-
la, sanatçının üslup eğilimini ortaya koymaktadır. “Şapkalı Kadın” adlı eser ise bir bölümü yeşil, 
bir bölümü kırmızı saçları, yeşil ve leylak rengi fırça vuruşlarından oluşan çarpıcı yüzüyle izleyi-
ciler ve eleştirmenler arasında büyük bir şaşkınlık ve tepkiye yol açmıştır. 
 Henri Matisse ve arkadaşları o zamana kadar görülmemiş derecede parlak ve göze batıcı 
renkler, koyu ve belirgin dış çizgiler kullanmıştır. Resimlerinde, belirgin konturlarla sınırlanmış 
nesne ve fi gürleri saf renklerle tanımlamaktadır. Henri Matisse’in sanatının ana izleği, resimleri 
aracılığıyla yaşama sevincini yansıtmaktır ve bu doğrultuda renk, ışık ve resmin konusundan 
yararlanmayı amaçlamıştır.



84

 Pablo Picasso, kübist olarak adlandırılan tarzda eserler yapmıştır. Kübist tabloların genel 
özelliği, geometri ve geometrik şekillerin kullanılmasıdır. Resmedilen nesneler, geometrik form-
lar oluşturacak şekilde basitleştirilmiş yahut geometrik şekillere bölünmüştür. Kübizmin bir diğer 
özelliği de uzaydaki üç boyutlu bir cismi iki boyutlu yüzeye aktarma çabasıdır. Bu amaçla Pablo 
Picasso, şekilleri yanal yüzeylerine bölüştürüp her birini iki boyutlu yüzeyde göstermeye çalış-
mıştır. Bu nedenle onun portrelerindeki insanların hem profi li hem de önden görünüşü görülmek-
tedir. 
 Pablo Picasso’nun yaşadıklarını mavi renk temasıyla yansıttığı ve buna Mavi Dönem adını 
verdiği eserlerinde hüzün ve melankoli egemendir. Aslında gökyüzünün rengi olan mavi, çocuk-
luğundan itibaren Pablo Picasso’nun en sevdiği renk olmuştur ve bu rengi ilk dönem resimlerinde 
güçlü duyguları ile hüznü ifade edebilmek için kullanmıştır.
 Mavi Dönemden sonra yine bir temel rengi ağırlıklı olarak kullandığı ve resmin ruhunu 
ortaya çıkaran Pembe Dönem gelmiştir. Renkten çok çizgi ve desen kullanmayı önemsemeye 
başlayan Pablo Picasso’nun kompozisyon tercihi daha estetikçi bir durum almış ve tercih ettiği 
renkler gri-pembe, aşı boyası ve kahverengi olmuştur. Desenlerinde cambaz ve soytarı fi gürleri-
ne sık rastlanan ressamın bu dönem çalışmalarındaki hüzün duygusu biraz daha hafi fl emiştir.

Saç Fileli Kadın, 1938, Pablo Picasso, Özel Koleksiyon, ABDKol Saatli Oturan Kadın, Pablo Picasso, 1932,  
Özel Koleksiyon, ABD

Etkinlik

 “Picasso’nun en tanınmış eseri Alman ordularının Guernica (Garnika) kasabasını bomba-
lamasını anlatan “Guernica” adlı eseridir. Resim 1937’de yapılmıştır. Bu resim şu anda Madrid’de 
Reina Sofía Müzesi’nde bulunmaktadır. Picasso, bir sergisi sırasında kendisine, “Bu resmi siz 
mi yaptınız?” diye soran bir Alman generaline: “Hayır, siz yaptınız.” cevabını vermiştir. Resim, 
Picasso’nun savaşa ve Guernica’nın bombalanmasına duyduğu güçlü nefreti anlatmaktadır. Re-
simdeki insan ve hayvan fi gürleri acı, hüzün ve savaşa duyulan nefreti yansıtmaktadır.”

• Verilen paragrafa konu olan resmi sınıf panosuna asarak eserde kullanılan renklerin kompo-
zisyona ifadesel anlamdaki katkısını sınıf ortamında tartışınız.
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Robert Delaunay, Güneş ve Ay’ın Eş Zamanlı Kontrastları Eyfel Kulesi, Robert Delaunay

Büyük Kanal, William TurnerGün Doğumu, 1872, Claude Monet, Marmottan Müzesi, Fransa

 IŞIK VE RENGİN KULLANILIŞI

 İzlenimciliğin ortaya çıkışı resim dünyasında devrim yaratmıştır. Rönesans ressamları ger-
çeklik duygusunu güçlendirmek için gölgeli alanlardaki renkleri koyulaştıran bir yöntem uygula-
mışlardır. 19. yüzyılda birtakım genç ressamlar, bu yöntemi çok geleneksel bulmuş ve doğanın 
gerçeğini klasik öğretilere bağlı olmadan ifade etmeyi seçmişlerdir. İngiltere’de William Turner 
gibi birkaç ressam, bu yeni yolda adımlar atmaya başlamışlardır. Ancak izlenimcilik, tam olarak

 Robert Delaunay (Rabırt Dölenay) için saf resim kavramını renk kontrastlarıyla gerçek-
leştirmiş bir akımın yaratıcısı denebilir. Renkleri, kendilerine özgü dinamik bir ritim geliştirecek 
biçimde düzenlemiştir.

Etkinlik
• Sevdiğiniz sanatçıların resimlerinin tıpkıbasımlarından yararlanarak bu sanatçıların armoni 

anlayışlarıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.

Okuma Metni
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19. yüzyılın ortalarında Claude 
Monet, Camille Pissaro, Pierre- 
Auguste Renoir ve Paul Cezan-
ne gibi sanatçıların stüdyolarını 
terk ederek doğaya çıkmalarıyla 
başlamıştır. 
 Açık havada gölgelerin ay-
dınlık ve renklerle dolu olduğu, 
doğadaki her cismin renginin di-
ğerlerinden üzerlerine yansıyan 
renklerle birleşerek çok değişik 
tonlar yarattığı keşfedilmiştir. 
Fakat bu durum bazı eleştirmen-
ler tarafından anlaşılamamış ve 
Pierre-Auguste Renoir’nın yaptı-
ğı çıplak bir kadın resmi “Kadın 
bedeni, çürüyen kadavra gibi 
yeşil-mor lekelerle dolu bir et 
parçası değildir.” şeklinde yorum-
lanmıştır. İzlenimciler bu türden birçok saldırıya uğramış fakat sonunda yeni ve zengin ışık anla-
yışları kabul görmüştür. 
 19. yüzyılın sonunda Paul Gauguin gibi sanatçılar, izlenimcilerden aldıkları ilhamlarla uzun 
bir süredir kullanılmayan berrak ve canlı renklere tekrar dönmüştür.
 İzlenimcilerin zaferi, ışık ve rengin kullanımı konusunda yeni bir özgürlük getirmiştir. 19. 
yüzyılın sonunda post-empresyonist ressamlardan Maurice Denis “Bir resim, gerçekten bir man-
zara ya da bir savaş değildir o, belli bir düzenle birleştirilen renklerle kaplanmış düz bir yüzeydir.” 
demiş ve artık ressamların parolası: “Renk, form, ışık ve gölgelerin kullanımında sınırsız özgür-
lük.” olmuştur. 

Argenteuil (Arjentul) Köprüsü, 1874, Claude Monet, Orsay Müzesi, Fransa

Yemek, 1891, Paul Gauguin, Orsay Müzesi, Fransa
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 Fovist ressamlardan Maurice de Vlaminck, 20. yüzyılın başlarında renkleri serbest bir şe-
kilde kullanmıştır. Yoğun kontrastlar yaratarak kaba, göz kamaştırıcı bir ışık etkisi elde etmiştir.  
Maurice de Vlaminck güçlü ve primitif duyguları dışa vurmayı amaçlamış bir sanatçıdır.

 Georges Braque, iç içe geçmiş balık pullarını andıran, düz yüzeylerden oluşan resimler 
yapmış ve doğadaki ışık yerine sanki bir çiçek dürbününün ışık cümbüşünü kullanmıştır. Aynı 
durum hareketli biçimde birbirine tutturulmuş metal levhalardan oluşan robotları andıran fi gürler 
çizen Marcel Duchamp için de geçerlidir.

Andre Derain’in Portresi, 1905, Maurice de 
Vlaminck

Georges Braque

Meryem’in Gelin Oluşu, 1912, Marcel Duchamp, New York Modern Sanatlar Müzesi, ABD
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 1907’de Pablo Picasso kübizm akımını başlatmıştır. Fovistlerin renkle gerçekleştirdiğini 
kübistler formla ortaya koymuştur. Objeleri yüzeylerine ayrıştırıp bu yüzeyleri açarak tuval üstün-
deki alanın tümünün kaplanmasını sağlamışlardır.
 20. yüzyılda resim sanatı; doğadan bağımsız, kendi kurallarını uygulayan, kendi ışık ve 
gölgelerini yaratan bir disiplin olmuştur.
                                                                       Jose M. Parromon, Işık ve Gölge, s. 16, 17, 1986.

