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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.

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

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.

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.

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

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

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?

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.

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

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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KİTABIN TANITIMI

Öğrenme alanı giriş kapağı

Öğrenme alanı adı

Öğrenme alanında yer alan
konular
bu bölümde yer alır.
Öğrenme alanı ile ilgili diğer
dosyaları görmek için
eba.gov.tr adresine
yönlendiren kare kod bu bölümde yer alır.
Sayfa numarasını
ifade eder.
Konu başlığı
bu bölümde yer alır.

Öğrenme alanı, konu ve kazanım
dağılımı bu bölümde yer alır.

Konuya ilişkin kazanımlar
bu bölümde yer alır.
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Öğrenme alanına ilişkin okuma
parçası
bu bölümde yer alır.

Öğrenme alanına ilişkin ölçme ve değerlendirme
bu bölümde yer alır.

Derecelendirme ölçme aracı
bu bölümde yer alır.
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Öğretmene yönelik kontrol listesi
bu bölümde yer alır.

Öğrenci öz değerlendirme ölçeği
bu bölümde yer alır.

Ürün değerlendirme ölçme aracı
bu bölümde yer alır.

Görsel sanatlar dersi tutum ölçeği
bu bölümde yer alır.
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ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI GÖRSEL SANATLAR DERSİNE YÖNELİK
TUTUM ÖLÇEĞİ

1. Görsel sanatlar dersi konuları hakkında bilgi sahibi değilim.
2. Görsel sanatlar dersine yönelik ilgi ve yeteneklerimin var olduğuna
inanıyorum.
3. Görsel sanatlar dersinin konularını öğrenmekten çok zevk alacağıma inanıyorum.
4. Görsel sanatlar dersi için ayrılan zamanın fazla olmasını isterim.
5. Görsel sanatlar dersine çalışırken zamanımın verimli geçeceğine
inanıyorum.
6. Görsel sanatlar dersinin benim için gerekli olduğunu düşünüyorum.
7. Görsel sanatlar dersi sınavlarında başarılı olacağıma inanıyorum.
8. Görsel sanatlar dersinde sınıf dışı öğretim tekniklerinin kullanılmasını arzu ediyorum.
9. Görsel sanatlar dersinin bende yeni bakış açıları oluşturacağına inanıyorum.
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Tamamen katılıyorum.

Katılıyorum.

Kararsızım.

ÖLÇÜTLER

Katılmıyorum.

Hiç katılmıyorum.

Adı ve Soyadı : ..................................
Sınıfı/No.
: ..................................
Açıklama		
: Aşağıda bu yıl göreceğiniz görsel sanatlar dersine ilişkin tutumlarınızı belirlemeye yönelik cümleler ve karşılarındaki sütunlarda da bazı seçenekler verilmiştir. Dikkatlice okuduktan sonra kendinize uygun seçeneği işaretleyiniz.

Görsel 1: 1931, İlk Öğretmen Atatürk, İzmir Atatürk Lisesinde derste

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları
Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;
1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;
Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve
Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan
haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren; topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı,
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece, bir
yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan
millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
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1. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları,
öğrenme öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen
rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine
sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi
tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan,
değer ve beceri kazandırma hedefli, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar
eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması
hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Her iki gruptaki kazanım ve açıklamalar
da ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim sürecinde hayatla ilişkileri
kurulabilecek niteliktedir. Bu kazanımlar ve sınırlarını belirleyen açıklamaları, sınıflar
ve eğitim kademeleri düzeyinde değerler, beceriler ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük
sağlayan bir bakış açısıyla yalın bir içeriğe işaret etmektedir. Böylelikle üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki
öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler
ve yetkinlikler çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur.

1.1. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ AMAÇLARI
Öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 2. maddesinde ifade
edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri”
esas alınarak hazırlanmıştır.
Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilköğretim
ve ortaöğretim seviyelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya
yöneliktir:
1. Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde
bulundurularak bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini
desteklemek
2. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin gelişim düzeyine ve kendi bireyselliğine uygun olarak
ahlaki bütünlük ve öz farkındalık çerçevesinde, öz güven ve öz disipline sahip, gündelik
hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sözel, sayısal ve bilimsel akıl yürütme ile sosyal
becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı
hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak
3. Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek
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suretiyle millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını
yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler olmalarını
sağlamak
4. Liseyi tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda ve ortaokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle, millî ve manevi değerleri benimseyip hayat tarzına dönüştürmüş,
üretken ve aktif vatandaşlar olarak yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere özgü
alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe, yükseköğretime ve hayata hazır bireyler olmalarını sağlamak.

1.2. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ PERSPEKTİFİ
Eğitim sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri
ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi, beceri ve davranışlar öğretim programlarıyla kazandırılmaya çalışılırken değerlerimiz ve yetkinlikler bu bilgi, beceri ve davranışların
arasındaki bütünlüğü kuran bağlantı ve ufuk işlevi görmektedir. Değerlerimiz toplumumuzun
millî ve manevi kaynaklarından damıtılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızdır. Yetkinlikler ise bu mirasın hayata ve insanlık ailesine katılmasını ve
katkı vermesini sağlayan eylemsel bütünlüklerimizdir. Bu yönüyle değerlerimiz ve yetkinlikler
birbirinden ayrılmaz bir şekilde teori-pratik bütünlüğündeki asli parçamızı oluşturur. Güncellik içinde öğrenme öğretme süreçleriyle kazandırmaya çalıştığımız bilgi, beceri ve davranışlar
ise bizi biz yapan değerlerimizin ve yetkinliklerin günün şartları içinde görünürlük kazanma
araç ve platformlarıdır; günün şartları içinde değişiklik gösterebilir yapısıyla arızîdir ve bu
sebeple de sürekli gözden geçirmelerle güncellenir, yenilenir.

1.2.a. Öğrenme Öğretme Süreci
Uygulamada Kullanılabilecek Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Etkili ve verimli bir eğitim öğretim sürecinin oluşması, çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerden biri öğretim yöntem, teknik ve stratejileridir. Öğretmen; görsel sanatlar dersi öğretiminde
kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken öğrenci merkezli anlayışa göre hareket
etmeli, öğrenme öğretme sürecini buna göre yapılandırmalıdır.
Öğrenci merkezli öğretimde;
• Öğrenci, öğrenmeden sorumlu ve süreçte aktiftir.				
• Öğretmen, bilginin inşa edilmesinde öğrenciye gerekli malzemeyi ve ortamı hazırlar.
• Öğretmen; öğrenciye öğrenme ortamında uygulama, deneme ve keşfetme fırsatları yaratır.
• Öğretmen, öğretimde öğrenci hazır bulunuşluk düzeyini temel kabul eder.
• Öğrenci, öğrendiklerini deneyimlerle öğrenir. Öğretmenin rolü, öğrencinin ilgisini çekmek
için sorular ve kavramlar çerçevesinde bilgiyi yapılandırmayı organize (rehberlik) etmektir.
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•
•
•
•
•
•
•

Öğretmen, öğrencilerin yeni bakış açıları geliştirmelerine ve önceki öğrenmeleri ile bağlantı
kurmalarına yardımcı olur.
Öğrenme, farklı kaynaklara (öğrenme konusu ile ilgili doğal ve gerçek ortama) da dayanır.
Değerlendirme, sonuçla birlikte sürece yöneliktir. Öğretmen; gözlem, ürün (görev, proje,
rapor) ve performansın sergilenmesi sonucunda uygun ölçme yaklaşımlarını kullanır.
Öğrenci, özgünlüğe ve girişimciliğe cesaretlendirilir.
Öğrencide doğal merak desteklenir.
Öğretmen, öğrencinin öz güven ve sorumluluğunun gelişimine yardımcı olur.
Öğrenci; bilgiye ulaşmak için sorular sorar, deneyimler yaşar ve sonuca ulaşır.
Öğrenciye neden-sonuç ilişkisi kuracağı yaşantılar kazandırılır.

1.2.a.1. Görsel Sanatlarda Öğretim Yöntemleri

• Düz Anlatım: Öğretmenin merkezde olduğu bir öğretim yöntemidir. Sınıf ortamında bir
konunun öğretmen tarafından anlatılarak öğretilmesi şeklinde uygulanır. Anlatım yoluyla
öğretim yöntemi daha çok bilgi düzeyindeki hedef alanının kazandırılmasında kullanılır. En
eski öğretim yöntemi olarak kabul edilir. Anlatım yöntemi; bir dersin girişinde, öğrencileri
güdülemede, konuların açıklanmasında, özetlenmesinde ve anlaşılması güç olan konuların
kavratılmasında kullanılır.

• Tartışma: Tartışma yöntemi öğretmenin rehberliğinde yapılır. Öğrencilerin bir konu ile ilgili konuşup tartışmalarına ve olası çözüm yollarını aramalarına dayanır. Öğrenciler; bilgi ve
görüşlerini açıkça ortaya koyma imkânı bulup, sorunları daha iyi tanımlayarak çözüm yolları
önerebilirler. Bu yöntem, genellikle küçük gruplarla tartışmaya açık konularda başarılı olur.
Gruplar rastgele (random) belirlenmeli, grup içinde herkesin söz alarak özgürce konuşması
ve diğer öğrencilerin onları dinlemesi sağlanmalıdır. Tartışma sonunda konunun bir sonuca
bağlanması işini öğretmen yapabileceği gibi öğrencilerden biri de yapabilir.
• Örnek Olay İncelemesi: Örnek olay incelemesi, gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin
sınıf ortamında irdelenmesiyle öğrenmenin sağlandığı bir yöntemdir. Olay örneği (gazete
ve dergi haberi, anı vb.) öğretmen tarafından sınıfa veya atölyeye getirilebileceği gibi öğrencilerin çevrelerinde yaptıkları gözlemler sonucunda da düzenlenebilir. Bu yöntemde öğretmen; bir trafik kazasını, bir çevre sorununu, sporla ilgili bir tartışmayı sözel olarak veya
resim, film, yazı gibi araçlarla sınıfa veya atölyeye taşır. Kısa bir sunumdan sonra öğrenciler; bu konu hakkındaki fikirlerini, olayın nedenlerini, gelişimini ve muhtemel sonuçlarını
ortaya koyup tartışır. Böylece öğrencilerin çevrelerinde gelişen olaylara karşı duyarlılıkları
da arttırılabilir.
• Proje: Öğrencilerinize gerçek yaşam koşullarında bir konunun nasıl çözüleceğini deneme
olanağı tanıyan, zihinsel süreçleri ve fiziksel etkinlikleri kapsayan bir tekniktir. Proje konusu, öğretim programındaki konulardan öğretmen tarafından saptanır. Bu tekniğin en önemli
yararı, gerçek yaşam koşullarında pratik deneyim kazandırmasıdır.
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• Grupla Çalışma: İş birliğine dayalı öğrenme, “öğrencilerin, kendilerinin ya da diğerlerinin
öğrenmesini artırmak için birlikte çalıştıkları küçük gruplarla öğrenmesi” olarak tanımlanmıştır. Bu öğrenme tekniğinin en önemli özelliği, öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda
ve küçük gruplar hâlinde birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışmalarıdır.

1.2.a.2. Görsel Sanatlarda Öğretim Teknikleri
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

ANLATIM

TARTIŞMA

GRUPLA
ÖĞRETİM

AKTİF
ÖĞRENME

SINIF DIŞI

BİREYSEL

Düz Anlatım

Münazara

Altı Şapkalı
Düşünme

Kavram Haritası

Gezi

Genel
Amaçlar

Beyin Fırtınası

Drama

Gösterip
Yaptırma

Gözlem
Araştırma

Soru-Cevap

Görüşme
Sergi
Şema: Sanat eğitiminde kullanılabilecek bazı öğretim teknikleri

• Anlatım: Anlatım tekniği, eğitim öğretimi etkili bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla görsel materyallerden faydalanma durumudur. Ayrıca büyük gruplara kısa sürede çok bilgi aktarmak ve uygulamaları göstermek için de faydalıdır.
Anlatım Tekniğinin Başlıca Özellikleri
• Öğretmen merkezlidir.
• Duyarak ve görerek öğrenme temellidir.
• Becerilerin öğretiminde etkilidir.
• Kısa zamanda çok kişiye eğitim vermede kolaylık sağlar.
Öğretmenlerin çok kullandıkları yöntemlerden biri düz anlatımdır. Sunuş yolu stratejisine
uygun bir yöntem olan düz anlatımla öğrenciye bilişsel alanın bilgi; duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma; devinişsel alanın uyarılma basamağındaki davranışlar kazandırılabilir.
Düz Anlatım Yönteminin Uygulanmasında Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
• Yapmacık tavırlardan uzak, sevecen, içten ve anlayışlı olmalıdır.
• Öğrencilerin kişiliklerini geliştirmeye yönelik ve onları onurlandırıcı sözler söylemelidir.
• Güler yüzlü, toleranslı, disiplinli ve yönetici olmalıdır.
• Öğrencilerine, saygı duyulan kişilerden örnek vermelidir.
• Gereği kadar jest, mimik kullanmalı ve her hareketiyle örnek olmalıdır.
• Konunun uzmanı olduğunu yeri geldikçe vurgulamalıdır.
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• Dersin başında ulaşacağı hedefi belirtmemelidir. Öğrencilerle birlikte sonuca adım adım
ulaşmalıdır.
• Sınıfın ve dersin içeriğine göre ses tonunu ayarlamalıdır.
• Öğrencilerle göz iletişimi kurmalıdır.
Görsel-İşitsel Destek
Tıpkıbasım (röprodüksiyon), kitap, video, projeksiyon, bilgisayar etkileşimli tahta ve Genel
Ağ görsel-işitsel destek araç gerecidir. Bu gereç, öğrenmeyi kolaylaştırmak için etkili bir şekilde
kullanılmalıdır. Yapacağı çalışma sonucunda ulaşacağı sonuç hakkında öğrenciye bilgi verilmelidir. Görsel ve işitsel araçların kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
• Araç gereç konuyla ilgili olmalıdır.
• Öğrenciler bu araçlardan en iyi yararlanacak şekilde yerleşmeli veya yerleştirilmelidir.
• Görsel materyaller renkli ve kolayca görülebilecek nitelikte olmalıdır.
• Görsel materyalle öğrenciler arasında engel bulunmamalıdır.