Mandolin Çalan Kadın, 1910, Pablo Picasso, Modern Sanatlar Müzesi, ABD

Etkinlik

• Okuma metninde örnek verilen görsellerden yararlanarak sanatçıların eserlerinde uyguladığı 
renk armonilerini inceleyiniz. 
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Burhan Doğançay, Özel Koleksiyon

Fikret Mualla

Etkinlik
 Türk resim sanatında uyguladıkları özgün renk anlayışıyla izleyiciyle buluşan ressamları-
mızdan Fikret Mualla, Güngör Taner, Burhan Doğançay, Zekai Ormancı’nın eserlerinden örnekler 
aşağıda verilmiştir.

2. Armonilerde Özgün Arayışlar2. Armonilerde Özgün Arayışlar
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• Verilen görsellerden yararlanarak siz de özgün renk armonileriyle tasarımlar yapınız.
• Çalışmanızı yağlı boya tekniğinde uygulayınız.

80x100 cm boyutunda tuval, yağlı boya, fırça, te-
rebentin

Kullanılacak Malzemeler

Soyut Kompozisyon, Zeki Faik İzer, 1973

Zekai Ormancı
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 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesine …………...… denir.
2. Renk senfonisine ……………….. denir.
3. Kırmızı ve yeşil gibi zıt renklerle oluşan armoniye ……………......…. denir.

 Aşağıda verilen görsellerin ressamlarının adını altında verilen noktalı alana yazınız.

Ölçme ve Değerlendirme

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

   ......................................        .......................................................       ..........................................
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ÖĞRENME ALANIÖĞRENME ALANI
ÖĞRENME ALANI: RESİMDE KONUÖĞRENME ALANI: RESİMDE KONU

  
1.ÜNİTE: DEVİNİMSİZ NESNELERLE İMGESEL TASARIM1.ÜNİTE: DEVİNİMSİZ NESNELERLE İMGESEL TASARIM

2. ÜNİTE: İMGESEL MEKÂN TASARIMLARI2. ÜNİTE: İMGESEL MEKÂN TASARIMLARI
3. ÜNİTE: FİGÜRATİF İMGESEL TASARIM3. ÜNİTE: FİGÜRATİF İMGESEL TASARIM
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Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

  I. ÜNİTE: I. ÜNİTE: DEVİNİMSİZ NESNELERLE İMGESEL TASARIMDEVİNİMSİZ NESNELERLE İMGESEL TASARIM
  1. Nesne ve Kompozisyon 1. Nesne ve Kompozisyon 
 2. Nesnelerin Birbiriyle Olan İlişkisi 2. Nesnelerin Birbiriyle Olan İlişkisi          

1. 1. Nesne ve KompozisyonNesne ve Kompozisyon

• Rönesans ve Barok Döneme ait ölü doğa örnekleri toplayarak dosyalayınız 

 1560’larda Hollanda resim atölyelerinde görülen yeni türe stilleven adı verilmiştir. Bu söz-
cük; Fransızcada “nature morte (natürmort-ölü doğa)” İngilizcede “still life (sitil layf)”, Almancada 
“stilleben”, İtalyancada “natura morta” olarak karşılanmaktadır. Bu resim türü 1560’lardan sonra 
yaygınlık kazanmıştır. Natürmortta canlı varlıklar dışında kalan nesnelerle, çevremizdeki hare-
ketsiz doğa ögeleri, özellikle çiçekler, meyveler ve ölü hayvanlar konu olarak seçilmektedir. Nes-
neler, pratik kullanımları dışında simgesel bağlantılar açısından önem kazanmaktadır.
 17. yüzyıla kadar ölü doğa ögeleri resmin konusuna ve ayrıntıya destek olarak tasvir edil-
miş, ilk kez 17. yüzyılda ana konu hâline gelmiştir. Ancak bu türün ilk örneklerine eski Mısır me-
zarlarında ve Antik Yunan Dönemi duvar resimlerinde, mozaiklerinde, toprak vazolar ve tabakla-
rın üzerinde de rastlanmıştır. MÖ 1422-1411 yıllarında Mısır’da Menna’nın mezarının duvarlarına 
meyve, balık, tavuk ve testi tasvirleri yapılmıştır. Bu resimler ölüye sunulan yiyecekleri göster-
mektedir. Antik Yunan’dan günümüze örnekleri ulaşamasa da Pliny, “Doğa Tarihi” adlı kitabında 
“xenion (zeniyon)” denen bu resimlerin yapıldığını ve en önemli ustasının da Peiraikos (MÖ III. 
yüzyıl) olduğunu belirtmiştir. Natürmort resimler Roma Döneminde de Herculanium (Herkülan-
yum) ve Pompei’de küçük taşınabilir eşyalar üzerine, duvarlara, fresk ve mozaik olarak uygulan-
mıştır. Ekmek dilimleri, yumurta, sebze, meyve, deniz ürünleri vb. yiyeceklerle birlikte pişmiş top-
rak, cam, metal kaplar içinde su, zeytinyağı, şarap ile masada düzenlenmiş çiçek ve meyvelerin 
resimlendiği Roma Dönemi natürmortları gerçekçi ve dekoratif özellikler göstermektedir. 
 Natürmort, 14 ve 15. yüzyıllarda resmin konusu olarak yeniden önem kazanmış, 16 ve 17. 
yüzyıllarda da Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya ve İspanya’da yaygınlaşmıştır. Hollandalı ve Bel-
çikalı sanatçılar, yaşamın sevecen ve yumuşak yanlarını yorumlamışlardır. Ressamların gerçek-
çiliğe ve doğallığa yönelmeleri çevrelerindeki nesnelerle yakınlık içinde olmalarını sağlamıştır. 
Bu yakınlık onlara zamanlarının çoğunun geçtiği evlerinde her gün kullandıkları şeyleri inceleme 
yeteneği kazandırmıştır. Gözleme  
dayanarak nesnelerin görünümlerin-
den etkilenip yaşamın özüne yaklaş-
maya çalışmışlardır.
    İtalyan ressam Caravaggio 
(Karavacyo), ögelerini basit bir geo-
metriyle düzenlendiği ölü doğalarını 
özenle yaptığını fark ettirmiştir. Yan 
yana sıralanmış sepet ya da tabaklar 
içinde meyveler, fi ncan, birkaç bakır 
eşya Caravaggio’nun natürmortları-
nın başlıca ögeleridir. Bunları ken-
dine özgü gerçekçilik ve ışık-gölge 
arasındaki sert karşıtlıkla itinayla dü-
zenlemiştir.
    Caravaggio’nun “Meyve Se-
peti” adlı resmi İtalya’da ilk natürmort 
örneği kabul edilmektedir. Meyve Sepeti, 1596, Caravaggio, Ambrosiana Kütüphanesi, İtalya
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  İspanyol sanatçı, Juan Sanchez Cotan (Huan Sançez Kotan)’ın natürmortlarındaki 
nesneler süsleyici öge olmanın ötesindedir. Juan Sanchez Cotan, sebzeleri yemek bağlamından 
çıkarmıştır. 

  Francisco (Fıransisko) Zurbaran’ın kompozisyonlarındaki nesneler, ayrıntılar içinde kay-
bolmaz. Zurbaran’ın resimlerinde gözü yormayan bir sadelik hâkimdir. Seçilen nesnelerin türü ve 
onların sanki sunak üzerine konulan adaklar gibi yerleştirilmesi, sadelik, arka planın koyu tonu, 
ışık, gölge, ciddi ve mistik atmosferi güçlendirmiştir. 

Ayva, Lahana, Kavun ve Salatalıklı Ölü Doğa, 1600, Juan Sanchez Cotan, San Diego Sanat Müzesi, ABD

Limonlar, Portakallar ve Gül, 1663, Francisco Zurbaran, J. Paul Getty Müzesi, ABD
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       İspanya’da yiyecekleri ve mutfak eşyalarını konu alan ölü doğalara “bodegon” denir. En 
önemli bodegon sanatçıları Francisco Pacheco (Fıransisko Paçheko), Luis Melendez’dir. “Flore-
ra” adı verilen çiçek resimlerinin ise en önemli temsilcisi Flaman Jan Brueghel (Yan Bıroygel)’dir. 
  Kuzey Avrupa ülkelerinde 17. yüzyılda estetik ve simgesel anlamda bağımsızlık 
kazanan, “vanitas” adı verilen ölü doğalar dinî öğütler vermek amacıyla yapılmıştır. Resimlerdeki 
geçicilik ve ölümü simgeleyen kum saatleri, ayna, kuru kafalar, mum vb. eşyalar evrensel bir 
anlatıma kavuşmuştur. Doğanın aktarıldığı bu çalışmalarda şarap dolu sürahilerin ve porselen 
tabaklarda iştah açıcı meyvelerin de tasvirleri vardır. Burjuva sınıfının yemek salonlarındaki du-
varlara asılan ve zenginlik göstergesi sayılan ölü doğalarda sanatçılar, seçtikleri nesneleri imge-
lemlerine göre serbestçe yerleştirmiştir. 
  Willem (Vilım) Kalf, zarif düzenlemelerinde ışığın renkli bir camda yansımasını ve 
kırılmasını resmetmiştir. Işıltılı porselenler, meyveler, altın, gümüş çizgili mermer masalar, Doğu 
motifl i halılar, canlı, çok renkli ve zengin nesneler arasında yeni uyumlar yaratmıştır. Barok Dö-
nemdeki ışık-gölgeyi natürmortlarında öylesine etkili kullanmıştır ki Hollandalılar onun eserlerini 
“ihtişamlı natürmort” olarak tanımlamaktadır.