• Münazara: Birbirine zıt görüşler içeren bir konuda iki farklı grup oluşturulur ve her grup
kendi görüşünü belli zaman birimleri içinde tarafsız bir dinleyici grubuna anlatır. Amaç kendi
tarafının tezini kanıtlamak, diğer tarafın tezini çürütmektir. Dinleyici grup, alkışlarla tartışmanın akışını etkilemeye çalışır. Tartışmacıları çeşitli yönlerden tek tek değerlendiren ve kazanan tarafı açıklamaya yetkili bir jüri vardır.
Münazarada daha ziyade öğrencinin söz ustalığı ve hazırcevap olma gibi özellikler öne çıkar.
Öğrenciler herhangi bir münazaraya kaynakları uzun süre tarayarak ve bilgi toplayarak hazırlanırlar. Öğrenci hem kendi tezini hem de karşı tezi iyi bilmelidir. Eğer öğretmen münazarayı sınıfta düzenlemişse daha sonra karşıt görüşleri topluca değerlendirecek bir sınıf çalışması da yaptırmalıdır.

• Beyin Fırtınası: Bu yöntem bir probleme çözüm aramak için öğretmen ve öğrencilerin
birlikte kullandıkları tekniktir. Öğretmen problem ile ilgili olarak öğrencilere çeşitli sorular
sorar, öğrencilerin problemin çözümü ile ilgili görüş ve düşüncelerini alır. Böylece öğrencilerin yaratıcı düşüncelerini harekete geçirecek çok sayıda fikir kısa sürede sınıfta paylaşılır.
Bu teknik büyük ve küçük gruplarda rahatlıkla uygulanabilir.

• Altı Şapkalı Düşünme: Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılan grup tartışmalı bir tekniktir. Düşünme öğretiminde kullanılır. Eleştirel ve çok yönlü düşünmeyi sağlar.
Öğrenci bir olay ya da olgunun sadece tek yönlü değil birçok yönlü olabileceğini anlar.
Öğrencinin olayın tek bir özelliğine takılıp kalmasını önleyen bir tekniktir. Bu teknikte altı
değişik renkte şapka ve şapkaların anlamını temsil eden düşünceler bulunmaktadır. Öğrenciler sırası ile bütün şapkaları takarak görüşlerini belirtir. Böylece olaylara farklı yönlerden
yaklaşmayı öğrenirler.
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Beyaz Şapka

: Tarafsız bir şekilde bilgiyi temele alarak düşünür.

Kırmızı Şapka : Önsezilere dayalıdır. Olaylara duygusal tepki vermeyi temel alır.
Siyah Şapka

: Olaylara eleştirel ve karamsar yönden bakar.

Sarı Şapka

: Olaylara iyimser ve yapıcı yönden bakar.

Yeşil Şapka

: Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulur. Yaratıcı ve yenilikçi fikirler
üretmeye dayalı düşünür.

Mavi Şapka

: Olayları tüm yönleriyle görür ve değişkenleri kontrol altında tutar.

Bir olay verilir ve her öğrencinin farklı şapkayı temsil eden düşünceden hareketle olayı yorumlaması istenerek yaratıcı düşünceler ortaya çıkarılır.
• Drama: Drama; öğrencilerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri veya soyut bir kavramı doğaçlamaları, bunlarla ilgili olarak rol oynamaları ve bunları canlandırmalarıdır. Dramada
öğrenciler bir tiyatro oyununun sahneye konuluşundaki gibi kendilerini o atmosferin içinde
hissederler. Drama, öğrencilere hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak
öğreten bir tekniktir.
• Soru-Cevap: Öğretmenin konuyla ilgili önceden hazırladığı soruları sınıfta öğrencilere
sorması ve öğrencilerin bunları cevaplamaları yöntemidir. Öğretmen, öğrencilerin düşünme
ve yorum yapmalarına olanak sağlayan sorular hazırlamalıdır. Yöntem, konunun ne kadar
anlaşıldığı hakkında dönüt verir. Öğrenci, soru sorulacağı için sürekli hazır hâldedir. Soru
sormak her türlü öğrenmenin başıdır. Kafasında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan
kişi, artık meselenin farkına varmış ve çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. Öğrenciye
rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse öğrenci, o problemi güzel bir
metotla çözebilecek demektir.
Soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. Soru-cevap metodu,
başka metotların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; dersi, baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir.
Sorunun birçok çeşidi vardır. Bunları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.
• Doğruyu seçme soruları
• Tamamlama soruları
• Hatırlatma soruları
• Analizci sorular
• Sentezci sorular (karşılaştırma, karar verme, sebep-sonuç gösterme vb.)
Soru-cevap yönteminin günümüzde uygulaması genellikle tartışma ve yoklama (sınav) şek-
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linde olmaktadır. Burada diyalogdan ziyade çok kişi arasında belli bir konuda sistemli bir fikir
alışverişi söz konusudur. Tartışmayı, bilgili ve gruba hâkim olacak şekilde yetkili bir kişinin yönetmesi gerekir.
Soru-Cevap Yönteminin Faydaları
• Öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlar. Bütün eğitim tarihi boyunca “soru”nun
zihinde analiz etme ve sentez yapma gücünden yararlanılmıştır. Sorular hem öğrencileri
düşünmeye sevk etmiş hem de öğretimi disipline etmiştir.
• Öğrenciyi güdüler, sosyalleştirir; ona öğrendiklerini uygulama ve yorumlama imkânı verir.
• Sınıf içinde hem öğretmenle hem tartışma arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurmasını sağlar.
Soru herkesin zihnindeki farklı cevapları, fikir ve görüşleri ortaya çıkarır. Bunların demokratik bir biçimde ifade edilmesini; buradan da kişilerin tahammül, müsamaha ve çok sesliliğe alışmalarını sağlar. Öğrencinin karşısındakinin düşüncesini dinlemesine ve anlamaya
çalışmasına imkân tanır. Demokratik bir ortamda, çevredekilerin fikirlerini alarak, onları
doğru yorumlayarak diğer öğrencilerle karşılıklı iş birliği içinde olur. Kişinin kendi kendini
değerlendirmesine yardımcı olur.
• Öğrencinin hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirir.
• Öğrenci, kendisine de her an soru sorulabileceğini düşünerek dersi, tartışmayı dikkatle izleme disiplinine alışır. Soru-cevap yöntemi, öğrencinin derse ilgisini arttırır.
• Öğretmene; sınıf içindeki bir konuyu kavrama, analiz, sentez, değerlendirme ve uygulama
yeterliliklerini ölçme imkânı verir. Öğretmen, öğretmeye çalıştıklarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığını veya ne kadar öğrenildiğini ancak soru-cevap yöntemi ile öğrenebilir. Bu şekilde
dersin öğrenci seviyesine uygun hâle getirilmesinde de bu metottan faydalanılır.
• Anlatılan konuların tekrar ve pekiştirmelerle daha iyi öğrenilmesi sağlanmış olur.
• Konunun ana çizgilerinin belirtilmesinde ve önemli yerlerinin vurgulanmasında önemli rol
oynar. Ezberlemeyi de bir parça engellemeye çalışır.
• Soru-cevap yöntemi, her dersin öğretiminde kullanılabilir. Ayrıca, diğer metotlarla yapılan
her öğretim metodunun mükemmel bir tamamlayıcısı olabilir.
Soru-Cevap Yönteminin Sınırlılıkları
• Öğrencilerin soru cümlesinin konusu ile ilgili olarak ayrıntılı düşünmelerini ve sebep-sonuç
ilişkisi kurmalarını engeller.
• Derste sürekli soru sorulması ve cevap istenmesi öğretimi sıkıcı duruma getirebilir.
• Yetenek düzeyi yetersiz olan grup üyelerinin bazı soruları-cevapları anlamaları ve tartışmaları izlemeleri sağlanamaz.
• Soru sorma, detaylı bilgi, zihinsel yeti ve tecrübe gerektirdiğinden bu metot herkes tarafından iyi kullanılamaz.
• Sorulara gerektiği biçimde cevap veremeyen öğrencilerin kendilerine güvenleri azalır.
• Soru-cevap metodu, diğer tekniklerle desteklenmezse konunun anlaşılmasında güçlükler görülür.
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• Öğretmenin öğrencilerden yanlış cevaplar alması, öğretimin yetersiz olduğu düşüncesine
kapılmasına ve zaman kaybına neden olur.
• Öğrencilerin konuyu kavramamış ve yarışmacı tipler hâline gelmelerine yol açar.
• Anlatma metoduna göre daha fazla süre gerektirir.
• Soru-cevap yönteminin kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür.
Soru-Cevap Yönteminin İyi Kullanılması İçin Neler Yapılmalıdır?
• Soru, dil bilgisi kurallarına uygun olarak sorulmalıdır. “Niçin, neden, nasıl, kim, ne zaman”
gibi soru kalıplarıyla başlamalı veya bitmelidir. Öğretmen soru hazırlama ve sınıfta öğrencilerin önünde soru sorma tekniklerini iyi bilmelidir.
• Soru; kısa, açık, anlam bakımından doğru ve uyarıcı olmalıdır. Her sorun veya fikir için ayrı
ayrı soru sorulmalı, birkaç konuyu kapsayan genel sorulardan kaçınılmalıdır. Belirsiz ve
karışık cevaplar düşündüren bir soru sınıfta problem çıkartabilir.
• Sorular dağınık olmamalı; dersin hedefine uygun, tutarlı ve konu ile uyumlu olmalıdır. Merak sorularından kaçınılmalıdır.
• Soru; akla, mantığa, gerçeğe ve bilimsel esaslara uygun olmalıdır. Soru, emir veya telkin
mahiyetinde olmamalıdır.
• Soru; gerektiğinde öğrencilerin dikkatini dersin önemli yerlerine çekmek, dersi dinlemeyenlerin derse yönelmelerini sağlamak, dikkati dağılmış öğrencileri uyarmak ve disiplin sağlamak amacıyla da kullanılabilir.
• Öğretmen soru sorarken esnek olmalı, öğrencileri rahatlatmalı; soru veya cevap anlaşılmadığı zaman aynı söyleyiş kalıbıyla değil yeni ifadelerle soru veya cevabın anlaşılmasına
çalışmalıdır.
• Sorunun cevabı içinde olmamalı, soru cevabı belli etmemeli, telkin etmemeli, öğrencileri
düşünmeye, bilgi ve tecrübelerini yoklamaya sevk etmelidir.
• Soru; içeriği, kolaylığı ve zorluğu bakımından öğrencilerin zihinsel ve ruhsal gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Öğrencinin seviyesinin altında veya üstünde sorular sormamaya
özen göstermelidir.
• Soru-cevap yöntemi dersi mekanikleştirmemeli, öğrencileri ezbere sürüklememelidir. Öte
yandan soru-cevap yöntemi zaman israfına yol açmamalı, konuyu amacından uzaklaştıracak
ve öğrencileri kutuplaştıracak uygulamalardan kaçınılmalıdır.
• Soru, bir öğrenciye veya belli bir öğrenci grubuna değil sınıfın bütününe yöneltilmeli ve
sınıfın tamamından cevap beklenmelidir. Cevap verme safhasına mümkün olduğu kadar çok
öğrencinin katılması sağlanmalı, sınıftaki öğrencilerden mümkün olduğu kadar çok sayıda
cevap almak hedeflenmelidir.
• Cevaplar aceleye getirilmemeli, öğrencilerin düşünüp cevap hazırlaması için yeterli bir
zaman bırakılmalıdır. Öğrenciler cevaba zorlanmamalı, sıkıştırılmamalıdır. Aynı zamanda
“evet” veya “hayır” gibi kısa cevaplar gerektiren sorulardan da kaçınılmalıdır.
• Soru veya cevaplar çok tekrarlanmamalıdır. Bu, öğrencilerin ilgisini dağıtır. Öğrenciler de
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soru sormaya isteklendirilmelidir. Soru formüle etmenin dersin anlaşılmasını kolaylaştırdığı
ve derse olan ilgiyi arttırdığı unutulmamalıdır.
• Soru kadar verilecek cevabın da açık ve net olması sağlanmalıdır. Tahminî cevaplar çıkaracak soru sorulmamalıdır.
• Sorulara verilecek cevaplarda öğrencinin kişisel fikir ve tutumlarının sergilenmemesi, belli
bir dinî veya ideolojik sistemin propaganda edilmemesi sağlanmalıdır. Cevabın tek öğrenci
tarafından verilmesi sağlanmalıdır.
• Eğer isim söylenerek öğrenciden cevap istenecekse öğrenci numarasına göre baştan veya
sondan başlayıp sırayla gitme yerine rastgele seçim yapılmalıdır.
• Bu metot kullanılırken öğrencileri sınıf huzurunda utandırıcı, mahcup edici, onur kırıcı
durumlara düşürmekten kaçınmalı; bilakis “iyi”, “güzel” gibi sözler veya notlarla öğrenci
ödüllendirilmeli; öğrencilerin bu şekilde daha sonraki soru veya cevaplara katılması teşvik
edilmelidir.
• Kavram Haritası: Konu ile ilgili başlıca kavramların bir kavram etrafında birbiriyle ilişkilerini gösterecek bir haritanın oluşturulmasıdır. Kavram haritaları; öğrenmeyi kolaylaştırma,
öğrenme sürecini kontrol etme, kavram yanılgılarını ortaya çıkarma amacıyla kullanılır. Ayrıca öğrenmeyi anlamlı kılar ve tekrar tekrar kullanılabilir.

• Gösterip Yaptırma (Demonstrasyon): Bu yöntem özellikle öğrencilere belirli bir beceri kazandırılırken görsel ve işitsel ögeler birlikte kullanıldığı için etkin bir öğrenme ortamı
yaratır. Bu yöntemle bir işin en iyi şekilde nasıl yapılacağı gösterilir ve sonra öğrenciden
bunu sınıf ortamında ya da bir laboratuvarda yapması istenir. Bu yöntem, bir konuya ilişkin
bilgilerin açıklanması ile bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların
yapılması aşamasında ve daha çok uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında
kullanılır. Meslek liselerinde belli bir iş ya da laboratuvarda yapılan bir deney bu yöntemle
verilebileceği gibi Türkçe ya da yabancı dil derslerinde güzel konuşma yazma becerileri de
bu yöntemle geliştirilebilir. Gösterip yaptırma yöntemi ile daha çok psikomotor beceriler kazandırılır. İnsan ilişkileri, toplumsal olgu ve olaylar, fen bilimleri konuları, teknoloji tasarım
dersleri, beden eğitimi, sanat eğitimi, trafik ve ilk yardım derslerinde de etkili bir şekilde
kullanılabilir. Bu yöntem sınıf içinde ya da dışında etkileşimli tahta, televizyon, VCD, DVD,
sinevizyon gibi araçlar yardımı ile film izletilerek diğer yöntemlerle birlikte uygulanabilir.
Bu şekilde öğrencilerin birçok duyusu harekete geçirilerek onlar için zengin bir öğrenme
ortamı oluşturulabilir.
Gösterip Yaptırma Yöntemin Uygulanmasında İzlenecek Aşamalar
• Öğretmenin gerekli ortam, araç ve gereci hazırlaması
• Gösteri planının önceden hazırlanıp panoya asılması ya da öğrencilere izlenecek aşamaların
yazdırılması
• Yazı yanında mutlaka şekil, şema ve görsel ögelere yer verilmesi, izlenen bir film ise önceden konu ile ilgili açıklama yapılması, aralarda durdurulup açıklama yapılması ve sonunda
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değerlendirme yapılması
Yapılan gösterinin birkaç öğrenciye tekrar ettirilmesi, hataları varsa öğrencilerin görmelerinin sağlanması
Soru-cevap ile konunun eksik yanlarının tamamlanması
Öğrencilere bireysel ve grup olarak uygulama yaptırılması
Yapılan çalışma boyunca öğretmenin öğrencilerin çalışmalarını kontrol etmesi, onları yönlendirmesi ve yaptıkları hataları anında düzeltilmelerini sağlaması
Ortaya çıkan ürün ve çalışmaların öğrencilerle birlikte değerlendirilmesi
Gösterip Yaptırma Yönteminin Uygulanmasında Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken
Hususlar
Yapılacak gösteri (uygulama çalışması) için önceden hazırlanılmalıdır. Yapılacak gösteriden önce sınıf planı, öğrencilerin göreceği şekilde hazırlanmalıdır. Öğrencilerin uygulamayı
takip ettiğini ve anlayıp anlamadığını öğrenmek için öğrencilere kısa sorular sorulmalıdır.
Gösteri sonucu sınıfça yorumlanmalı ve genellemeye ulaşılması sağlanmalıdır.

• Gösteri sırasında istenmeyen bir durum olmaması için çok dikkatli olunmalıdır. Doğabilecek
bir tehlike varsa öğrencileri uyararak önlem alınmalıdır.
• Gösteriyi bütün öğrencilerin görebilmesi için eğitim ortamı “U” şeklinde düzenlenmelidir.
• Gösterinin süresi ve zamanı belirlenmelidir.
• Gösteri sonunda sonuçlar öğrencilerle birlikte değerlendirilmeli, eksik yanlar varsa saptanmalıdır.
• Gösterilecek bir film önceden mutlaka izlenmeli, öğrencilerin seviyesine uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, vurgulanacak noktalar belirlenmelidir.
• Gösterinin mümkün olduğunca basit araçlarla ve anlaşılır bir şekilde yapılmasına özen gösterilmeli, günlük yaşamla bağ kurulmalıdır.
• Yazılı bir materyal oluşturulmuşsa sonunda öğrencilere dağıtılmalıdır.
• Gezi-Gözlem: Gezi, sınıftaki konularla ilgili olarak yapılan planlı ziyarettir.
Gezi Planının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Öğrenciye kazandırılacak hedef davranışlar öğrencilerle birlikte belirlenmelidir.
• Gezi yapılacak yer bu hedef davranışlara göre önceden belirlenmelidir.
• İzinler alınmalı, gezi yapılacak yerde sorulacak sorular önceden belirlenmelidir.
• Öğrencilerle birlikte (hedefe ve belirlenen yere göre) gezi planı hazırlanmalıdır.
• Gezi plana göre yapılmalıdır.
• Yapılan etkinlikler ve sonuçlar, gezinin amaçları doğrultusunda sınıfta tartışılmalıdır.
Gözlem, gerçek yaşamdaki olayların, nesnelerin, insanların, bir plan dâhilinde izlenmesi ile
gerçekleşen bir tekniktir. Gözlem tekniği öğrencilere inceleme olanağı tanımasının yanı sıra
gözlem yapılan konuyu kavramayı sağlar.
Gözlem Yönteminin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Sistematik ve bir formatı (gözlem formu ve fişi) olmalıdır. Gözleme başlamadan önce hedefler
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belirlenmelidir. Öğrencilere gözlenecek durum ya da olayla ilgili önceden bilgi verilmelidir.
Farklı öğrenciler aynı durum ya da olayı gözlemeli, sonuçlar karşılaştırılmalıdır.
Gözlemci gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı, böyle bir durum söz konusu olursa
gözlem gizli gerçekleştirilmelidir.
Gözlem sonuçları vakit kaybedilmeden kaydedilmelidir.
Araştırma: Araştırma tekniği; öğretimde ve üst düzey davranışların kazandırılmasında, bir
konunun öğretiminde doğrudan bir uygulama olarak değil ancak bu öğretime destek amacıyla kullanılır. Bireysel ya da grupla öğrenmede, okul ile gerçek hayat arasında bağ kurulmasında, disiplinler arası çalışmalarda, süreç boyunca gerekli görüldüğünde sınıf içinde ve
dışında yürütülür. Öğrenciler bireysel ya da gruplar hâlinde kendi ilgi ve isteklerine göre
konu seçerler. Öğretmenin rehberliğinde serbest çalışmalar yapılır. Araştırma, iş birliği içinde çalışma ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Problem çözme süreci ve bilimsel
yöntem kullanılarak konular üzerinde çalışılır. Araştırma ve inceleme yoluyla problem çözme, öğrencileri bilimsel araştırma yöntemlerine alıştırma yaklaşımıdır. Öğrenci, çevredeki
problemleri algılar, tanımlar, verileri toplar, geçici çözüm yolları geliştirir ve bunların mümkün olup olmadığını test eder.

• Görüşme: Öğrenme konusuyla ilgili bilgileri uzman kişilerden alarak sınıf ortamında aktar-
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maya dayalı bir tekniktir. Uzman kişi, sınıf ortamına getirilebilir veya görüşme ziyaret etme
şeklinde gerçekleştirilebilir. Uzman kişinin açıklamaları, konuyu yaşamış biri olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkileyici olabilir.
Sergi: Yazı, şiir, heykel, resim gibi ürünlerin belli bir mekânda sergilenerek izleyicinin incelemesine sunulmasıdır. Öğrenciler hem ürünleri hazırlarken hem de ürünleri incelerken öğrenebilme fırsatı bulurlar. Öğrencinin öğrenme sürecindeki etkinliklerini paylaşması amacıyla
yapılır. Sergiler, grup bilincini ve grupla çalışma alışkanlığını geliştirir. Motivasyonu arttırır.
Ürün ve süreç değerlendirmeye olanak sağlar.
Sergi; doğal, toplumsal, kültürel ürünlerin bilgi ve beceri elde etmek için kişilere sunulduğu
etkinliklerden biridir. Sergiye gitme, gezinin kurallarına göre yapılmalıdır. Sergi, aşamalı
olarak şu kurallara göre yapılabilir:
Serginin hangi hedef davranışları kazandırmak için düzenleneceği belirlenmelidir.
Sergide herkesin görev, yetki ve sorumlulukları saptanmalıdır.
Serginin kimlere, ne zaman ve nerede sunulacağı belirlenmelidir.
Sergi için gerekli kişi ve kurumlardan izin alınmalıdır.
Sergide kullanmak için doğal, kültürel ve toplumsal ürünler seçilmelidir.
Sergi düzenlenirken her öğrencinin görev alması sağlanmalıdır.
Yapılacak etkinlikler, rapor hâlinde sınıfa veya atölyeye ve yetkililere sunulmalıdır.
Sergi tanıtımı ile ilgili film, video, afiş ve pankart hazırlanmalı ve gerekli duyurular
yapılmalıdır.
Serginin açılış programı, sınıfta belirlenmelidir. İlgili ve yetkili kişilerle görüşülüp düzen-
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lendikten sonra bu program uygulanmalıdır.
• Sergi sonunda plana göre gerekli işlemler yapılmalı, sergi toplanmalıdır.
• Yapılan etkinlikler, rapor hâlinde sınıfa veya atölyeye ve yetkililere sunulmalıdır.

1.2.1. Değerlerimiz
Değerlerimiz öğretim programlarının perspektifini oluşturan ilkeler toplamıdır.
Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek
bugünümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır. Temel insani özelliklerimizi oluşturan değerlerimiz, hayatımızın rutin akışında ve karşılaştığımız sorunlarla başa çıkmada eyleme
geçmemizi sağlayan kudretin ve gücün kaynağıdır.
Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip olduğu
yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun ahlaki kararlar alma ve
bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazandırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir. Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli
görevidir; yeni neslin değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir.
Eğitim sistemi değerleri kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirir. “Eğitim programı”; öğretim programları, öğrenme öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri, ders dışı etkinlikler, mevzuat
gibi eğitim sisteminin tüm unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Öğretim
programlarında bu anlayışla değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite,
konu vb. olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu
olan değerlerimiz, öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır.
Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle
ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır.

1.2.2. Yetkinlikler
Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip
karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası
düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. TYÇ sekiz
anahtar yetkinlik belirlemekte ve aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
1) Anadilde iletişim: Kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma); eğitim
ve öğretim, iş yeri, ev ve eğlence gibi her türlü sosyal ve kültürel bağlamda uygun
ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmaktır.
2) Yabancı dillerde iletişim: Çoğunlukla ana dilde iletişimin temel beceri boyutlarını

28

paylaşmakta olup duygu, düşünce, kavram, olgu ve görüşleri hem sözlü hem de yazılı olarak kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, öğretim, iş yeri, ev ve eğlence
gibi uygun bir dizi sosyal ve kültürel bağlamda anlama, ifade etme ve yorumlama
becerisine dayalıdır. Yabancı dillerde iletişim, aracılık etme ve kültürlerarası anlayış becerilerini de gerektirmektedir. Bireyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve
kültürel geçmişi, çevresi, ihtiyaçları ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma,
okuma ve yazma boyutları ile farklı diller arasında değişkenlik gösterecektir.
3) Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler: Matematiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Sağlam bir aritmetik becerisi üzerine inşa
edilen süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu yapılmaktadır. Matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgular,
grafikler ve tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri
ve isteğini içermektedir. Bilimde yetkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı
sonuçlar üretmek amacıyla doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlığına
ve metodolojiden yararlanma beceri ve arzusuna atıfta bulunmaktadır. Teknolojide
yetkinlik, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve metodolojinin uygulanması olarak görülmektedir. Bilim ve teknolojide yetkinlik, insan
etkinliklerinden kaynaklanan değişimleri ve her bireyin vatandaş olarak sorumluluklarını kavrama gücünü kapsamaktadır.
4) Dijital yetkinlik: İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kullanılmasını kapsar. Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim
ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir.
5) Öğrenmeyi öğrenme: Bireyin kendi öğrenme eylemini etkili zaman ve bilgi yönetimini de kapsayacak şekilde bireysel olarak veya grup hâlinde düzenleyebilmesi
için öğrenmenin peşine düşme ve bu konuda ısrarcı olma yetkinliğidir. Bu yetkinlik,
bireyin var olan imkânları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamaktadır. Yeni bilgi ve beceriler kazanmak, işlemek ve kendine uyarlamak kadar
rehberlik desteği aramak ve bundan yararlanmak anlamına da gelir. Öğrenmeyi
öğrenme, bilgi ve becerilerin ev, iş yeri, eğitim ve öğretim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda kullanılması ve uygulanması için önceki öğrenme ve hayat tecrübelerine
dayanılması yönünde öğrenenleri harekete geçirir.
6) Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkinlikler kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikleri içermekte; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özelliklerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimlerini kapsar.
Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara
ilişkin bilgiye, demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı olarak medeni haya-
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ta tam olarak katılmaları için donatmaktadır.
7) İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bireyin düşüncelerini eyleme dönüştürme becerisini
ifade eder. Yaratıcılık, yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de içerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde
ve toplumda değil işlerine ait bağlam ve şartların farkında olabilmeleri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında desteklemekte; toplumsal
ve ticari etkinliklere girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları daha
özgün bilgi ve beceriler için de bir temel teşkil etmektedir. Etik değerlerin farkında
olma ve iyi yönetişimi desteklemeyi de kapsar.
8) Kültürel farkındalık ve ifade: Müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatlar
dâhil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin öneminin takdiridir.

1.3. ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI
Hiçbir

insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes
için geçerli ve standart olması” insanın doğasına terstir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Öğretim
programları bu açıdan bir yol göstericidir. Öğretim programlarından ölçme değerlendirmeye ait bütün unsurları içermesini beklemek gerçekçi bir beklenti olarak değerlendirilemez. Eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim düzeyi, ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları
vb. iç ve dış dinamiklerden ciddi şekilde etkilendiği için, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik öğretim programlarından değil öğretmen ve
eğitim uygulayıcılarından beklenir. Bu noktada özgünlük ve yaratıcılık öğretmenlerden
temel beklentidir.
Bu bakış açısından hareketle öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yön veren ilkeleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
1. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami
uyum sağlamalı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.
2. Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabilecek ölçme araç ve yöntemleri açısından uygulayıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gösterir. Ancak tercih edilen
ölçme ve değerlendirme araç ve yönteminde, gereken teknik ve akademik standartlara uyulmalıdır.
3. Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve
eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle
birlikte bütünlük içinde ele alınır.
4. Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenci-
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ler için genel geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir. Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp
değerlendirilmez.
5. Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)” için de verilir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemez.
6. Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.
7. Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi
özellikleri zamanla değişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri tek bir zamanda
ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esastır.