İçki Boynuzlu Ölü Doğa, 1653, Willem Kalf, Ulusal Galeri, İngiltere
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  17. yüzyılda ev yaşamını konu alan Jan Vermeer (Yan Vermer) ise içinde insan 
fi gürü bulunan ölü doğalar yapmıştır. İç mekânda sıradan ve günlük işlerle uğraşırken gösterilen 
fi gürlerin etrafındaki eşyalar fotoğraf gibi gerçekçi, yumuşak ve ışıklıdır. “Süt Döken Kadın” adlı 
eseri buna örnek verilebilir. Sanatçı, eserlerinde sıradan bir sahneyi izleyicinin taze bir bakış 
açısıyla görmesini sağlamıştır. Ressam, pencereden süzülen ve bir kumaş parçasının rengini 
canlandıran ışığı gördüğünde neler hissetmişse aynı duyguları yansıtmayı amaçlamıştır.

Süt Döken Kadın, 1657, Jan Vermeer, Ulusal Müze, Hollanda
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  18. yüzyılın en önemli ölü doğa ressamı, bireysel ve sıcak bir üsluba sahip olan 
Fransız Jean Baptiste-Simeon Chardin’dir. Renkleri birbirine karıştırmadan kullanan ressam, 
yoğun bir gözlemle edindiği sade bir gerçekliği vermeyi başarmıştır. Nesneleri görüldüğü gibi 
resmetmiştir. Masa üzerindeki çeşitli mutfak eşyalarıyla yiyeceklerin sunulduğu çalışmalarında 
ton değerlerindeki ve ışıktaki ustalık dikkat çeker. Duygusallığa kaçmayan, anıtsal bir ifade ve 
ciddilik taşıyan basit kompozisyonlarında tonlamaları dingin, dengelidir ve ince bir biçim anlayışı 
içermektedir.

Cam Şişe ve Meyveli Ölü Doğa, 1750, Jean Baptiste-Simeon Chardin
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      19. yüzyılda realizmi benimseyen Gustave Courbet ve öğrencisi Henri Fantin Latour 
(Latur) da ölü doğa konulu resimler yapan sanatçılardandır. Courbet’nin “Elmalar ve Nar” adlı 
eserinde meyvelerin kütleselliği ve hacimli oluşu, tonlarda ve boyanın kalınlığındaki titizlik göz 
alıcıdır. Koyu tonların egemen olduğu arka plan, narların ve elmaların daha aydınlık görünmesi-
ne neden olur. Renkler parlak değildir ve ölçülüdür.

  Hem Fransa’da hem de İngiltere’de çiçek ressamı olarak ün kazanan Henri Fantin 
Latour (Anri Fanten Latur)’un “Ölü Doğa” adlı resminde bir masa üzerindeki sepet içinde armut 
ve ayvalar, yanında, biraz geride siyah bir vazo içinde çiçekler, ön kısımda oval bir tepsi içinde 
fi ncan, mandalina, soyulmuş portakal ve masanın köşesinde bir kitap vardır. Hepsi dikkatle yer-
leştirildiğinden birbirini kapatmamıştır. Dağınık ve parlak bir ışık, açık renk arka plan ve sıcak 
renklerle kurulmuş dengeli bir kompozisyondur. 

Elmalar ve Nar, 1871, Gustave Courbet, Orsay Müzesi, Fransa

Ölü Doğa, 1866, Henri Fantin Latour, Ulusal Galeri, ABD
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  Resimlerinde ışığın etkilerini gösteren ve açık renkler kullanan izlenimciler, nes-
nelere biçimlerini veren ve hacim etkisi uyandıran keskin çizgiler yerine tek tek fırça vuruşlarıyla 
izlenimlerini aktarmışlardır. Dönemin önemli ressamlarından Pierre Auguste Renoir, Claude Mo-
net, Edouard Manet, nesnelerin üzerindeki geçici, anlık ışık oluşumlarını yakalayıp tuval üzerine 
aktarmışlardır.
  İzlenimci ressamların tersine nesneleri temel özellikleriyle resmeden Paul 
Cezanne’ın da çok sayıda ölü doğa resmi bulunmaktadır. Paul Cezanne, kullandığı renklerin ve 
tonların niteliğiyle, yoğunluğuyla ve birbirini izleyen boya katlarıyla nesnenin yapısını ve özellik-
lerini vermektedir. 
   Cezanne’ın resimle-
rinde biçimler, düzlem kural-
larına uysa da derinlemesine 
çizildiği için üç boyutluymuş 
gibidir. Doğayı seven, basit 
şeylerin saf güzelliğini gören 
ve bu nesneleri resmeden 
Van Gogh da bu türe kayıtsız 
kalamayan ressamlardandır. 
Keskin ve sivri hatların belir-
gin olduğu, kıvrımlı, kavisli, 
hareketli şekillerden oluşan 
teknikle, şekil bozmalarıyla 
lekeler, noktalar ve çizgiler 
hâlindeki fırça vuruşlarıyla 
resimlerini oluşturmuştur. 
Amaç sadece görünenleri 
olduğu gibi doğallığıyla ver-
mek değil zihinde tasarlayan, 
düşünen sanatçının kendini 
ifade edebilmesidir.

Elmalı ve Üzümlü Ölü Doğa, 1880, Claude Monet, Chicago (Şikago) Sanat Enstitüsü, ABD

Perde, Sürahi ve Meyve Kasesi,1886,  Paul Cezanne, Ulusal Müze, İngiltere
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  19. yüzyılda pek çok ressamın konu olarak seçtiği natürmort, 20. yüzyılda özellik-
le kübizmde farklı bir teknikle uygulanmıştır. Nesnelerin parçalanarak her yandan görünümünü 
yansıtan kübist anlayışta resim plastik bir bağımsızlığa ulaşmıştır. Resimsel bir gerçeklik oluştu-
rulması önemsenmiş, resimde illüzyonun gereksizliği üzerinde durulmuştur. 

Fincan, 1911, Georges Braque, Özel Koleksiyon

Mandolin, 1923, Pablo Picasso, Filadelfi ya Sanat Müzesi, ABD
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Bakır Kazan, Pırasa, Cam Şişe ve Yumurta Kaseli Ölü Doğa, 1728, Jean Baptiste-Simeon Chardin, Berlin Resim Galerisi, Almanya

  Verilen görseli inceleyiniz.
  
• Kompozisyonda dikkatinizi ilk çeken objenin hangisi olduğunu ve bunun nasıl sağlandığını 

söyleyiniz.
• Kompozisyonda kullanılan objelerin biçimlerini inceleyerek aralarındaki benzerlik ve farklılık-

ların neler olduğunu, bu birlikteliğin kompozisyona ve sanat eserine sağladığı katkılarla ilgili 
düşüncelerinizi söyleyiniz. 

• Bütün tuval yüzeyini incelediğimizde sağ tarafa yakın olan koyu renkli şişenin tuvalin toplam 
genişliğinde yaptığı dikey bölüntü ortalama üçte birlik bir alana denk gelmektedir. Buna ben-
zer bölüntülerin yerlerini ve ne şekilde sağlandığını, bu bölüntülerin resmin bütününe ne gibi 
katkıları olduğunu söyleyiniz.

• Kompozisyona gözünüzü biraz kısarak baktığınızda sağ tarafın sola oranla daha açık tonlar-
la oluşturulduğunu görebilirsiniz. Sanatçı, bu açık alana koyduğu tanımsız, koyu bir biçimle 
dengelemeyi amaçlamıştır. Yüzeyde bulunan tanımlı biçimler (pırasa, yumurta, şişe ,elma, 
kazan vb.), tuval yüzeyinde sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru sıralanmıştır.  Sanatçı sağ 
üstten sol alta doğru olan bu hareketi sizce hangi plastik ögelerle dengelemiştir. Bu dengenin 
resmin geneline olan katkısıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

• Yüzeyde kullanılan tanımlı objeler arasında tema bakımından nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Bu 
ilişkinin sanat eserine katkısıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

• Çıkarımlarınızdan hareketle bir ölü doğa kompozisyonu oluştururken dikkat edilmesi gere-
kenleri sınıf ortamında tartışarak bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Atölyenizde farklı renk ve biçimlerden oluşan bir ölü doğa kompozisyonu hazırlayınız.
• Kompozisyonu hazırlarken objelerin konumlarına, birbiriyle olan biçim ve renk ilişkilerine, 

yüzeyde oluşturdukları açık-koyu dengesine ve harekete dikkat ediniz.
• Kompozisyonda yer alan objelerin yerlerini değiştirerek her değişikliğin fotoğrafl arını çeki-

niz.
• Elde ettiğiniz fotoğrafl ardan en etkili olduğunu düşündüğünüz kompozisyonu seçiniz. Seçimi-

nizin nedenlerini arkadaşlarınıza açıklayınız.