1.3.1. Sonuç Odaklı Değerlendirme Yaklaşımlarında Kullanılabilecek
Ölçme Araçları

Öğrencilerin öğrenme düzeylerine ilişkin bir yargıda bulunma çalışması olup genelde öğrenci notlarının tespitinde kullanılmaktadır. Sonuç değerlendirme, öğrenme-öğretme süreci sonunda
öğrencinin elde ettiği kazanımları gözlemleme ve sonuçlar hakkında karara varma sürecidir. Bu
amaçla çoktan seçmeli, eşleştirmeli, uzun cevaplı, kısa cevaplı vb. sorulardan oluşan testler kullanılabilir. İzlemesi yapılacak öğrenme alanı veya öğrenme alanları önceden belirlenir. Öğrenme
alanı veya öğrenme alanlarındaki kazanımlardan ve becerilerden hareketle öğrenme alanının içeriğine uygun testler belirlenir. Test için hazırlanan sorularda kazanımların ve becerilerin dengeli
dağılımına, soruların öğrenme alanındaki kazanım ve becerileri kapsamasına dikkat edilmelidir.
Öğrencileri değerlendirirken amaç yalnızca not vermek değildir. Aynı zamanda öğrencilerin kazanımlarla ilgili eksiklikleri belirlenmeli ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınmalıdır.
Öğrenci ders dışı etkinliklere teşvik edilmelidir. Ders işlenişi bitiminde yapılan değerlendirmeler
sonucu gerek duyulursa ek çalışmalar yapılmalıdır.
Örnek
• Nota dâhil edileceği söylenen etkinlikler
• Proje notları
• Standartlaştırılmış başarı sınavları
• Açık Uçlu Sorular: Bu sınavlarda öğrencilere duruma göre bir ya da birkaç soru sorulur.
Öğrenciden, sorunun cevabını düşünüp hatırlaması ve bulduğu cevabı yazılı olarak ifade etmesi beklenir. Klasik ve kompozisyon türü sorular açık uçludur. Öğrencinin özgün ve yaratıcı düşünme gücünü, yazılı anlatım becerisini, belli konulardaki görüşünü, bilgi ve tutumunu
ölçmek için açık uçlu sorular kullanılmalıdır.
• Kısa Cevaplı Testler (Boşluk Doldurma): Kısa cevaplı testler yazılı yoklamalara alternatif olan sınav türlerinden biridir. Adından da anlaşılacağı üzere kısa cevaplı testlerde sorulan
bir sorunun cevabı yazılı yoklamalarda olduğu gibi uzun değildir. Kısa cevaplı testler; bir
kelime, rakam veya en çok bir cümle ile cevabı verilebilecek türdendir. Kısa cevaplı bir test
maddesi, doğrudan soru cümlesi olarak sorulabileceği gibi eksik cümle (doldurmalı test)
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yapısında da sorulabilir. Kısa cevaplı test soruları genelde bilgi kısmen de kavrama düzeyindeki davranışları ölçmede uygundur.
• Doğru-Yanlış Testleri: Doğru-yanlış testleri bazıları yanlış bazıları doğru önermeler hâlinde verilen maddelerden oluşur. Yanıtlayıcıdan her maddeyi okuması, madde kapsamındaki
fikre göre onu doğru ya da yanlış olarak sınıflandırması istenir. Böylece bilgilerin doğru
veya yanlış olduğunu ne derece kestirebildiği ölçülür.
• Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli test maddesi, öğrenciye bir sorunun yöneltildiği ve
sonra da bu sorunun doğru yanıtının üç ya da dört hatalı yanıt arasında verildiği bir test türüdür. Bu
tür sorularda öğrenciden beklenen, kendisine yöneltilen soruyu okuması, yanıtı düşünüp bulması ve
bulduğu yanıtı verilenler arasından seçerek işaretlemesidir. Öğrenciler verilen seçenekler arasından
seçim yapar. Çoktan seçmeli bir soru, kök ve seçenekler olmak üzere iki kısımdan meydana gelir.
Seçenekler kısmı da çeldiriciler ve doğru yanıt diye ikiye ayrılır.
• Eşleştirmeli Testler: Bu tür testlerde maddeler iki sütun hâlinde sıralanır. Her iki sütunda
ilişkili olanların bulunması istenir. Sol taraftakilere “kavramlar”, sağ taraftakilere “kavram
açıklamaları” denir. Öğrencilerden, ifadelerin cevaplarını bulmaları istenir.

1.3.2. Sürece Dayalı Değerlendirme Yaklaşımlarında Kullanılabilecek Ölçme Araçları

Öğretimi yönlendirmek amacıyla kullanılır. Hem öğrenme öncesi hem de sonrası süreçlerde
yer almaktadır. Süreç değerlendirmede, öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde yaptığı projeler,
görevler, sunular vb. çalışmalar ile ders içi etkinlikleri gözlemlenip değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Örnek
• Öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmek amacıyla kullanılan ön testler ve izleme testleri
• Çalışmaları esnasında öğrencilerin davranışlarına yönelik gözlemler
• Ev ödevleri (ders dışı etkinlikler) ve ders esnasında sorulan sorular
Süreç Odaklı Değerlendirmenin Avantajları
• Kavramsal hataların belirlenmesine imkân tanır.
• Öğretimin etkili olmasını artırmak için veri sağlar.
• Öğrenmeyi iyileştirmek için geri bildirime imkân verir.
• Çıkan sonuçlar, özgün olur.
• Değerlendirme işlemi süreklilik gerektirir.
Ölçme ve değerlendirme; öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak,
eksikliklerini belirlemek, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin işe yararlığını anlamak,
programın zayıf ve kuvvetli yanlarını ortaya çıkarmak, kısacası eğitim öğretim süreci ile ilgili
verileri toplamak ve yorumlamak için yapılır. Bu programın öğrenme-öğretme sürecinde; öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını yapılandırarak en üst seviyede sergileyebilmeleri için çoklu değerlendirme fırsatları sunulmalıdır. Ölçme ve değerlendirmede, öğrenci merkezli yaklaşıma uygun
olarak daha çok, öğrenmede bireysel farklılıklar dikkate alınarak öğrenci gelişimi izlenmelidir.
Sadece öğrenme ürünü değil, öğrenme süreçleri de değerlendirilir. Görsel sanatlar dersi öğretimi
sürecinde değerlendirme yaparken öğrencilerin;
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• Görsel sanatlar dersinde kazandığı bilgi, beceri ve değerleri günlük yaşamda ne kadar uygulayabildiği,
• Araştırma yapabilme becerilerinin nasıl ve ne kadar geliştiği,
• Akıl yürütme becerilerinin ve problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
• Proje hazırlamaya yönelik tutumlarının nasıl olduğu,
• Sosyal becerileri ile yaratıcı ve estetik düşüncelerinin ne kadar geliştiği,
• Çevrelerindeki olgu ve olayları algılama ve sorunlara karşı duyarlılıklarının ne kadar geliştiği,
• Öz değerlendirme becerilerinin ne kadar geliştiği,
• Diğer disiplin alanlarında kazandığı bilgi, beceri ve değerleri ilgili etkinliklerle ilişkilendirerek kullanıp kullanamadıkları dikkate alınmalıdır.
Görsel sanatlar dersi, çoğunlukla eğlenceli ve hayatın içinden örneklerle uygulamalı olarak
yürütülmelidir. Bu programda sonuçla birlikte sürecin de ölçülerek değerlendirildiği bir ölçme
ve değerlendirme anlayışı benimsenmektedir. Böyle bir değerlendirme öğrencilerin öğrenme konusunda sorumluluk sahibi olmalarına ve öğrendikleriyle gurur duymalarına yardımcı olacaktır.
Derse ait ölçme ve değerlendirme planı hazırlanırken ölçme ve değerlendirmenin hangi amaçla
yapıldığı, hangi araçların ne zaman kullanılacağı, uygulama sürecinde kazanılan bilgilerin nerede
saklanacağı gibi sorulara cevap aranmalıdır.
Hazırlanan ölçme ve değerlendirme planının uygulanmasında;
• Öğrencilerin çalışmalarının düzenli olarak değerlendirilmesi,
• Ölçme ve değerlendirme planının dersin kazanımlarına uygun olarak hazırlanması,
• Öğrencilerin yaptıkları projeler kadar düşünme, araç kullanma, zamanı etkili kullanma, sorumluluklarını yerine getirme, amaç belirleme, uygun yöntemleri kullanma, gerekli yardım
ve desteği sağlama, raporlama, sunum yapma gibi becerilerin de değerlendirilmesi,
• Bireysel değerlendirmeler yanında grupla yapılan çalışmaların da değerlendirilmesi,
• Çevrelerindeki sorunları fark etme, araştırma yapma, sorunun çözümü ile ilgili proje hazırlama sürecindeki tutum ve değerlerindeki değişimlerin de ölçülüp değerlendirilmesi,
• Öğrencilerle görüşmeler yapılması, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin proje hazırlamaya ilişkin iş ve işlemlerinin gözlenerek gözlem sonuçlarının kaydedilmesi,
• Ölçme ve değerlendirme planının uygulanması ile ilgili olarak ilk derste öğrencilerin ölçme
ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Eksik ya da yanlış öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkileyip engellememesi, aksaklıkların
ortadan kaldırılması için zaman zaman öğrenciler yazılı ve sözlü sınavların yanında tartışma, görüşme, sunum, proje, gözlem, öz değerlendirme, akran değerlendirme vb. çalışmalarla da değerlendirilmelidir.
Görsel sanatlar dersi ile kazandırılmak istenilen bilgi, beceri ve tutumların öğrencilerde ne
oranda gerçekleştiğini değerlendirmek amacıyla sonuç odaklı ölçme araçlarının yanında süreç
odaklı ölçme araçları da kullanılmalıdır.
Sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımında değerlendirme; öğrencilerin bilgi düzeylerini, program kazanımlarını karşılayıp karşılayamadıklarını, diğer öğrencilere göre durumlarını
belirlemek için kullanılmaktadır. Kullanılma amacı sonuca dayalı yargılarda bulunmak, öğrenme-
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yi belgelemek, öğrencinin okuldaki ilerlemesi hakkında ailelere ve öğrencilere bilgi sağlamaktır.
Sonuç odaklı değerlendirme araçları ile edinilen sonuçlar, not vermenin yanı sıra yapılandırıcı
değerlendirme (performansa dayalı değerlendirme) için veri olarak da kullanılabilir.
Sadece sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme araçlarına bakarak öğrencilerin sahip oldukları
bilgiler, beceriler ya da yetenekler hakkında fikir edinmek ve yargıda bulunmak yeterli değildir.
Temel bilgi ve becerilerin yanı sıra sınıf içi etkinliklerde ya da yıl sonu değerlendirmelerinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen üst düzey bilgi, beceri ve tutumların değerlendirilmesine en
uygun araçlar olarak tanımlanan sürece dayalı değerlendirme yaklaşımından da dengeli bir şekilde
yararlanılmalıdır. Öğretmen, sürece dayalı ölçme ve değerlendirme araçları ile sonuç odaklı ölçme
ve değerlendirme araçları arasında seçim yapmak zorunda değildir. İkisinin dengeli şekilde birleştirilmesi öğrenmelerin tam ve yeterli şekilde değerlendirilmesine imkân sağlayacaktır.
Aşağıda süreç ve sonuca dayalı ölçme ve değerlendirme araçları açıklanmış olup kazanımlar
doğrultusunda özgün örneklere yer verilmiştir.
• Öz Değerlendirme: Öz değerlendirme, bireysel değerlendirme veya kendini değerlendirme
olarak da adlandırılabilir. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını yargılamaları olarak açıklanabilir. Temel amaç, öğrencilerin öz
değerlendirme becerilerini geliştirmektir. Çünkü yaşam boyu öğrenme, bireylerin yalnızca
bağımsız çalışmalarını değil aynı zamanda kendi başarılarını ve gelişimlerini değerlendirmelerini de zorunlu kılar. Bu yöntem öğrencinin öğrenmeye yaklaşımını, kendi zayıflıklarını
ve becerilerini değerlendirmesini sağlar. Öğrencinin kendi düşüncelerini kontrol edebilme
yani kişinin planlama ve problem çözme becerisini geliştirir.
Sonuç ve Süreç Odaklı Değerlendirme Türleri Arasındaki Farklar
SONUÇ ODAKLI
DEĞERLENDİRME

SÜREÇ ODAKLI
DEĞERLENDİRME

FARKLAR

Not vermek

Amaç

Öğrenmeyi yönlendirmek

Kapsamlı ve ayrıntılı bilgiye ilişkin
çok sayıda soru sormak

Özellik

Dar alanlara ilişkin yeterli sayıda
soru sormak

Öğretim bütününün sonunda genellikle bir kez yapılır.

Uygulama

Öğretim bütününün sonunda genellikle bir kez yapılır.

FARKLILIKLAR
SONUÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME

SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME

Öğretim sonunda amaçlanan hedeflere ulaşıldı mı?

Öğrenmeyi (programı ya da ürünü) nasıl geliştirebiliriz?

Öğrenci kazanımları ne düzeyde gerçekleşti?

Öğrenme için değerlendirme

Öğrenme sürecini değerlendirme

Öğretim sürerken

Öğretimin bitiminde

Geri bildirim verme-alma

Not verme

Biçimlendirme ve yetiştirme
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ÖZ DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Sanat Eleştirisi ve Estetik
Yönerge
: “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanının “Geleneksel Türk
Sanatları I” konusuyla ilgili neleri öğrendiğinizi anlamak için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.
EVET

ÖLÇÜTLER

HAYIR

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.
Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklayabilirim.
Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini açıklayabilirim.
Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini tanırım.
Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamlarını açıklayabilirim.
Geleneksel sanatlara ait motiflerin biçim ve anlam özelliklerini açıklayabilirim.
Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini ve malzemelerini açıklayabilirim.
Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini karşılaştırabilirim.
Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden yararlanan
çağdaş Türk ressamlarını tanırım.