Etkinlik

Etkinlik
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Etkinlik

 Aşağıdaki yönergelere doğrultusunda atölyenizde bir ölü doğa kompozisyonu hazırlayı-
nız.
• Kullanacağınız objeler arasında tema bakımından uygunluk olmasına,
• Kompozisyonun eninin boyuna olan oranını, 
• Kullanacağınız objelerin birbiriyle oran, biçim, renk ilişkisindeki benzerlik ve farklılıklarını, 
• Vurguyu yapacağınız objenin yüzeydeki yerini, rengini ve biçimini,
• Bütün yüzeyin ana bölüntülerini, yerlerini ve bu bölüntülerin ne şekilde yapılacağını,
• Açık, orta, koyu alanların birbirine ve tüm yüzeyle olan oran ilişkisini,
• Işığında kompozisyon elamanlarından (renk, biçim, açık, orta, koyu, büyük, orta, küçük vb.) 

biri olmasına dikkat ediniz.
• Hazırladığınız kompozisyonu yağlı boya tekniği kullanarak çalışınız.

• Daha önceden dosyaladığınız ölü doğa röprodüksiyonlarından birini seçiniz ve yağlı boya 
tekniği kullanarak çalışınız.

Kullanılacak Malzemeler

Çanakkale Şekerlikli Ölü Doğa, Mihri Müşfi k, Özel Koleksiyon

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler 80x100 cm tuval, yağlı boya, fırça, terebentin

80x100 cm  boyutlarında tuval, yağlı boya, fırça, te-
rebentin
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Hazırlık Çalışması

Etkinlik

• Rönesans ve Barok Döneme ait ölü doğa kompozisyonlarından röprodüksiyon örnekleri top-
layınız. Seçtiğiniz bir görseli (kompozisyonda kullanılan objeleri biçim, renk, tema vb. yö-
nünde) inceleyerek düşüncelerinizi yazınız. Düşüncelerinizi sınıf ortamında arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

 Verilen görseli inceleyiniz.

• Kompozisyonun ana bölüntülerini ve bu bölüntülerin hangi plastik elemanlarla sağlandığını 
söyleyiniz.

• Kompozisyonda kullanılan objelerin neler olduğunu söyleyiniz.
• Bu objelerin biçimlerini karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını söyleyiniz. 
• Kullanılan nesnelerin kapladıkları alanların birbiriyle oran ilişkisini söyleyiniz.
• Açık, orta, koyu alanların birbirine oranlarını ve bunun ne şekilde sağlandığını söyleyiniz.
• Kompoziyonda kullanılan objelerin tema bakımından ne tür birliktelik sağladığını söyleyiniz.
• Bulgularınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Nesnelerin Birbirleriyle Olan İlişkisi2. Nesnelerin Birbirleriyle Olan İlişkisi

Erikli Ölü Doğa, 1730, Jean Baptiste Simeon Chardin
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Etkinlik

• Atölyenizde bir ölü doğa kompozisyonu hazırlayınız.
• Hazırladığınız kompozisyonu yağlı boya tekniği ile çalışınız.

Kullanılacak Malzemeler 80x100 cm boyutunda tuval, yağlı boya, fırça, tere-
bentin

Ölçme ve Değerlendirme

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdaki kutular içinde verilen sarı noktalardan hangisi kompozisyonda vurgunun yapılacağı 
yer ile ilgili doğru örnektir?

2. Verilen kompozisyon şeması aşağıdaki görsellerden hangisinin geometrik alt yapısıdır?

   A)                    B)                       C)

A) B) C) D) E)

D)     E)



105

TT• Bilgi Notu•••••••••••••••••

Dikkat Çekme

• Rönesans’tan kübizme kadar olan dönemlere ait birer adet iç ve dış mekân röprodüksiyon 
örneği bularak dosyalayınız.

• Resimde yer alan her mekân, eserin anlamını ve etkisini güçlendiren bir unsurdur.

 Mekân; espas, boşluk, uzam, derinlik, atmosfer, aralık, alan kavramlarına karşılık gelmek-
tedir. En yalın tanımıyla mekân içinde bulunulan yerdir; felsefe terimi olarak ise fi ziksel bir anlam 
taşır ve uzay sözcüğüyle karşılanır. Yani tüm var olanları içinde bulunduran yer anlamına gelir.
 Resmin mekânla bu anlamdaki ilişkisi onun taşınabilir bir yüzey olacağı zamana kadar 
sürer ve bundan sonra mekân, resim yüzeyinde sorgulanan elemanlardan biri hâline gelir. 
 Rönesans öncesi resim-mekân ilişkisi, resmin yer aldığı mekânla sınırlanmıştır. Perspekti-
fi n bilinmeyişi, resimde mekân yaratımını engellemiş ve yalnızca nesnenin espasıyla yaratılan bir 
derinlik duygusu oluşturabilmiştir. Rönesans’ta perspektifi n bulunuşuyla resimde (yanılsamaya 
dayalı) mekân olgusu, resim sanatının önemli konularından ve sorunlarından biri olagelmiştir.
 Perspektifl i resim sadece 
resim sanatını derinden ve köklü 
biçimde etkilemekle kalmamış, 
insanın dünya ve mekân algısı-
nın da değişmesine yol açmıştır. 
Rönesans resmindeki mekân, 
tıpkı doğada olduğu gibi geriye 
doğru gittikçe nesnelerin küçül-
mesine benzer biçimde resmin 
yüzeyine aktarılırken büyük-orta- 
küçük düzleminde hiyerarşik bir 
ilişki oluşturmaktadır.
 Rönesans resminin ortaya 
koyduğu mekân anlayışı; yeni 
buluşların ortaya çıkması, ya-
nılsamanın yarattığı etkiyle dün-
yanın  algılanışı, yanılsamanın
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 3. Dış Mekân Tasarımı 3. Dış Mekân Tasarımı
 4. Perspektif 4. Perspektif

1. 1. Resimde Mekânın ÖnemiResimde Mekânın Önemi

Hazırlık Çalışması

fi zik gerçeğini görme biçimini değiştiren icatların bulunuşunun ortamını hazırlamıştır. Pusula ve 
merceğin bulunuşu buna örnek gösterilebilir. Rönesans sürecindeki keşif ve icatlar yalnızca fi zik 
gerçek yasaları düzleminde bilime hizmet etmemiş, aynı zamanda yeni bir görme pratiğinin olu-
şumuna da katkı sağlamıştır. Buna bağlı olarak izleyen açısından da yeni gerçekler doğmuştur.
 Rönesans resminde mekânın fonu, toparlayıcı unsur olarak bir durağanlığa sahipken kom-
pozisyonun önünde yer alan nesneler bir hiyerarşi çerçevesinde yan yana kendi kapalılığı içinde 
diğeriyle salt bir yüzey olarak ön-arka planlarına göre istifl enmiştir. Bu hareketli nesneleri topar-
lama görevini mekân üstlenmiştir.

Cana’da Evlilik Töreni, 1563, Paolo Veronese, Louvre (Luvr) Müzesi, Fransa
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 Barok resminde ise mekânlar delhizlere benzemektedir. Bu mekânlar, ön-arka planlardan 
çok doğrudan ışık olanaklarının yarattığı derinliklerdir. Bunlar, mekânın yüzey etkisinden uzak-
laşmasıyla bütünde dehlizler açarak yan yana geldiğinde bu dehlizlerden sızan ışıkların yarattığı 
küçük mekâncıklardır. Sanki mekân karanlığın içinde sınırsızca yayılıyor izlenimi vermektedir.

 Neo-Klasik Dönem resim sanatında mekân algılayışı sınıfsal hareketlerin su yüzüne çıktığı 
bir döneme rastlamaktadır. Yaşamın içinde yer alan birey, kendi tanımını yer aldığı toplumsal kat-
manla ilişkilendirerek kurmaktadır. Bireyin konumlanışının mekânla ilişkisi, doğal olarak yaşadığı 
yerle birlikte, toplumsal sınıf aracılığıyla görme pratiği kazanması ve bunu bilince dönüştürmesi 
önemli bir aşamadır. Bu durum yeni bir mekân algısını da beraberinde getirmiştir.  Dolayısıyla sa-
natçı için ideal olan yaşadığı anın yani şimdinin kendisidir ve mekân, araç olarak var olur. İdealin 
içinde olduğu her mekân son derece yalıtılmıştır.

Nedimeler, 1657, Diego Velasquez (Velaskez), Prado Müzesi, İspanya
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Bu boşluk dışında kalan tüm mekânı dolduran, olayın geçtiği sahne, olayın en vurucu anının 
mekânı olmuştur. Burada mekân, asıl olayın anlatımına katkı yapmaktadır. Neo-Klasik mekân, 
içinde işlediği toplumsal yaşamın nötr alanı olmuştur.