• Akran Değerlendirme: Bir grup içinde yer alan bireylerin akranlarını değerlendirmesidir.
Bu değerlendirme sırasında öğrencilerin becerileri de geliştirilir. Akran değerlendirme, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmasını da sağlar. Kişinin öğretmen dışında başka
birinden de dönüt almasına yardımcı olur. Değerlendirmeye temel oluşturan beceriler ve
ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar. Fakat bu değerlendirmenin
bazı sakıncaları vardır. Örneğin akranlar arasında arkadaşlık durumu birbirlerine yüksek
veya çok düşük puan vermelerine neden olabilir. Kendi aralarında anlaşarak birbirlerine
yüksek puan verebilirler. Fiziksel güçten dolayı akranlar yüksek puanlama yapabilirler. Ayrıca akranlar öğretmen kadar bilgili ve bilinçli değildir. Akran değerlendirme ölçme aracı,
derecelendirme ölçeği şeklindedir.
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AKRAN DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Kültürel Miras
Yönerge
: “Kültürel Miras” öğrenme alanının “Müzelerde İnceleme ve Uygulama
II” konusuyla ilgili, öğrencilerin öğretmen dışında arkadaşlarından da dönüt almasına yardımcı olmak
ve ölçütleri ne düzeyde kazandıklarını belirlemek amacıyla size uygun olan dereceyi işaretleyiniz.
HER
ZAMAN

BECERİLER

BAZEN

HİÇBİR
ZAMAN

Grup üyeleri, “Müzelerde İnceleme ve Uygulama II” konusunda araştırma öncesinde görev dağılımı yapmıştır.
Grup üyelerinin her biri, ülkemizdeki müzeleri araştırırken görevini yerine getirmiştir.
Grup üyeleri, “Müzelerde İnceleme ve Uygulama II” konusunu araştırırken uyum içinde çalışmıştır.
Grup üyeleri, “Müzelerde İnceleme ve Uygulama II” konusunu araştırırken farklı kaynaklardan yararlanmıştır.
Grup üyeleri, çalışma sırasında birbirlerine saygılı olmuştur.
Grup üyeleri, “Müzelerde İnceleme ve Uygulama II” konusu ile ilgili
çalışmada ortak bir payda oluşturmuştur.

Öğrenme Alanı Adı : Sanat Eleştirisi ve Estetik
Yönerge
: “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanının “Geleneksel Türk Sanatları I”
konusuyla ilgili, öğrencilerin öğretmen dışında arkadaşlarından da dönüt almasına yardımcı olmak ve
ölçütleri ne düzeyde kazandıklarını belirlemek amacıyla size uygun olan dereceyi işaretleyiniz.
HER
ZAMAN

BECERİLER
Grup üyeleri geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik
anlamlarını araştırmak üzere görev dağılımı yapmıştır.
Grup üyelerinin her biri geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin
sembolik anlamlarını araştırırken görevini yerine getirmiştir.
Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamlarını
araştırırken grup üyeleri uyum içinde çalışmıştır.
Grup üyelerinin her biri geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin
sembolik anlamlarını araştırırken farklı kaynaklardan yararlanmıştır.
Grup çalışmasında üyeler birbirlerine karşı saygılı olmuşlardır.
Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamları konusunda ortak bir görüş oluşturulmuştur.
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BAZEN

HİÇBİR
ZAMAN

• Performans Görevi
• Performans görevi, öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla da ilişkilendirerek ortaya koyan kısa dönemli çalışmadır.
• Çok çeşitli konularda performans görevi verilebilir.
• Öğrenci; bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür hazırlayabilir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı

: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Konu			

: Desen Çalışmaları II

Beklenen Performans : Modelden desen çalışması yapma
Puanlama Yöntemi

: Dereceli puanlama anahtarı

Süre			

: 1 hafta

Performans Görevinin Konusu: Canlı modelden desen çizerken konunun ya da hazırlanan
düzenlemenin bütününün algılanması ve kâğıda doğru aktarılması gerekir. Modelin kendi içinde
parça-bütün ilişkisi ve nesneler arasındaki oranların doğru hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama için yatay, dikey, çapraz (diyagonal), anlık ve dinamik çizgiler kullanılmalıdır. Nesnelerin
çiziminde tek bir çizgi kullanmak yerine birden fazla çizgi kullanılarak formun yapısı doğru tespit
edilmeye çalışılmalıdır. Çalışma bittiğinde atölyede veya sınıfta sergilenmelidir.
Performans görevi konusunun hazırlanmasında aşağıdaki adımların dikkate alınıp uygulanması işinizi kolaylaştıracaktır.
• Desen çalışmalarında ölçü ve oranı kullanınız.
• Desen çalışmalarında açık-orta-koyu ton değerlerini kullanınız.
• Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygulayınız.
• Desen çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygulayınız.
• Farklı kaynaklardan yararlanarak performans görevinizi yerine getiriniz.
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Yönerge: Aşağıdaki formda yer alan ölçütlere göre öğrencilerinizin göstermiş oldukları performans düzeyine uygun gelen puanı kutucuğa yazınız.
Barem: 4 puan (mükemmel), 3 puan (iyi), 2 puan (orta), 1 puan (geliştirilmeli)

TOPLAM

Ödevini akıcı bir üslupla sundu.

Çeşitli kaynaklardan faydalandı.

Verilen sürede ödevini hazırladı.

Konunun özünü kavradı.

Konusunu günlük hayatla ilişkilendirdi.

Ödev konusunu belirledi.

Çalışmaya karşı istekliydi.

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Anlamadığı konularda sorular sordu.

ÖLÇÜTLER

1
2

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 8 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her ölçütten alabileceği en yüksek değeri
4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 8x4 = 32 puan alabilir. Öğrenci 32 puan üzerinden 24 puan almış
olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
32
24
100
x
–––––––––––
100x24
x = ––––––––––– = 75 puan alabilir.
32
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen
kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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• Projeler: Geniş içerikli ve uzun süreli performans görevleridir. Proje çalışmaları, öğrenme alanlarında yer alan kazanımları kapsayan ayrıntılı ödevlerdir. Bireysel ya da grup olarak yapılabilir.
Proje konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı listeden seçme yoluyla belirlenebilir. Öğrenci; projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden planlar. Gerektiğinde öğretmeninden yardım alabilir.
Proje geliştirme süreci uzun, kompleks (karmaşık) ve zorlu bir süreç olacağından bu ödevler,
öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Proje çalışması,
öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesini sağlar. Proje çalışmasında bilgi, öğrencilere doğrudan verilmediği için öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak ve inceleyerek bilgi kazanırlar.

PROJE HAZIRLAMA YÖNERGESİ
Ders

Görsel Sanatlar

Sınıf Düzeyi

10

Öğrenme Alanı Adı

Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Beklenen Performans

Araştırma, örneklendirme ve sunma

Süre

3 Hafta

Puanlama Yöntemi

Dereceli puanlama anahtarı
Proje Konusu

1950 sonrası Türk resim sanatında bireysel eğilimleri araştırınız.
Proje Hazırlarken Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
Proje çalışmasına başlamadan önce;
1. Projenizi zamanında teslim edecek şekilde bir çalışma planı hazırlayınız ve bunu öğretmeninizle paylaşınız.
2. Konuya ilişkin olarak yararlanabileceğiniz kaynak ve materyalleri belirtiniz [Araştırmanızda kitap, dergi,
Genel Ağ (İnternet) vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.].
3. Araştırma sonuçlarınızı amaç, konu, yöntem açısından felsefe ve bilim temelinde karşılaştırınız.
4. Araştırmalarınızı zamanında tamamlayacak ve okulda sunum yapabilecek şekilde planlayınız.
5. Araştırma sonucunda tespit ettiğiniz sorunların çözümlerine yönelik önerilerinizi sözlü veya yazılı olarak
belirtiniz.
6. Sunuda yer vereceğiniz belge ve bilgilerin künyelerini kaynakça bölümünde belirtiniz.
7. Okuldaki arkadaşlarınıza yaptığınız çalışma ile ilgili 10-15 dakikalık bir sunum yapınız.
8. Hazırlıklarınızı sunum zamanı olan …/…/.…tarihine kadar bitiriniz.
9. Sunu sonunda hazırladığınız raporu ders öğretmeninize teslim ediniz.
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• Kontrol Listesi: Gözlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne
derece uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Kontrol listeleri, öğrenciden
beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri içeren ve öğrenci performansının eksik noktalarını belirleme amacıyla kullanılan araçlardır. Kontrol listelerinde “var” veya “yok”,
“evet” veya “hayır” seklinde puanlanabilen bir dizi davranış, özellik veya nitelik bulunur.
Kontrol listelerinde derecelendirme olmaz.

KONTROL LİSTESİ ÖRNEĞİ
Öğrenme alanı Adı : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
Yönerge
: “Üç Boyutlu Çalışmalar” ile ilgili aşağıda verilen kontrol listesindeki
cümleleri örnekte olduğu gibi uygun alanlara işaretleyiniz.

ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR KONUSU

EVET

HAYIR

√

Heykel üç boyutlu hacim sanatıdır.

√

Heykel ve kabartma (rölyef) özellikleri aynıdır.

Kabartma (rölyef) özelliklerini değerlendirirken Sivas Divriği Ulu Camii’nin taç
kapılarının bezemelerinden yararlanmak gerekir.

√

Heykelde kullanılan malzeme ayırt edilebilir bir unsurdur.

√

Heykel ve kabartma (rölyef) çalışmalarında ışık-gölge zıtlıklarının kullanılması gerekmez.
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√

PROJENİN İÇERİĞİ

PROJE HAZIRLAMA
SÜRECİ

YETERSİZ (1)

√

Projenin amacını belirleme

√

Projeye uygun çalışma planı yapma

√

Grup içinde görev dağılımı yapma
Farklı kaynaklardan bilgi toplama

√

Projeyi plana göre gerçekleştirme

√

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma

√

Bilgilerin doğruluğu

√

Toplanan bilgileri analiz etme

√

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

√
√

Toplanan bilgileri düzenleme

√

Kritik düşünme becerisini gösterme

√

Türkçeyi doğru ve etkili konuşma

√

Sorulara doğru cevap verme

√

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
SUNU YAPMA

GEÇER (2)

ORTA (3)

GÖZLENECEK ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

İYİ (4)

Projenin Adı 		
:
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Sınıfı/No. 		
:

ÇOK İYİ (5)

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ

√

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

√

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma

√

Sunum sırasında öz güvene sahip olma

√
√

Severek, isteyerek sunu yapma
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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20

24

12
65

8

1

Proje değerlendirme formunda toplam 19 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten
alabileceği en yüksek puan değeri 5’tir. Öğrenci bu formdan toplam 19x5 = 95 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 95 puan üzerinden 65
puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
95
65
100
x
x = ––––––––––––
100x65
x = –––––––––––– = 68,42 = 68 puan alabilir.
95
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.

• Derecelendirme Ölçeği: Kontrol listeleri, performansa ilişkin belirli ölçütlerin karşılanıp
karşılanmadığıyla ilgili olan sınırlı durumlarda değerlendirme için uygun bir seçimdir fakat performans düzeylerini tanımlayan bir yapıya sahip değildir. Derecelendirme ölçekleri
ise ölçülen özelliğe ilişkin performansı, çeşitli düzeyleri ile tanımlayabilir ve ölçütlerin ne
dereceye kadar karşılandığını görmeye olanak sağlar. Kısacası kontrol listesi ile davranışın
varlığını yokluğunu tespit edebiliriz ama derecelendirme ölçeği ile davranışın hangi düzeyde
gerçekleştiğini (çok iyi-iyi-orta-zayıf) tespit edebiliriz.

DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ

Yönerge: Öğrencilere “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” öğrenme alanının “Çağdaş Türk
Resim Sanatı” konusuna ilişkin olarak Feyhaman Duran’ın hayatı, eserleri, üslup özellikleri ve Görsel
3’teki “Atatürk” eseri inceletilir. Resimlerle Atatürk ve İstiklal Savaşı temasını araştırarak bilgi
toplamaları, topladıkları bilgilerle bir sunum hazırlayıp sınıfta arkadaşlarına sunmaları görev olarak verilir. Ayrıca öğrencilerden edindikleri bilgiler doğrultusunda bir Atatürk portresi çalışması
yapmaları istenir.

Görsel 3: “Atatürk”, 1937, Feyhaman Duran,
91x72 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, İstanbul
Üniversitesi Feyhaman Duran Koleksiyonu
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Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmaları hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda
verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......

ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

√

Ödev alma konusunda istekli olması

√

Ödev hazırlama, planlama ve uygulama başarısı
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç gereç toplaması ve kullanması

√

Ödev hazırlama sırasında dersin öğretmeni ile diyalog kurması

√

Kaynak kişiler, varsa kaynak gruplar ile iletişim kurması

√

Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

√

Ödevin yazım ve dersin özel kurallarına uygun olması

√

Ödevinde Türkçeyi etkili ve doğru kullanması

√

Uygulama çalışmasını edindiği bilgiler doğrultusunda yapması

√

Ödevin tertip düzeni, estetik görüntüsü, özenle yapılması ve ödevini
zamanında teslim etmesi

√

TOPLAM
GENEL TOPLAM

24

12

36

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek
puan değeri 4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 10x4 = 40 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden
alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 40 üzerinden 36 puan almış olsun. Bu durumda
öğrenci 100 üzerinden toplam,
40
36
100
x
––––––––––––
100 x 36
x = –––––––––––– = 90 puan alabilir.
40
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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• Rubrik (Puanlama Yönergesi, Dereceli Puanlama Anahtarı): Rubrikler, süreç ya da

•
•
•
•

ürün değerlendirmede çeşitli becerileri tanımlayan dereceli puanlama anahtarıdır. Bir öğrenci veya gruba yaptırılan bir etkinlikle kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve tutum için belirlenen kritere bağlı kalınarak ne düzeyde kazanım elde edildiğini belirlemek amacıyla hazırlanan not verme (derecelendirme) anahtarıdır. Sınavlar için hazırlanan cevap anahtarının
daha gelişmişidir ve genellikle etkinlikleri değerlendirmede kullanılır. Her öğrencinin elinde
rubrik önceden bulunduğundan öğrenci ne yaparsa kaç puan alacağını bilir. Bu da öğrenciyi
motive eder ve böylece öğrencinin performansı artar. Öğrenciye dönüt sağlar. Öğrenci kendi performansını arkadaşlarıyla karşılaştırır, bu da öğrencinin performansının yükselmesini
sağlar. Öğretim sınıfın dışında da devam eder. Veliler de öğrencinin gelişimine katkı sağlar.
Öğrenciye kendisini öğretmenin beklentilerine göre programlama olanağı tanır.
Rubriklerin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim düzeylerini göz önünde bulundurmak
Her konu ve alan için standart bir form geliştirmek
Geliştirirken alanda birden fazla uzman kişinin görüşünü almak
Öğrencilere kazandırılması istenilen özellikleri belirlemek

RUBRİK
(PUANLAMA YÖNERGESİ, DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI) ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Kültürel Miras
Yönerge
: Aşağıdaki metni okuyunuz.