 Rönesans’ta hümanizmle başlayan 
aydınlanma sürecinde Neo-Klasik Dönem 
sanatçıları da yer almıştır. Resmi izleyen-
de oluşan yanılsama bir üst boyuta taşın-
mış ve izleyicinin resimle yanılsama eksenli 
kurduğu empati güçlendirilmiştir. 
 Neo-Klasik Döneme damgasını vu-
ran, “idealize etme” anlayışı, bu dönem res-
minde mekânı söz konusu idealizasyonun 
yedeğine itmiş ve bunu adeta bir araca dö-
nüştürmüştür.
 İdealist yaşantının içinde en önem-
li aşamlardan biri olan şehitlik, bireyin 
mekânında gerçekleşmez; buradaki mekân 
zaman üstü bir mekân olmalıdır. Kahraman-
lar, yaşayanlar değil şehitlerdir. Bu anlam-
da önemli örneklerden biri Jacques Louis 
David’in Fransız Devrimi kahramanların-
dan Jean Paul Marat’ı betimlediği “Marat’ın 
Ölümü” adlı eseridir. Olayın gerçekleştiği 
mekân, basit bir yaşantının yeridir. 
 Resimdeki boş mekâna, trajik bir de-
ğer yüklenmiştir. Marat, sadece soğuk suy-
la teskin edilen bir deri hastalığı çektiğinden 
mesaisinin çoğunu bir küvet içinde geçir-
miştir. Resmin mekânı yeşil ve kahverengi 
tonlarla oluşturulan nötr bir fondan ibarettir. 

Napolyon’un Taç Giyme Töreni,1807 Jacques Louis David, Louvre Müzesi, Fransa

Marat’ın Ölümü, 1793, David, Royal Güzel Sanatlar Müzesi, Belçika
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 Romantizm akımı resim 
sanatının mekân anlayışında 
sınırsız, belirsiz bir gökyüzü ve 
bu sınırsız uzamdan yakın plan-
lara (içten dışa) doğru bir hare-
ket yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 
geçişler, ara imgelerle sağlan-
mıştır (ağaçlar, kayalıklar gibi). 
Zamandan ve yaşanan ana ait 
mekânlardan kaçma isteği, yeni 
mekân kurgularını da beraberin-
de getirmiştir. Buna uygun en iyi 
örneklerden biri Caspar David 
Friedrich’in “Buz Denizi” adlı 
eseridir. 

 Romantizmde yaşam, ölüm, insan, tanrı ve doğa temel sorun olarak işlenmiştir. Doğaüstü 
olarak nitelendirilebilecek mekân anlayışıyla melankolik bir etki yaratılmıştır. Romantik ressam-
ların mekân algısı, doğaya yeni bir bakış, yeni bir görme biçimi getirmiştir. Bu görme biçimi, 
doğayla kendi arasına koyduğu insanî bir mekândır. Romantik resmin karşısındaki izleyicinin 
resme baktıktan sonra daha derin anlamlara yolculuk yaparak bunların içinde kaybolması ve 
kendi nesnel gerçekliğinden bir anlığına uzaklaşması amaçlanmıştır.
 Duygu odaklı romantik resimde mekân da bunun etkisiyle oluşturulmuş, gerçeklikten belli 
ölçüde uzaklaşılarak düşsel bir yapıya büründürülmüştür.

 İzlenimcilikte mekân algılayışı 
ise ışığın meydana getirdiği renklerle 
dolu bir boşluk olarak düşünülebilir. At-
mosferde mekân -yani oksijenin içinde 
ışığın geçtiği ve geçerken de yansıdığı 
ortam kabul edilen- tüm nesnelerin yü-
zeyinden dönen ışınların kesişiminde 
kurulmuştur. Mekân ve renk arasında 
kurulan bu ilişki devrim niteliğindedir.  
 İngiliz fi zikçi Isaac Newton (Ay-
zek Nivtın)’a kadar renk, mekâna ait 
bir olgu sanılmıştır. Isaac Newton, ren-
gin ışığa bağlı, fi ziki bir gerçek olduğu-
nu kanıtlamıştır. Doğal olarak rengin 
nesneden kopan, mekânı ve atmos-
feri oluşturan bir eleman olduğu kabul 
edilmiştir. Nesne ve mekânı oluşturan, 
yüzeyden kopan renk parçacıkları, tıp-
kı ışığın parçaları olan fotonları tarif 
edercesine yan yana gelerek iki boyut-
lu yüzey üzerinde istifl enmektedir.

Buz Denizi, 1824, Caspar David Friedrich

Şemsiyeli Kadın, 1875, Claude Monet, Ulusal Sanat Galerisi, ABD
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Etkinlik

• Yukarıda verilen farklı dönemlere ait görselleri inceleyiniz.
• Görsellerin dönem özelliklerini göz önünde bulundurarak kullanılan mekânları inceleyiniz.
• Resimlerdeki mekân seçiminin resmin bütününe olan katkısıyla ilgili düşüncelerinizi söyleyi-

niz.
• Resimlerdeki mekânların ana temaya etkisiyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir Erkek ve Bir Kadın Ayı Düşünürken, 1835, Caspar David Friedrich, 
Alte Ulusal Galerisi, Almanya

Parlamento Binası, 1904, Claude Monet

Aziz Matthew’in Aranması, 1599-1600, Caravaggio, Roma, İtalya
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• Evinizin bölümlerini (mutfak, banyo, oturma odası, yatak odası vb.) farklı açılardan gözlem-
leyerek eskiz defterinize çizimler yapınız. Çizimlerinizi  dosyalayınız.

Hazırlık Çalışması

Bilgi Notu

2. İç Mekân Tasarımı2. İç Mekân Tasarımı

Kendisi ve Modeli Klio,1665-66, Jan Vermeer, Sanat Tarihi Müzesi, Avusturya

  İnsanların barınma ihtiyaçlarını karşılayan mekânlar, toplulukların birbirine yaklaş-
masıyla farklı ve çeşitli işlevlere cevap verecek değişimler yaşamıştır. Bu mekânlar; toplumsal, 
kamusal ve özel mekânlar olarak ayrılabilir. Toplumsal mekânlar aynı yerde yaşayanların ortak 
ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla oluşturulmuştur (yollar, parklar, meydanlar vb.). Kamusal 
mekânlar ise ortak etkinlik alanlarıdır (okullar, camiler, kiliseler, hastaneler vb.). Kişinin kendi 
kişisel beğenisi ve ihtiyacına cevap veren mekânlar da özel mekânlar (ev, ofi s vb.) olarak ad-
landırılabilir. Üç gruba ayrılan mekânların ortak yanları hepsinin de duvar, tavan, kiriş, kolon vb. 
mimari ögelerden oluşmasıdır.
  Fransızca kökenli olan  interiore (enteriyo) kelimesi Türkçede “iç, içerdeki, iç yer-
lere ait.” anlamına gelmektedir. Resim sanatında interiore  sözcüğü; fi gür, ölü doğa veya peyzaj 
resminden çok mimaride iç mekân atmosferinin yorumlandığı kompozisyon türü olarak tanımlan-
maktadır.
  Sanatçılar, iç mekânı kendi dönemlerinin özelliklerine ve anlayışına göre farklı bi-
çimlerde ele almışlardır. Bu mekânlar kimi zaman bir sarayın, bir kilisenin içi; kimi zaman sanat-
çının kendi yaşam alanı olan atölyesi olmuştur.
  Resimde mekânın içini gösterme işi, 17. yüzyılda yeni bir resim türüne dö-
nüşmüştür. Bu dönemde Hollanda (Flaman)’nın Avrupa politik yapısı içinde bağımsızlaş-
ması, burjuva sınıfının ülkenin politik ve dinî yapısı içinde bir tavır edinmesi, kimlik, kişilik, 
bağımsızlık düşüncelerinin aileyi ön plana çıkarması, bu resim türünün önemsenmesinde et-
kili olmuştur. Avrupa sanatında ağırlıklı bir yeri olan dinî resme karşıt laik yönelimlerin bir 
yansıması olarak da  gelişme göstermiştir. Tür resmi içinde gelişen ve sembolik anlamlar ta-
şıyan eşyalarla bir hikâyeyi anlatma anlayışı, eşyaların içinde bulunduğu mekânı da geniş-
letmiştir. Böylelikle bir portrenin veya ölü doğanın arkasında kullanılan düz alan, mekân ele-
manlarıyla yavaş yavaş genişlemiştir. Bu anlamda Jan Vermeer başarılı örnekler vermiştir.
  Resimde yer alan her mekân, eserin anlamını ve etkisini güçlendiren bir unsurdur.
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Etkinlik

• Yukarıda verilen farklı dönemlere ait iç mekân resimlerini inceleyiniz.
• Resimlerde kullanılan mekânların kompozisyon kurgularına olan katkısıyla ilgili düşüncele-

rinizi söyleyiniz.
• Kullanılan mekânların resmin geneline olan etkisiyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Resimlerin ana temaları sizce ne olabilir? Kullanılan mekânların ana temaya katkısını söy-

leyiniz.
•  Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Masada Uyuyan Kız, 1657, Jan Vermeer, New York Büyükşehir 
Sanat Müzesi, ABD

Elma Soyan Kadın, 1663, Pieter de Hooch, Özel Koleksiyon, 
İngiltere

Ekmekçi Kadın, 1854, Jean François Millet, Kröller 
Müller Müzesi, Almanya

Doğumun Kutlanması, 1664, Jan Steen, Özel Koleksiyon, ABD
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 Verilen iç mekân resmini inceleyiniz.
• Öğretmeninizin rehberliğinde sanat tarihinden bir usta seçiniz.
• Seçtiğiniz ustanın iç mekân resimlerinden bir tanesini yağlı boya tekniğiyle röprodüksiyonu-

nu çalışınız.

Etkinlik

Memur ve Gülen Kız, 1657, Jan Vermeer, Özel Koleksiyon, ABD
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• Çevrenizden etkili olduğunu düşündüğünüz dış mekânlar seçerek desenlerini çiziniz.

• Okulunuzun çevresinden bir dış mekân seçerek  yağlı boya tekniğinde çalışınız.

 Yukarıda verilen farklı dönemlere ait dış mekân resimlerini inceleyiniz.
• Verilen görsellerin basit geometrik kurgularını çıkararak kullanılan mekânların kompozisyon 

kurgusuna etki ve katkılarıyla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Verilen resimlerin dönem özelliklerini göz önünde bulundurarak ana temalarının neler olabi-

leceğini söyleyiniz.
• Seçilen mekânların ana temaya olan katkısıyla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

Etkinlik

3. Dış Mekân Tasarımı3. Dış Mekân Tasarımı

Puşkin’in Denize Vedası, 1877, İlya Repin- 
Ivan Aivazovsky (Ayvazovski), Puşkin 

Müzesi, Rusya

Derleyenler, 1857, François Millet, Orsay Müzesi, Fransa

Denizde Ayın Doğuşu, 1822, Caspar David Friedrich, 
Alte Ulusal Galeri,  Almanya

Breda’nın Teslimi, 1635, Diego Velasquez, Prado Müzesi, 
İspanya
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 İki boyutlu yüzeyde, üçüncü boyut (derinlik) yanılsaması vermek için kullanılan tekniktir. 
Perspektif, çizgi ve renk olarak ikiye ayrılır.
 Çizgi perspektifi nde nesneler, bakış noktasından uzaklıklarına göre gerçek boyutlarından 
daha büyük ya da küçük görünür. Renk perspektifi nde ise bakış noktasından uzaklaştıkça nes-
nelerin netlikliğinin ve renk şiddetinin giderek azaldığı görülmektedir.
 Perspektif yanılsama Batı sanatında ilk kez Antik Yunan kültürüyle ortaya çıkmış ve 
Klasik Antikite optiği ile geometrik bir temele oturtulmuştur. Perspektif, Latince “perspectiva 
(perspektiva)”dan gelmektedir. Romalı ünlü fi lozof Boethius (Ölümü MS 524), Aristo’nun yazıla-
rını çevirirken bu terimi Grekçe “optike (optik)” karşılığında kullanmıştır. 15. yüzyılda perspektif, 
“Saydam bir çerçeveden bakıp tek bir bakış noktasına göre görülen şeyi resim düzlemine kaydet-
mek.” anlamında kullanılmıştır. Latincede daha sonra eski “perspectiva naturalis” veya “perspec-
tiva communis (kommunis)” terimiyle karıştırmamak için genellikle bilimsel ve optik anlamdaki çi-
zimleri ifade etmek üzere “perspectiva artifi cialis (artifi çalis)” veya “perspectiva pingendi” terimleri 
kullanılmıştır. 
 Perspektifl e ilgili ilk deneyler Floransa Katedralinde gerçekleştirilmiştir. Filippo Brunellesc-
hi (Buruneleşki), kadedralin giriş bölümüne sehpasını kurarak vaftiz ayinine ayrılan bölümün 
ayrıntılı bir çizimini yapmıştır. Resim 35x35 cm’lik bir panodan oluşmaktadır ve bir minyatür hü-
neriyle yapılmıştır. Resimde gökyüzü gümüş ayna sırrıyla boyanmıştır. Brunelleschi, daha sonra 
bu resmin perspektif kaçış noktasını delmiş, önüne bir ayna koymuştur. İzleyicilerin, arkasında-
ki delikten resmin aynadaki yansımasına ve aynanın arkasındaki genel manzaraya bakmasını 
sağlamıştır. İzleyici, hem manzaranın bir bölümünü içine alan resmi -gümüş ayna sırıyla boyalı 
yüzeyine yansıyan bulutların hareketiyle birlikte- algılamış hem de manzaranın diğer bölümle-
rini görmüştür. Perspektif görüş noktası böylece ilk kez gerçekte olduğu gibi inandırıcı biçimde
belirlenmiştir.
 Brunelleschi’nin belirlediği mimar-
lık perspektif kurallarına dayalı ilk resim, 
onun arkadaşı Masaccio tarafından ya-
pılmıştır. Sanatçının “Kutsal Üçlü” adlı 
bu eserini görenler şaşkınlıklarını giz-
leyememiştir. Floransa’da Santa Maria 
Novella’da bulunan ve İsa’yı çarmıha 
gerilmiş olarak gösteren bu fresk, ilk 
perspektif çalışmalarından biridir. Düz 
duvara yapılan fresk, sanki bir niş içine 
çizilmiş ve derinliği olan bir yüzeyde gibi 
görünmektedir. O güne kadar resim sa-
natında perspektifi n ne olduğunu bilme-
yen sanatseverler, bu tür resimler ya-
pan sanatçıları âdeta “sihirbaz” olarak 
görmüştür. 
 Paolo Uccello (Uçello) ise “San 
Romano Savaşı” adlı eserinde perspek-
tifi  denemiştir. Bu resimde canlandırdığı 
savaş sahnesinde, yerde yatan ölü as-
kerler ve yine yerde bulunan mızraklar-
da perspektifi  uygulamıştır.

4. Perspektif4. Perspektif

Bilgi Notu

Kutsal Üçlü, Masaccio, Santa Maria Novella, İtalya
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 Brunelleschi, perspektif çalışmalarından sonra arkadaşı mimar Alberti, 1436’da “Resim 
Üzerine” adlı tezinde özellikle ressamların başvurabileceği perspektif çizimleri yayımlamıştır.
 Perspektifi n bundan sonraki gelişimi Kuzey Avrupa ülkelerinde görülmüştür. İtalyanların 
yeni buluşu, Kuzey ülkelerine biraz geç ulaşmıştır. O zamana kadar Kuzey Avrupa’da gerçekçilik 
akımı merkezî perspektif kullanılmaksızın gelişmiştir. Jan Van Eyck, “Kilisede Meryem” adlı ese-
rini bu şekilde yapmıştır.

 Jean Van Eyck, “Arnolfi nilerin Dü-
ğünü” adlı yağlı boya eseri de sistematik 
bir perspektif kurama bağlı olarak yap-
mamış; resmin belli bölümlerini farklı ka-
çış noktalarına göre çizmiştir. 
 Viator ve Albrecht (Albreht) Dürer’in 
perspektif konusunda yayınladıkları tez-
lere kadar Flaman ressamların hiçbiri 
geometrik yöntemle elde edilen kısa gö-
rünümü kullanmamıştır.
 Sanat ve bilimde birçok büyük 
isim, çağlar boyu perspektifi n öyküsüyle 
ilgilenmiştir ya da ilgilendikleri söylenmiş-
tir. Bu konuyla çok yakından ilgilenen bir 
ressam da William Turner’dır. Sanatçı, 
İngiltere Kraliyet Akademisinde 1807’den 
1828’e kadar perspektif profesörlüğü 
yapmıştır. 
 Günümüzde ise fi güratif resim ya-
pan sanatçıların çoğu, perspektif bilgisini 
deneysel olarak elde etmekte ve bu ku-
ramların ancak ana hatlarını öğrenmek-
tedir. 1860’larda bile Jean François Millet 
gibi bir ressam “Otel Thomas”ın tavan 
resmini yaparken profesyonel bir “pers-
pektif uzmanı” kiralamak zorunda kal-
mıştır. 

San Romano Savaşı, 1460, Paolo Ucello, Louvre Müzesi, Fransa

Arnolfi nilerin Düğünü, 1434, Jan Van Eyck, Ulusal Galeri, İngiltere
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 Edgar Degas, “Fernando Sirkinde Bayan Lola” adlı resmini yaparken trapezden asılı bir kız 
fi gürü çizmek için profesyonel bir “perspecteur”dan yararlanmıştır. 
 Günümüzde ise fotoğraf nedeniyle perspektif imgesine hiç de yabancı olmayan sanatçılar-
da bu kavram kendiliğinden, bilinçsizce ortaya çıkıp gelişmektedir. 