Görsel 3: Büyük Taarruz Panoraması, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu şeref salonunun altında bulunan 3 bin metrekarelik sütunlu alanda kurulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi; özellikle farklı sergileme teknikleri ile Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebeleri’ni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını ve Atatürk Dönemi’ni çarpıcı biçimde sunuyor (Görsel 3). Tören
alanından Anıt Bloğu’na doğru bakıldığında sağda yer alan Misakımillî Kulesi’nin kapısından giri-
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len müze, 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Atatürk’ün
özel eşyaları sergilenmekte; ikinci
bölümde panorama ve yağlı boya
tablolarla Çanakkale Muharebeleri
ve İstiklal Savaşı, üçüncü bölümde
ayrı ayrı galerilerde Millî Mücadele ve devrimler anlatılmaktadır.
Dördüncü bölümde ise Atatürk’ün
özel kitaplığında yer alan kitaplar
sergilenmektedir. Müzenin girişi
olan Misakımillî Kulesi’nin içinde bir kılıç kabzası üzerinde üst
Görsel 4: Büyük Taarruz Panoraması Detay, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
üste konmuş dört elden oluşan bir
kabartma yer almaktadır. Kabartma, Türk vatanının kurtarılması için içilen millet andını ifade
etmektedir. Nusret Suman’ın eseridir. Kulenin duvarlarında Atatürk’ün Misakımillî ile ilgili özlü
sözleri yazılıdır. Kulenin ortasında, Anıtkabir’de icra edilen törenlere katılan heyetlerin özel defteri imzalamaları için imza kürsüsü yer almaktadır. Ayrıca aktüel panolarda Anıtkabir’de yapılan
önemli törenlere ait fotoğraflar sergilenmektedir. Misakımillî ve İnkılâp Kuleleri arasındaki ilk
bölümde bulunan ve Atatürk’ün özel eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi, 26 Ağustos 2002
tarihinde modern sergileme teknikleriyle yeniden düzenlenerek ve diğer bölümlerle birleştirilerek
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi adını almıştır. İlk olarak 21 Haziran 1960 tarihinde açılan bu
bölümde Atatürk’ün kullandığı eşyalar ile kendisine yabancı devlet adamları tarafından hediye
edilen eşyalar sergilenmektedir. Müzede Atatürk’ün manevi evlatlarından A. Afet İnan, Rukiye
Erkin, Sabiha Gökçen’in müzeye hediye ettikleri Atatürk’e ait eşyalar da bulunmaktadır. Atatürk
ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nin ikinci bölümünde ilk önce Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan
Muharebesi ve Büyük Taarruz’u konu alan üç panorama dikkati çekiyor (Görsel 4). Bu panoramalar önlerinde düzenlenen başka bir alanla üç boyutlu bir etkiye büründürülmüştür. Bu üç boyutlu
alandaki düzenlemelerde kullanılan savaş objeleri ve maketlerle muharebelerin geçtiği yerler ve
dönem, yaşananların aslına uygun olarak yeniden canlandırılmıştır. Türkiye’de ilk kez uygulanan
bu teknikle müzede ziyaretçilere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan güçlükler hissettirilmeye çalışılmaktadır. Bu bölümde ayrıca başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı’na katılan komutanların portreleri ile kurtuluş mücadelesinden çeşitli anların resmedildiği büyük boyutlu tablolar sergilenmektedir. Müzenin üçüncü bölümü, panorama bölümünü
çevreleyen koridordaki 18 galeride yer alan tematik sergi alanlarından oluşmaktadır. 1919-1938
yılları arasında Atatürk Dönemi’ne ilişkin olayların anlatıldığı tonozlu galeriler Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne farklı bir atmosfer kazandırmaktadır. Mozolenin bulunduğu Şeref Salonunu
ayakta tutan sütunlu salon ile Anıtkabir’in temel duvarları arasında kalan koridorda yer alan ve
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarından ebediyete intikal edenlerin defnedilmesi amacıyla
inşa edilen ancak daha sonra vazgeçilen galerilerdeki vitrin düzenlemelerinde İstiklal Savaşı ve
Atatürk devrimlerine ilişkin 3000 kadar fotoğraf ile bunların Türkçe ve İngilizce açıklamalarına
yer verilmektedir. Değerli sanatçılar tarafından hazırlanmış rölyefler tonozlu galerilerin görselliğini güçlendirmektedir. Ayrıca tonozlu galerilerin bulunduğu koridor boyunca İstiklal Savaşı’nın
kazanılmasında büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahramanın büstü ve kısa öz geçmişleri
de yer almaktadır. Müzenin dördüncü bölümü, Cumhuriyet ve Müdafaa-i Hukuk Kuleleri arasında
yer alan Atatürk Özel Kitaplığı’dır. Bu bölümde Atatürk’ün kendi kütüphanesinde bulunan kitaplardan Anıtkabir koleksiyonunda yer alan 3123 adet kitap, konularına göre tasnif edilerek sergilenmektedir. Aynı zamanda burada Atatürk’ün düşünce adamı yönünün vurgulandığı “Atatürk ve
Kitap” konulu dokunmatik ekranlı bilgisayarlar yer almaktadır.
http://www.muzeasist.com/muze/profil/ataturk-ve-kurtulus-savasi-muzesi (16.11.2017, 10:52)

Görsel 5: Sakarya Panoraması, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

Öğrencinin Adı ve Soyadı : .............................................................
Sınıfı/No.
: .............................................................

.../.../...

Okuduğunuz metinden hareketle ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olarak olumlu, olumsuz düşüncelerinizi
yazınız.
1. Olumlu
2. Olumsuz
PUANLAMA YÖNERGESİ (RUBRİK)
PUAN

4 (Çok iyi)

3 (İyi)

2 (Orta)

1 (Zayıf)

ÖLÇÜTLER

ÖĞRENCİNİN
ALDIĞI PUAN

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olarak olumlu veya olumsuz yönler hakkında
doğru yargılarda bulunmuştur.

3

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olumlu veya olumsuz yönlerden birini belirtmiştir.

3

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili olarak konunun amacına uygun çıkarımlarda
bulunmuştur.

3

Ülkemizde müzeciliğin gelişimiyle ilgili konuyu kavramıştır.

3
TOPLAM
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12

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 4 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek
puan değeri 4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 4x4 = 16 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden
alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 16 üzerinden 12 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
16
12
100
x
––––––––––––
100x12
x = –––––––––––– = 75 puan alabilir.
16
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi
öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.

DERS İŞLENİŞ SÜRECİ VE ÖRNEĞİ

Ders işleniş süreci; öğretmen ve öğrencinin derse ön çalışmaları yapacağı “Hazırlık” aşaması,
yapılan planlama ve hazırlıklar doğrultusunda dersin uygulanışıyla ilgili “İşleniş” aşaması ve dersin
hazırlığından başlayarak öğrencilerin kazanımlara ne derece ulaştıklarının tespit edildiği “Değerlendirme” aşaması olmak üzere üç bölümden oluşur. Bu üç aşamaya ilişkin ilkeler aşağıda belirtilmiştir.
A) Hazırlık
• Öğretmen ve öğrencilerin ders öncesi hazırlık yapmaları önemlidir.
• Araç gereç temini yapılır.
• Çoklu zekâya uygun, olabildiğince zengin ve çeşitli materyal hazırlığı yapılır.
• Öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek için verilen araştırma konuları da derse hazırlık
niteliğindedir.
• Hazırlık çalışmaları ilginç ve günlük hayatla ilişkili konulardan seçilerek öğrencilerin derse
karşı motivasyonları artırılmalıdır.
• Ölçme ve değerlendirme araçları belirlenmelidir.
B) İşleniş
• Öğrencilerin konuyla ilgili var olan ön bilgilerini harekete geçiren çalışmalar yapılmalıdır.
• Bu çalışmalar; soru-cevap, görsellerle anlatım, metin yazdırma vb. çok değişik biçimlerde olabilir.
• Böylelikle öğretmen öğrencilerin eksik, yanlış, doğru bilgilerinden yola çıkarak onların yeni bilgileri yapılandıracakları zihinsel süreçlerini hazırlamalıdır.
• Öğrenciler, bu aşamada sınıf tartışması ile ön bilgilerini paylaşarak motivasyonlarını artırabilir.
• Bu aşamada öğretmen öğrencilerin eksik ve yanlışlarını düzeltmemelidir. Dersin sonunda öğrencilerin öğrendikleri yeni bilgilerden hareketle bunları, kendilerinin bulmalarına izin vermelidir.
• Bu aşama, etkinlikler temelinde gerçekleşmelidir.
• Düzenlenmiş basamaklardan yola çıkılarak öğrencilerin bilgiye ulaşmaları ve bilgiyi keşfetmeleri sağlanmalıdır.
• Bilgi dikte edilmemelidir.
• Öğrencilerin uygulayıcı olduğu aktif yöntemler benimsenmelidir.
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• Öğretmen, bu aşamada rehber rolü ile öğrencilerin çalışmalarını yönlendirmelidir.
• Öğrencilerin bu aşamada sınıf arkadaşları ile etkili iletişimi önemlidir.
• Öğrencilerin ulaşılan bilgiyi pekiştirici farklı uygulamalar yapmalarına imkân tanınmalıdır.
• Öğrencilere değişik uygulamalar sunulmalı ve öğrencilerin farklı sonuçlardan edindikleri bilgileri
kullanma becerisine ulaşmaları sağlanmalıdır.
• Öğrencilerin edindikleri bilgilerle diğer bilgiler arasında bağlantı kurarak bir sonuca varması
ve yeni bilgiler oluşturması sürecidir.
• Bu aşamada problem çözme, proje ve performans görevi vb. etkinlikler yapılabilir.
• Öğrenciler, olabildiğince yaşamın kendisinden yola çıkarak özgün ürünler ortaya koymaya
özendirilmelidir.
• Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarından ziyade yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem
çözme gibi üst düzey becerileri kullanmaları sağlanmalıdır.
C) Ölçme ve Değerlendirme
• Sonuç değil süreç değerlendirilmelidir.
• Öğrencilerin kazanımlara ne derece ulaştıkları, dersin her aşamasında değerlendirilmeli ve gerekli durumlarda öğrencilere bilgi verilmelidir.
• Klasik yöntemlerle birlikte diğer alternatif yöntemler de kullanılmalıdır.
• Bu uygulamalar, öğrencilerin başarısızlığını belirlemekten ziyade var olan durumu belirlemeye
ve gelişimini sağlamaya yöneliktir.
• Öğrenciler, öğrenme yaşantılarındaki eksiklikleri belirleyerek öğrenme süreçlerinde “Nasıl?”
ve “Neden?” sorularını yanıtlayabilirler.

DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ
DERS
ÖĞRENME ALANI
KONU
KAZANIMLAR
SINIF
SÜRE
ARAÇ GEREÇ
YÖNTEM VE TEKNİKLER
KAYNAKLAR
DERSE HAZIRLIK
ETKİNLİK SÜRECİ
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER
VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA
SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ETKİNLİK SÜRECİ
A) Hazırlık
1. Öğretmen Hazırlığı
a) Sınıftaki öğrencileri altı gruba ayırınız.
b) Her gruba konuyla ilgili nasıl bir hazırlık yapacağını açıklayınız.
Not: Her öğrencinin mutlaka bir grupta yer almasına özen gösteriniz.
2. Öğrenci Hazırlığı
a) Öğrencilerinizden kendi gruplarındaki hazırlık çalışmalarıyla ilgili araştırma yapmalarını isteyiniz.
b) Öğrencilerinize kendi gruplarını temsil eden şapkaları getirmelerini söyleyiniz.
B) İşleniş
• Tahtaya “Hayatın sorgulanması neden önemlidir?” sözünü yazarak öğrencilerin dikkatini
çekebilirsiniz.
• “Bu dersimizde altı şapkalı düşünme tekniğiyle ‘Hayatın anlamlandırılmasında görsel sanatların rolü nedir?’ sorusunu sorgulayacağız.” diyerek etkinliği başlatabilirsiniz.
• Altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanmasıyla ilgili genel açıklamaları yapınız.
• Gruplara söz hakkı vererek grupların tahtadaki soruya ilişkin görüşlerini alınız.
• Öğrencilerinize şapkaları (beyaz şapka, kırmızı şapka, siyah şapka, sarı şapka, yeşil şapka,
mavi şapka) sırasıyla takmalarını söyleyiniz. Taktıkları şapkanın ifade ettiği düşünceye göre
fikirlerini afiş veya resimlerle ortaya koymalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizin verdikleri cevapları da dikkate alarak, insanın evrende kendini ve çevresini
anlamlandırmaya çalışmasında görsel sanatların rolünü vurgulayarak etkinliği sonlandırınız.
C) Ölçme ve Değerlendirme
Etkinlik sonunda,
• Öğrencilerinizden hayatın anlamlandırılmasında görsel sanatların rolüne ilişkin en fazla
bir sayfalık makale veya kompozisyon yazmalarını, yazılarını bir sonraki derse getirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizin getirdikleri kompozisyon veya makaleleri, aşağıdaki
kontrol tablosunun kriterlerine göre “Evet” veya “Hayır” şeklinde değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

EVET

Yazdığı makale veya kompozisyonda görsel sanatların hayatı anlamlandırmadaki rolüne yer verdi mi?
Türkçeyi doğru ve etkin kullanabildi mi?
Yazdığı makale veya kompozisyon aracılığıyla öğrendiklerini
günlük yaşantısına aktarabildi mi?
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HAYIR