Fernando Sirkinde Bayan Lola, 1879, Edgar Degas, Ulusal Galeri, İngiltere
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Atina Okulu, Raphael

• Yukarıda verilen görseli inceleyiniz.
• Mekânda kullanılan perspektifi n basit bir çizimini yapınız.
• Perspektifi n derinlik yaratmadaki etkisiyle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

• Rönesans Dönemine ait perspektif görüntüsünün etkili olduğunu düşündüğünüz bir görsel 
seçerek röprodüksiyon çalışması yapınız.

• Çalışmanızda yağlı boya tekniği kullanınız.

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Espas, boşluk, uzam, derinlik, atmosfer, aralık terimleri aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan 
ilgilidir?

 A) Kompozisyon B) Ölü doğa C) Pasaj D) Mekân E)Vurgu

2. Resimde mekân konusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Neo-klasik Dönem resim sanatında mekân algısı sınıfsal hareketlerle yakından ilgilidir.
B) Romantik dönem resimlerinde mekân melankolik etki yaratır.
C) Rönesans ile birlikte perspektif bilgisi mekân olgusunun bu doğrultuda sorgulanmasına sebep 
olmuştur.
D) Resimde mekânın içini gösterme işi 17. yüzyılda bir resim türüne dönüşmüştür.
E) İlk iç mekân resmini Jan Van Eyck “Arnolfi nilerin Düğünü” adlı çalışmasında yapmıştır.

Etkinlik

Etkinlik

Kullanılacak Malzemeler 80x100 cm boyutunda tuval, yağlı boya, fırça, tere-
bentin

Ölçme ve Değerlendirme
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  III. ÜNİTE: III. ÜNİTE: FİGÜRATİF İMGESEL TASARIMFİGÜRATİF İMGESEL TASARIM
  1. İnsan Figürleri 1. İnsan Figürleri 
 2. Hayvan Figürleri 2. Hayvan Figürleri
 3. Figür Grupları ve Mekân İlişkisi 3. Figür Grupları ve Mekân İlişkisi
        

1. İnsan Figürleri1. İnsan Figürleri

• Sanat tarihinin farklı dönemlerine ait fi gür resmi örnekleri toplayarak dosyalayınız.

 Resim ve heykel sanatında betimlenen gerçek veya hayal ürünü her varlık fi gür olarak 
adlandırılmaktadır. Figür, varlıkların resimde yer alan, fark edilen görüntüsüdür. Resim sanatında 
fi gür denince daha çok insan fi gürü akla gelir. İlk çağlardan beri insan fi gürü sanatın en temel 
konusu olmuştur. 
 Somut bir şeyi gösteren yapıt fi güratif olarak adlandırılır. Konu düşsel veya gerçek olabilir, 
gösterilmek istenen şeye benzeyebilir veya benzemeyebilir; bu durum fi gür resmi olarak adlan-
dırılır. Türk resim sanatının önemli fi gür ressamlarından Neş’e Erdok fi gür resmini şöyle tanımla-
maktadr: “Figüratif resim bir varlığı, bir nesneyi, bir sahneyi çizgiler ve renklerle temsil etmektir. 
Ressam tarafından düşünülüp yaratılan yapıt, soyut olarak ortaya konmuş olsa bile eğer izleyici 
resimsel imge ile dış dünyanın nesneleri arasında bir ilişki kurup fi gürasyonu ortaya çıkarırsa bu 
bir fi gür resmidir.
 Mağara duvarlarına yapılan resimlerden bu güne insan fi gürü sanatçının ifadesinde en 
önemli rolü oynamıştır. İlkel toplumlarda bile büyü ve dinsel törenlerde insan fi gürü kullanılmış-
tır.
  Yunan ve Roma sanatında insan fi gürü idealize edilerek biçimsel mükemmellik en üst se-
viyeye çıkarılmıştır. Orta Çağda ise insan fi gürü göksel ve dogmatik ölçülerle ele alınmıştır. 14. 
yüzyıldan 16. yüzyıla kadar olan aydınlanma (Rönesans) sürecinde insan fi gürü Klasik Yunan 
sanatının etkisinde kalmakla birlikte yeniden ölçülendirilmiştir. Maniyerizmde ruhsal bir bağım-
sızlığın ifadesine araç olan fi gürler, mekân ve doğadan daha öncelikli ele alınmıştır. Maddesel 
ağırlıklarından arındırılan fi gürlerin biçimleri bozularak uzatılmıştır. Resmin ön planının izleyiciye 
bir sahne izlenimi verdiği Barok Dönemde rakursili fi gürlerin el kol hareketleri de abartılı yapıl-
mıştır. İzlenimcilik akımında fi gür, bütünün ve yüzeyin dokusu içinde kaybolmuştur. 1900’lerden 
sonra soyut eğilimlerle etkisini azalan fi gür, günümüz resminde yeniden önem kazanmıştır.

Bilgi Notu

Hazırlık Çalışması
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Etkinlik
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 Resim sanatının farklı dönemlerine ait fi gürlü kompozisyon örneklerini inceleyiniz.
• Verilen görsellerin hangi dönemlere ait olabileceğini söyleyiniz.
• Görsellerdeki fi gürleri sanat eserlerinin dönem özelliklerini göz önünde bulundurarak incele-

yiniz. 
• Kullanılan fi gürlerin ana temayla ilişkisi hakkında düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Sanat eserinin teması ve plastik elemanların ifadesinde fi gür kullanımının katkılarıyla ilgili 

düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
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 Verilen hayvan fi gürlerini inceleyiniz.
• Görsellerin sizde bıraktığı ilk etkiyi anlatınız.
• Her biriyle ilgili birer kompozisyon yapmayı planlamış olsanız kuracağınız kompozisyonların 

ana temalarının neler olacağını söyleyiniz.
• Görselleri incelediğinizde birikiminiz, geçmişiniz, bilginiz ölçüsünde her birinizde farklı im-

geler oluştuğunu göreceksiniz. Bunun nedenlerini arkadaşlarınızla tartışarak çıkarımlarda 
bulununuz.

• Rönesans ve Barok Döneme ait, insan ve hayvan fi gürlerinin kullanıldığı örnek görseller 
toplayarak dosyalayınız.

• Doğada var olan tüm hayvan fi gürlerinin yaşamımıza karıştıkları oranda imgelerle dolu oldu-
ğunu biliyor musunuz?

1. Hayvan Figürleri1. Hayvan Figürleri

Dikkat Çekme

Etkinlik

Hazırlık Çalışması
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 Jacques Louis David’e ait Napolyon portresi görselini inceleyiniz.
• Verilen eserde yer alan kahramanın sizde bıraktığı ilk etkinin ne olduğunu söyleyiniz.
• Bu etkinin oluşmasında, kullanılan at fi gürünün katkısı var mıdır, neden?
• Resimde kullanılan at fi gürünün Napolyon’un lider kimliğine katkısı ne olabilir, düşünceleri-

nizi söyleyiniz.
• Sanatçının düşündüğü ve izleyiciye ulaşmasını istediği at imgesi ile sizin kafanızda yer alan 

at imgesi arasında kurduğunuz bağın benzerlik ve farklılıklarını sınıf ortamında arkadaşları-
nızla paylaşınız.

Etkinlik

Napolyon Alpleri Geçerken, 1801, Jacques Louis David, Charlottenburg Sarayı, Almanya
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 Rembrandt Harmenszoon van Rijn  ve Paul Delaroche’a ait hayvan fi gürleri de kullanılan 
görselleri inceleyiniz. 
• Kullanılan hayvan fi gürlerinin görsellerde üstlendikleri rolleri karşılaştırarak sanat eserlerine 

katkılarıyla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Bulgularınızı arkadaşlarınızla tartışarak paylaşınız.

 Farklı dönemlere ait hayvan fi gürlerinin de kullanıldığı görselleri inceleyiniz.
• Verilen görsellerin ana temasını söyleyiniz.
• Kullanılan hayvan fi gürlerinin sanat eserlerine katkısını söyleyiniz.
• Hayvan fi gürlerinin sanat eserlerinde üstlendikleri rollerle ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
• Seçtiğiniz bir görselin röprodüksiyonunu yağlı boya tekniği kullanarak çalışınız.

Etkinlik

Etkinlik

Bonaparte Alpleri Geçerken, 1948, Paul Delarocheİyi Semiriyeli, 1630, Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
Özel Koleksiyon

Alba Düşesi, 1795, Francisco de 
Goya, Alba Koleksiyonu, İspanya

Ölü Tavşan, Jean Baptiste Simeon 
Chardin, Louvre Müzesi, Fransa

Detay, Nedimeler, 1657, Diego Velasqu-
ez, Prado Müzesi, İspanya
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3. Figür Grupları ve Mekân İlişkisi3. Figür Grupları ve Mekân İlişkisi

Hazırlık Çalışması

Etkinlik

• Evinizden bir bölüm seçiniz. En az üç fi gür kullanarak kompozisyon hazırlayınız. Hazırladığı-
nız kompozisyonu fotoğrafl ayarak dosyalayınız.