YORUM

1.4. BİREYSEL GELİŞİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde insanın çok yönlü gelişimsel özelliklerine dair mevcut bilimsel bilgi ve birikim dikkate alınarak bütün bileşenler arasında
ahengi dikkate alan harmonik bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu bağlamda bazı temel gelişim ilkelerine değinmek yerinde olacaktır.
Öğretim programları, insan gelişiminin belirli bir dönemde sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesi ile hazırlanmıştır. Bu sebeple öğretim programlarında,
her yaş döneminde bireylerin gelişim özelliklerini dikkate alarak destekleyici önlemler
alınması önerilmektedir.
Gelişim, hayat boyu sürse de tek ve bir örnek yapıda değildir. Evreler hâlinde ilerler ve her evrede bireylerin gelişim özellikleri farklıdır. Evreler de başlangıç ve bitişleri
açısından homojen değildir. Bu sebeple programlar olabildiğince bunu göz önünde bulunduran bir hassasiyetle yapılandırılmıştır. Programların amaçlarını ve kazanımlarını
gerçekleştirme sürecinde gerekli uyarlamaların öğretmen tarafından yapılması beklenir.
Gelişim dönemleri ardışık ve değişmeyen bir sıra izler. Her evrede olup bitenler
takip eden evreleri etkiler. Öte yandan bu ardışıklık belirli yönelimlerle karakterize edilir:
basitten karmaşığa, genelden özele ve somuttan soyuta doğru gelişim gibi. Program geliştirme sürecinde söz konusu yönelimler hem bir alandaki yeterliliği oluşturan kazanım
ve becerilerin ön şart ve ardıllığı noktasında dikkate alınmış hem de sınıflar düzeyinde
derslerin dağılımlarında ve birbirleriyle ilişkilerinde göz önünde bulundurulmuştur.
Öğretim programlarında insan gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket edilmiştir. İnsanın farklı gelişim alanlarındaki özellikleri birbirleri ile etkileşim hâlindedir.
Söz gelimi dil gelişimi düşünce gelişimini etkiler ve düşünce gelişiminden etkilenir. Bu
sebeple öğretmenlerden, öğrencinin edindiği bir kazanımın, gelişimde başka bir alanı da
etkileyeceğini dikkate alması beklenir.
Öğretim programları bireysel farklılıklara ilişkin hassasiyetler göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Kalıtımsal, çevresel ve kültürel faktörlerden kaynaklanan
bireysel farklılıklar ilgi, ihtiyaç ve yönlenme açısından da kendini belli eder. Öte yandan
bu durum bireylerarası ve bireyin kendi içindeki farklılıkları da kapsar. Bireyler hem
başkalarından farklılık gösterir hem de kendi içindeki özellikleri ile farklıdır. Örneğin
bir bireyin soyut düşünme yeteneği güçlü iken aynı bireyin resim yeteneği zayıf olabilir.
Gelişim hayat boyu sürmekle birlikte bu gelişimin hızı evrelere göre değişkendir.
Hızın yüksek olduğu zamanlar gelişim açısından riskli ve kritik zamanlardır. Bu sebeple
öğretmenlerin gelişim hızının yüksek olduğu zamanlarda öğrencinin durumuna daha du-

50

yarlı davranması beklenir. Söz gelimi ergenlik dönemi kimlik edinimi için kritik dönemdir
ve eğitim bu dönemde kimlik edinimini destekleyici sosyal etkileşimleri artırır ve yönetir.

2. ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI
2.1. GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ
ÖZEL AMAÇLARI
Kültürel kimliğinin yapılandırılması, sanatın insan hayatında anlam oluşturması, bilgiyi sorgulayan özgün ve özgür düşünen bireylerin yetişmesinde Görsel Sanatlar dersi, hayati
önem taşımaktadır. Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; sanatı evrensel
değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini
benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatlarında da sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;
1. Sanat hakkında bilgi sahibi olması,
2. Sanat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması,
3. Geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturması,
4. Sanatın elemanlarını, prensiplerini kavraması ve bunları çalışmalarında kullanması,
5. Sanat eğitimi uygulamaları yoluyla estetik duyarlılık kazanması,
6. Gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi,
7. Hayal gücünü çalışmalarına yansıtması,
8. Görsel Sanatlar ile ilgili temel terim, teknik ve yöntemleri kullanma becerileri kazanması,
9. Duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendisini
sanatyolu ile ifade etmesi,
10. Sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye sahip bir birey olarak
toplumların gelişiminde güzel sanatların yerini ve önemini kavraması,
11. Farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmesi ve
sanatsal çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanması,
12. Sanat yapıtlarını, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama yöntemleri ile inceleyerek değerlendirmesi,
13. Doğayı seven, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerleri evrensel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bir kişiliğe sahip olması,
14. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınmasının öneminin kavranması amaçlanmaktadır.
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2.2. GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI
ALANA ÖZGÜ BECERİLER
Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin Görsel Sanatlar alanındaki
güncel gelişmeleri takip etmesi ve bu amaçla görsel sanatlarla ilgili konferans, açık oturum
ve seminer gibi etkinliklere izleyici olarak katılması; kültürel çeşitliliğe saygı duyması; başkaları ile iletişimde Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak yapıcı diyaloglar kurması;
doğayı seven ve yaşadığı çevreye duyarlı olması; girişimcilik becerisi geliştirebileceği kültür
ve sanat etkinliklerine (sergi, müze gezisi gibi) katılması gibi sosyal yeterlilik ve becerilerinin
geliştirilmesinin yanında, aşağıda verilen yeterlilik ve becerileri edinmeleri de öğrencilerin
sanat eserlerine farklı açıdan bakmalarına duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal
tasarımlara dönüştürmelerine katkı sağlayacaktır.

2.2.1. Algılama
Görsel sanatlar dersi biçimler, biçimlerin birbiriyle olan ilişkisi ve biçimlerin yüzeyde ve
boşlukta olan durumuna yönelik çok yönlü faaliyetleri içerdiğinden öğrencilerin algılamalarına
yönelik çalışmalar, becerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

2.2.2. Analiz Etme
Bir resmin oluşmasını sağlayan birimlerin (renk, çizgi, doku, boşluk-doluluk vb.) fark edilmesine
yönelik yapılacak çalışmaları içerir.

2.2.3. Bilişim Teknolojilerini Kullanma
Öğrenciler, sanatsal çalışma yapma ve bunları değerlendirme sırasında dijital veya sanal teknolojilerden yararlanabilirler. Çalışmalarını tasarlama aşamasında etkileşimli multimedya platformlarını, iletişim ve düzenleme yazılımlarını ve sanal ortamları kullanabilirler. Bunlar; öğrencilere dijital teknolojileri kullanarak bilgiye ulaşma, bilgiyi seçme, bilgi kaynaklarını sorgulama ve ulaşılan
görsel ya da yazılı bilgilerin içindeki mesajları değerlendirme imkânı verecektir. Ayrıca öğrencilerin
grupla çalışmalarına, bilgiyi paylaşmalarına, izleyicilerle iletişim kurmalarına olanak sağlayan çalışmaların yapılandırılması ve bu becerinin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler, teknolojiyi kullanırlarken uyulması gereken sosyal ve etik protokoller ile güvenlik kuralları hakkında
uyarılmalıdırlar.

2.2.4. Çok Yönlü Düşünme
Görsel sanatlarda biçimlendirme çalışmaları sırasında öğrenciler bir düşünceyi, konuyu veya te-
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mayı yazılı olmayan bir şekilde biçimlere dönüştürürler. Bu dönüştürme işlemi sırasında doğru çizme,
renkleri doğru kullanma, biçimleri ölçülü yerleştirme ve renkleri yerinde kullanma gibi pek çok etkinliği
hem düşünsel hem de uygulama olarak gerçekleştirirler.

2.2.5. Değerlendirme
Öğrencilerin kendi çalışmaları ile diğer öğrencilerin çalışmalarını sanatın düzenleme ilkeleri
ve prensipleri ışığında incelemeleri, değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.

2.2.6. Eleştirel Düşünme
Sanat eğitiminin doğasında olan bu beceri; öğrencinin kendi çalışmasını ve diğerlerinin çalışmalarını sürekli değerlendirerek, hatalarını anlayarak, onu düzeltme yoluna giderek gerçekleştirdiği bir sürecin
sonudur. Bu da bilgilerin doğruluğunu sorgulama ve eleştirel düşünme açısından önemlidir.

2.2.7. El-Göz-Beyin Koordinasyonu Sağlama
Görsel sanatlar dersinde özellikle gözleme dayalı kara kalem çizimlerinde öğrenciler aynı
anda üç organını uzun süre kullanmayı, bunlar arasında koordinasyon sağlamayı öğrenirler.

2.2.8. Estetik Duyarlılık
Görsel sanatlar dersinde görsel imgeleri oluşturma, inceleme ve değerlendirme faaliyetleri öğrencide
estetik duyarlılığın gelişmesini destekler.

2.2.9. Görsel Okuryazarlık
Görsel sanatlar dersinde gerçekleştirilen biçimlendirme faaliyetleri, görsel yazarlığı oluşturur. Görsel okurluk ise bir sanat eserinin (resim, heykel, grafik tasarım gibi) biçimsel ve düşünsel
özelliklerini, kendi duygu ve algılarıyla değerlendirebilme yeteneğidir.

2.2.10. Gözlem Yapma
Görsel sanatlar dersinde çalışmalar, gözlem içeren veya imgesel çalışmalardan oluşmaktadır. Figürü veya üç boyutlu bir objeyi iki boyutlu düzleme aktarmak veya üç boyutlu ifade etmek,
gözlem yapma becerisini geliştirir.

2.2.11. Malzeme Kullanma
Görsel sanatlar dersinde kullanılan malzemelerin her birinin kendine göre bir uygulama biçim ve tekniği vardır. Bu malzemeleri tekniğe uygun kullanmak, ince el kaslarında gelişim sağlar.
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2.2.12. Sentez
İki boyutlu düzlem üzerinde farklı biçim ve formların bir kompozisyon hâline getirilmesi gibi çalışmaları içerir.

2.2.13. Yaratıcı Düşünme
Öğrencilerin bir temel fikri ve ürünü değiştirebilmeleri, birleştirebilmeleri, yeniden
farklı ortamlarda kullanabilmeleri ya da tamamen kendi düşüncelerinden yola çıkarak
yeni ve farklı ürünler, bilgiler üretebilmelerini ve olaylara farklı bakabilmelerini içerir.
Görsel sanatlar dersinde yapılan tüm biçimlendirme faaliyetleri öğrencinin yaratıcılığını
geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

2.3. ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Görsel sanatlarda biçimlendirme ve sanat kültürü çalışmaları ayrı ayrı çalışmalar
olarak verilebileceği gibi aynı anda da verilebilir.
2. Öğrencilerin sanatı seven; millî ve manevi değerleri, evrensel kültürel değerleri anlayabilen; kendi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda çalışmalar yapan; özgün,
özgür düşünen ve bu düşüncelerini çalışmalarına yansıtan davranışları kazanmalarına yönelik etkinliklere önem verilmelidir.
3. Görsel Sanatlar dersi, sanatın doğasında var olan özelliğinden dolayı, yaparak
ve keşfederek öğrenmeyi teşvik etmektedir. Program, öğretmene önemli ölçüde esneklik sağlamasının yanı sıra iyi planlanmış aktiviteleri de gerekli kılmaktadır. Bu
aktiviteler planlanırken öğrenci merkezli bir yaklaşım ile öğrencinin özgürlüğü,
özgünlüğü ve keşfederek öğrenme imkânı kısıtlanmamalıdır.
4. Tuval resmi, heykel, grafik tasarım gibi uygulamalarla ileri seviyede ürün oluşturmak isteyen öğrencilere yardımcı olunmalı, ancak her öğrenciden böyle bir çalışma yapması beklenmemelidir. Uygulamalı çalışmaların yanı sıra millî ve evrensel
kültürler, bu kültürlerdeki sanatsal çalışmalar, Türk ve yabancı sanatçılar ve bu
sanatçıların eserleri incelenerek öğrencilerin farklı bakış açıları ve görüşleri ortaya koyması da hedeflenmelidir.
5. “Sanat Eleştirisi ve Estetik” ile “Kültürel Miras” öğrenme alanında geçmiş ve günümüz sanat anlayışı belli düzeyde incelenecektir. Sanatın tarihsel perspektifinde,
21. yüzyılın değişen değerleri dikkate alınarak başta kendi kültür ve sanatımız olmak üzere, diğer ülkeleri de kapsayacak bir bakış açısıyla verilmelidir. Bu bağlam-
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da geleneksel sanatlarımızın da öğrenciler tarafından tanınıp bilinmesi önemlidir.
6. Kazanımların nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, bilişim teknolojileri
araçları belirli kazanımların daha etkili bir biçimde öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. Dersin işlenişinde görsel-işitsel iletişim araçları ile bilişim teknolojilerinin
kullanımına önem verilmelidir. Teknik araç gereç kullanımında bütünlük ve esneklik sağlanmalı, internetin güvenli kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapılmalı
ve tedbirler alınmalıdır. Ayrıca siber güvenlik kuralları öğrencilere aktarılmalı,
bilişim teknolojilerinin etkin ve güvenli şekilde kullanılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.

2.4. KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU
KAZANIM
SAYISI

DERS
SAATİ

ORAN
(%)

SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

15

25

35

KÜLTÜREL MİRAS

3

5

7

GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

10

42

58

28

72

100

ÖĞRENME ALANI

TOPLAM

3. ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI
9, 10, 11 ve 12. sınıflar için geliştirilen Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda öğrenme alanı temelli yaklaşım esas alınmıştır. Programda; 9, 10, 11. ve 12. sınıf
düzeyinde Sanat Eleştirisi ve Estetik, Kültürel Miras ile Görsel Sanatlarda Biçimlendirme adı altında üç öğrenme alanı yer almaktadır. Bu üç öğrenme alanı kapsamında teorik
bilgilere ve uygulamaya ilişkin çalışmalara yer verilmiştir.