 Verilen görseli inceleyiniz.
• Figürlerin kapladığı ve diğer 

alanların birbirine oranıyla il-
gili düşüncelerinizi söyleyiniz.

• Bu alanlar hangi plastik ele-
manlarla birbirinden ayrılmış-
tır.

• Ayrılan alanların sanat eseri-
nin tümüne etkisi ve katkısıyla 
ilgili düşüncelerinizi söyleyi-
niz.

• Figür gruplarının ana tema-
ya katkısı, ana tema içinde 
üstlendikleri rollerle ilgili dü-
şüncelerinizi söyleyiniz. Bul-
gularınızı arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Kursk Bölgesinde Dinî Tören, 1883, İlya Repin, Tretyakov Galerisi, Rusya

Belisarius’’un Sadaka Alması, 1781, Jacques Louis David
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Etkinlik

Etkinlik

 Verilen iç ve dış mekânda düzenlenmiş fi gürlü kompozisyon örneklerini inceleyiniz.
• Sanat eserlerinin sizde bıraktığı ilk etkiyi (fi gür grupları ve mekânı göz önünde bulundurarak)  

söyleyiniz.
• Resimlerde kullanılan fi gürlerin birbiriyle ve mekânla ilişkilerinin hangi plastik elemanlarla ve 

nasıl kurulduğunu söyleyiniz.
• Sanat eserlerinin ana temaları sizce ne olabilir?
• Figür gruplarının ve seçilen mekânların ana temaya etkisi ve katkısıyla ilgili düşüncelerinizi 

söyleyiniz.
• Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bale Provası, 1877, Edgar Degas, Burrel Koleksiyonu, Glasgow

DavidMajosların Dansı, 1777, Francisco de Goya, Prado Müzesi, 
İspanya

• Bir kompozisyonun oluş-
turulmasında ana temanın 
en baştan belirlenmesi, 
fi gürlerin ve mekânın kur-
gulanmasında ne kadar 
önemli olabilir, düşüncele-
rinizi söyleyiniz.

• Mekânın veya fi gür grup-
larının birinin diğerine ön-
celenmesi durumu kompo-
zisyon kurgusuna  ne gibi 
müdahaleler gerektirir, dü-
şüncelerinizi söyleyiniz.

• Kompozisyonda kullanılan 
tüm biçimlerin kendi için-
deki önem sırasını neye 
göre ve nasıl belirlenmesi 
gerektiğini söyleyiniz.

• Bulgularınızı arkadaşları-
nızla paylaşınız.

 Verilen görseli inceleyiniz.
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 Verilen görseli inceleyiniz.
• Atölyenizde öğretmeninizin vereceği bir konuyu yağlı boya tekniği kullanarak çalışınız.

Kullanılacak Malzemeler 80x100 cm boyutunda tuval, yağlı boya, fırça, tere-
bentin

Etkinlik

Edward Darley Boit (Edvır Darli Bait)’in Kızları, 1882, John Singer Sargent (Can Singır Sarcınt), 
Özel Koleksiyon

Ölçme ve Değerlendirme

 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Resim ve heykel sanatında betimlenen gerçek veya hayal ürünü her varlığı adlandırmak için 
kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Obje  B) İmge  C) Figür D) Mekân E) İnsan

2. İnsan fi gürünün sanat tarihinde kullanılmasıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
  A) Yunan ve Roma sanatında insan fi gürü idealize edilerek biçimsel mükemmellik 
en üst seviyeye çıkmıştır.
  B) Orta Çağda insan fi gürü dogmatik ölçülerle ele alınmıştır.
  C) Figüratif resim bir varlığı, bir nesneyi, bir sahneyi çizgi ve renklerle temsil et-
mektir.
  D) Figürlü kompozisyonlar yalnız tuval resminde görülür.
  E) Resim sanatında fi gür denince insan fi gürü akla gelir. 
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abstre (absraction): Soyutlama ya da soyutlaştırma. Nesne biçimini resme uygun hâle getir-
mek için yapılan biçim değiştirme, tanınmayacak hâle getirme. 

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

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

algı:  İdrak etme eylemi. Duyular yoluyla elde edilen bilgi.
arkeoloji: Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından 

inceleyen bilim, kazı bilimi.
armoni (uyum): 1. Bir yapıtta parçaların birbiriyle ve yapıtın tümüyle olan uygunluğu. 2. 

Renkler arasındaki ahenk ve uyum. 
asamblaj: 20. yy. sanatında görülen bir davranış ve sanatsal üretim biçimi. (Sanat 

yapıtını boyama, çizme, resmetme ve yontma gibi eylemler oluşturmayı 
yadsıyarak onu sanatsal araçlarla ortaya konmamış doğal ya da endüst-
riyel nesnelerin veya parçaların yeni bir düzen içinde bir araya getirilişiyle 
üretmeyi öngörür.)

biçim: 1. Dış görünüş, şekil. 2. Yakışık alan, uygun şekil. 3. Sanat ve edebiyat 
eserlerinde dış görünüş, form. 4. Tarz.

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

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

degrade:    Bir rengin bir başka renge dönüşmesi esnasında oluşan renk geçişi.
değer:  Bir tablonun genel renk ahengi. Tablodaki bir rengin öteki renklere kıyas-

la değeri, açıklığı, koyuluğu, canlılığı, solukluğu.
denge: 1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli. 2. Plastik sa-

natlarda kullanılan ögelerin kompozisyon bakımından birbirlerini tartacak 
biçimde düzenlenmeleri.

diyagonal: Köşegen, köşe birleştirici.

SÖZLÜK

A

B

Ç

D
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eskiz: Bir proje, tasarım ya da sanat yapıtını son hâliyle ortaya koymadan 
önce yapılan ön hazırlık. Sanat eserinin beyindeki tasarımını veren 
taslağı.

E

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

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

cu, sabitleştirici bir tür kimyasal bileşim.
fl orera: 1. Mitolojide çiçek tanrıçası. 2. İspanya’da çiçek fi gürlerini konu edinen 

ölü doğa türüne verilen ad.
form:  Biçim, kütle. Bir şeyin şekli. Resim sanatında biçim, bir tablonun tümü-

nün yapı bakımından kuruluşunu ifade eder.
fresk: 1. Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla re-

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

kalem. 2. Kömür kalemle yapılmış resim.

kaligrafi :  Hattatların yazdıkları güzel yazı (Resimde ressamın yazı yazar gibi ra-
hat fırça kullanması sonucu ortaya çıkan el yazısı karakterindeki yazılar 
için de kullanılır.). 

kolaj:  Kumaş, tahta gibi malzemelerle kâğıt veya kartona yapıştırılarak yapı-
lan resim veya kompozisyon. 

kombinasyon:     Birleştirme.
kompozisyon: Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi.
kontrast: 1. Karşıt, aykırı, zıt. 2. Karşıtlık, aykırılık, zıtlık.

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

idealizm: Hayalî düşüncelere yani idelere göre eser yaratma görüşü.
illüstrasyon: Kitap resmi, kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen resim.
illüzyon: Yanılsama.
imge:     Var olan ya da varmış gibi tasarlanan nesnelerin zihinde canlandırılışı.
ivme:      Belirli bir sürede görülen hızsal değişim.

F

H

İ

K
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natürmort: Konusu cansız varlıklar ve nesneler olan resim. Ölü doğa. 
neo-klasizm: Yeni klasikçilik. 1920-1930’lu yıllar arasında fi gürlü resmi yeniden can-

landırmak isteyen ve resmi yalın çizgilerle açık-koyu değerler üzerine 
kurmayı deneyen akım.

nesne: Obje.
non-fi güratif:  Figürsüz sanat. İnsan, hayvan ve doğa ögelerini düşünmeden başlanı-

lan ve bitmiş görüntüsünde bu ögeleri yansıtan en küçük bir iz bulun-
mayan yapıt ve anlayış.

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

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

da bulunan uygunluk, oran, tenasüp.

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

mekân:  İnsanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesi-
ne elverişli olan boşluk. 

minyatür: Çoğunlukla eski el yazması kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duy-
gusu yansıtılmayan renkli resim sanatı.

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 sak-
landığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı.

M

N

O

P

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

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

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

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

somut resim:  Doğada gördüğümüz nesneleri sadeleştirip deforme ederek farklılaştır-
ma, iki boyutlu ifade etme. 

soyut sanat: 1. Non-fi güratif sanat. 2. Doğa görüntülerine bağlı olmayan sanat anlayı-
şı.

stil: Sanatçının eserlerindeki müşterek anlatım ve biçimlendirme tarzı.

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

natçının iç dünyası ile tasarımlarını betimleme sanatı.
rakursi: Bir resim, desen ya da alçak kabartmada bazı nesne ve fi gür boyutlarının 

perspektifi n etkisiyle kısalması. Resimde bir nesne veya fi gürü derinlik 
duygusu içinde verme yöntemi.

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