10. SINIF ÖĞRENME ALANI, KONU,
KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
10.1. SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK
10.1.1. Geleneksel Türk Sanatları I
10.1.1.1. Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklar.
10.1.1.2. Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini açıklar.
10.1.1.3. Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini tanır.
Ebru sanatçısı Mustafa Esat Düzgünman; Ebru ve Hat Sanatçısı Necmettin Okyay;
Hat sanatçısı Hamid Aytaç; Tezhip Sanatçısı Rikkat Kunt; Minyatür sanatçısı Matrakçı Na-

55

suh, Nakkaş Osman, Levni, Süheyl Ünver; Çini Sanatçısı Hafız Mehmet Efendi ve Faik
Kırımlı’nın eserleri tanıtılır. Bu sanatçıların yaşadıkları dönemlerdeki üslup özellikleri üzerinde durulur.
10.1.1.4. Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik
anlamlarını açıklar.
Türk kültüründe yer alan renklerin sembolik anlamlarının (Kara: kuzey, aşağı dünya,
Ak: batı, yukarı dünya vb.) araştırılması sağlanır.
10.1.1.5. Geleneksel sanatlara ait motiflerin biçim ve anlam özelliklerini açıklar.
a) Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan motifler (bitkisel, figürlü, geometrik, yazı,
süsleme, karmalar) üzerinde durulur.
b) Motifler üzerinde “stilizasyon” ve “deformasyon” kavramları üzerinde durulur.
10.1.1.6. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik
özelliklerini ve malzemelerini açıklar.
10.1.1.7. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik
özelliklerini karşılaştırır.
Okul ortamında sağlanamaması durumunda minyatür ve ebru malzemeleri sanal ortam veya EBA’dan yararlanılarak tanıtılır.
10.1.1.8. Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk ressamlarını tanır.
Abidin Elderoğlu, Malik Aksel, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, ve Süleyman Saim Tekcan gibi sanatçıların eserlerinde yer
alan geleneksel Türk sanatlarının etkileri üzerinde durulur.

10.1.2. Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı
10.1.2.1. İslamiyet öncesi Türk resim sanatının gelişimini açıklar.
Hun, Göktürk ve Uygur sanatları özetlenerek eser örneklerine ait görseller üzerinde
öz ve biçim özellikleri vurgulanır.
10.1.2.2. İslamiyet sonrası Türk resim sanatının gelişimini açıklar.
Selçuklu ve Osmanlı dönemi resim sanatından eser örneklerine ait görseller üzerinde
öz ve biçim özellikleri vurgulanır.

10.1.3. Çağdaş Türk Resim Sanatı
10.1.3.1. Çağdaş Türk resminin erken dönem gelişimini açıklar.
Çağdaş Türk resminin öncü ressamlarından Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey,
Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran’ın sanat üslupları ve eserleri tanıtılarak
dönemin sanatsal özellikleri açıklanır.
10.1.3.2. Çağdaş Türk resminin grup ve temsilcilerini tanır.
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1914 (Çallı) Kuşağı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, D Grubu, Yeniler Grubu ve Onlar Grubunun sanat anlayışları açıklanarak
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önemli temsilcileri ve eserleri tanıtılır.
10.1.3.3. Çağdaş Türk ressamlarını ve eserlerini tanır.
Mihri Müşfik, Hale Asaf, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Ferruh
Başağa, Burhan Doğançay, Neşe Erdok, Şükriye Dikmen, Sabri Berkel, Nuri İyem, Turan
Erol, Ahmet Yakupoğlu ve Süleyman Saim Tekcan’ın eserlerinden örneklerle sanatsal üslupları hakkında bilgi verilir.
10.1.3.4. 1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin oluşmasındaki etkenleri açıklar.
1950 öncesinde çok partili sisteme geçiş, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle sanatçı
ve eser bağlamında Batıya giriş çıkışların serbest bırakılması gibi etkenlerin, özgür bir
ortam oluşturduğu ve sanatçıları bireysel eğilimlere yönlendirdiği vurgulanır.
10.1.3.5. Türk resminde, Kurtuluş Savaşı’nı konu alan ressamları ve bu
ressamların eserlerini tanır.
Resimlerle “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Namık
İsmail, Nazmi Ziya Güran, Refik Epikman tarafından yapılmış “Atatürk Kurtuluş Savaşı”
konulu resimler sınıfa getirilerek “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” resimleri sergisi düzenlenir
ya da slayt gösterisi şeklinde öğrencilere sunulur.

10.2. KÜLTÜREL MİRAS
10.2.1. Müzelerde İnceleme ve Uygulama II
10.2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri tanır.
10.2.1.2. Ülkemizdeki müzeleri tanır.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gaziantep ve Hatay Mozaik Müzeleri, İstanbul Modern, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, İstanbul Arkeoloji
Müzesi, İstanbul İslam Sanatları Müzesi ve kendi çevresindeki bir müze hakkında bilgi verilir. Çevre ve okul imkânları uygun ise müze gezileri ve müzede sanatsal çalışmalar yapılması veya sınıf ortamında sanal müze ziyaretleri gerçekleştirilerek uygulama çalışması
sağlanır.
10.2.1.3. Müze ve sanat galerileri aracılığı ile farklı kültürleri tanır.
Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğu vurgulanarak farklı kültürel değerlere saygılı olunmasının gerekliliği hatırlatılır.

10.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME
10.3.1. Desen Çalışmaları II
10.3.1.1. İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini inceler.
10.3.1.2. Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon yapar.
10.3.1.3. İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varır.
10.3.1.4. Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurar.
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10.3.2. Renkli Resim Uygulamaları II
10.3.2.1. Sanatçı eserlerinden renkli resim tekniklerini tanır.
Pastel boya tekniği, suluboya tekniği, guaj boya tekniği ve kolaj tekniği ile çalışan
sanatçılara ait eser örneklerinin incelenmesi sağlanarak teknik özelliklerin farklılıkları
vurgulanır.
10.3.2.2. Renkli resim tekniklerinden herhangi biri ile özgün çalışmalar
yapar.
10.3.2.3. Resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini kullanır.

10.3.3. Üç Boyutlu Çalışmalar
10.3.3.1. Heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkı açıklar.
a) Görsellerden yararlanarak Sivas Divriği Ulu Camii’nin taç kapılarının incelenmesinin yanı sıra tarihsel bir değeri olan dinî bir yapıya ait kabartmaların incelenmesi
sağlanır.
b) İlhan Koman’ın “Akdeniz Heykeli” (1980) isimli eserinin yanı sıra bulunduğu
çevredeki bir heykelin incelenmesi sağlanır.
10.3.3.2. Farklı malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapar.
Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak amacıyla çalışmalarında hazır malzeme yerine
özellikle atık malzeme kullanmaları istenir.
10.3.3.3. Üç boyutlu çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini
uygular.
Sorumluluk kazanmalarını sağlamak amacıyla öğrencilerin, çalışma bitiminde çevresel temizliklerini kendilerinin yapmaları gerektiği vurgulanır.
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1.

ÖĞRENME
ALANI

SANAT ELEŞTİRİSİ
VE ESTETİK

1.1. GELENEKSEL TÜRK SANATLARI I
1.2. CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRK RESİM SANATI
1.3. ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI
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“Yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihî bir özelliği de güzel
sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

1.1. GELENEKSEL TÜRK SANATLARI I
KAZANIMLAR
1.1.1. Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklar.
1.1.2. Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini açıklar.
1.1.3. Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini tanır.
1.1.4. Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamlarını
açıklar.
1.1.5. Geleneksel Türk sanatlarına ait motiflerin biçim ve anlam özelliklerini açıklar.
1.1.6. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini ve
malzemelerini açıklar.
1.1.7. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini
karşılaştırır.
1.1.8. Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk ressamlarını tanır.

Görsel 1.1: “Kubadabad Sarayı Külliyesi Çinileri ve Seramikleri”, 1220-1236, Selçuklu Dönemi, Çini, Karatay Müzesi, Konya
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OKUMA PARÇASI
Yönerge: Okuma parçasının fotokopisini çoğaltıp öğrencilerinize dağıtabilirsiniz.
ESKİ TÜRKLERDE KÜLTÜR VE SANAT
Türk sanatı, Türk dili, Türk tarihi, Türk örf ve âdetleri kısaca Türk kültürü dediğimiz zaman bir anda kendimizi başka milletlerden ayırmış oluruz. Tarihin akışı içinde Güney Sibirya
ve İç Asya’dan tarih sahnesine çıkarak o bölgelerin coğrafi ve fiziki şartlarına intibak etmiş ve
ardından hangi yollardan ve ülkeleri aşarak hangi kültürlerle haşır neşir olarak bugünkü topraklarımıza ulaşmış kültürel bir kimlik kazanmışız? Türk milleti olarak bir kültür bütünlüğü içinde
bugüne nasıl gelmişiz? Millî varlığımızın şuuruna ulaşabilmemiz için nerelerden geçtik, hangi
ülkelerin topraklarını aştık? Geçtiğimiz topraklarda hangi yapıları, abideleri bıraktık? Bu durumu iyice anlayabilmemiz için millî varlığımız olan sanat eserlerimizi kısım kısım inceleyerek,
yaşanmış olan yüzyılları süzgeçten geçirerek, geçtiğimiz yolları adım adım
inceleyerek ve bir ilmî sonuca vararak
bir bütüne ulaşabileceğimiz kanaatindeyim.
Yüzyıllar boyunca çeşitli kültür
hareketlerine sahne olan İç ve Orta
Görsel 1.2: “Bir Av Sahnesi”, MÖ II-I. yy., Hun Sanatı, Plaka,
Los Angeles County Art Museum (Los Encılıs Şehir Sanat Müzesi),
ABD

Asya’da yaklaşık olarak MÖ VIII ve
VII. yüzyıllar arasında Hunlar, bilinmezliğin karanlıklarından sıyrılmış;

yeryüzünün ilk imparatorluğunu kurarak büyük istilalar yapmış, geniş kitlelere hükmetmiş,
kültür ve sanatını yaratmıştır. Bir zaman sonra bu yaratıcı kuvvet ve kudretin yıpranması ve
zayıflamasıyla yüzyıllar içinde gelişmiş ve öne çıkmış sanat davranışlarını daha dinamik ve
daha genç bir Türk boyu devralmış ve ona sahip çıkmıştır. Zamanla onun yerine de başka Türk
boyları geçmiş, bu tarihî geçit resmi bu şekilde yüzyıllar boyunca sürüp gitmiştir. Yüzyılların
akışı içinde Türklerin birbiri ardından çeşitli devletler kurarak sürekliliğini ve gücünü devam
ettirmesi tarih sayfalarında eşine az rastlanan bir durumdur.
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Tarih boyunca, bozkır ellerinin birden fazla birlik kurduklarına nadiren şahit olunurken
Türklerin Hunlardan Selçuklulara gelinceye kadar yirmiye yakın devlet kurdukları ve değişik
adlar altında varlıklarını 3.000 yıla yakın korudukları gözlemlenir. Bazı tarihçilerimizin bu
nadir görülen sürekliliği, değişik bir teoriden ele aldıkları onların İç ve Orta Asya’nın geniş
ufuklarında ve tarihin akışı içinde tek bir siyasi oluşum hâlinde yaşayan Türk topluluklarında
değişenin yalnız hanedan adları olduğunu bildirmeleri ilgi çekicidir.
Hunların bir devamı olan Göktürkler, Avarların (Apar) yıkılmasıyla hâkimiyeti ele aldılar. Göktürklerin zayıflamasından istifade ederek onları mağlup eden ve topraklarına yerleşen topluluk gerek dil gerek ırk yönünden
Göktürklerin kardeşi olan Uygurlardan başkası değildi. Göktürkler tıpkı Hunlar gibi asker,
teşkilatçı, dinamik ve göçebe bir topluluktu.
Bu cengâver ve teşkilatçı vasıflara şaşılacak
bir medeniyet örneği katan Uygurlar 100 yıl
süren hâkimiyetleri sırasında Türk plastik sanatına taze renkler getirmişlerdir. Sonuçta bu
Türk kavminin eşsiz medeniyetini çekemeyen
ve onun hâkimiyetine göz koyan güçlü kuzey
Türklerinin temsilcisi Kırgızlar da yabancı bir
soy olmayıp aynı dili konuşan Uygurların en
yakın akrabalarıdır.
Bu değişiklikler sırasında eski hâkim boylar yerlerini yeni gelen istilacılara terk etmeyip
hep beraber aynı topraklarda kalırlar. Bir müd-

Görsel 1.3: “Kül Tigin’in Başı”, VI-VIII. yy., Göktürkler,
Heykel, Moğolistan Ulusal Müzesi, Ulan Batur, Moğolistan

det sonra diğer bir Türk topluluğunun yıldızı-

nın parladığı ve Kırgızların hâkimiyeti Karluklara kaptırdıkları görülür. Böylelikle Hunlardan
başlayarak yüzyıllar boyu devam edegelen Türk topluluğunun sanatını muhafaza etmesi ve geliştirmesi, zamanımıza kadar ulaştırması, kültür ve sanat tarihi çerçevesinde de şimdiye kadar
görülmemiş bir durumdur.
Son çeyrek asır içinde, Türk sanatının en erken devirlerine ait keşifler olağanüstü bir gelişme gösterdi. Orta Asya’nın ücra köşelerinde, dağların ıssız bölgelerinde ve nehir kenarların-
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da bulunan Türklere ait mezarlar, kurganlar keşfedildikçe Türk sanatının kaynaklarına doğru
bir yönelme oldu.
Atalarımızın resim, heykel ve süsleme sanatlarının en eski örnekleri gün ışığına çıkartıldı. Türklerin Uygurlardan ve Göktürklerden çok daha önceleri son derece ilgi çekici sanat
eserleri olduğu meydana çıkınca bize yepyeni bir dünyanın hitap ettiğine şahit olduk. Şaşkın ve
hayran bir şekilde onun sesini duyuyoruz. Bakışlarımız Antik Çağ’a kadar uzanıyor, bu bakış
bize Antik Çağ’la eşit olan yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Tarihin en sisli devirlerinden
ansızın karşımıza çıkan, erken dönem Türk sanatının kaynakları bütün çıplaklığıyla gözlerimizin önüne seriliyor. Bu araştırmalar ve keşiflerle yepyeni bir zemine ayak basıyoruz. Öyle bir
zemin ki resim; heykel ve süsleme sanatlarımızın, halıcılığımızın, keçe sanatımızın, el sanatlarımızın ilk örneklerini bize aksettiriyor, giyeceklerimizin ilk çıktığı noktaya ulaşabiliyoruz.

Görsel 1.4: “Uygur Kağanları”, VIII-XIX. yy., Uygurlar,
Duvar Resmi (Turfan Bezeklik 9. Mağara), Asia Art Museum
(Esia Art Müzyum), Berlin, Almanya

Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=365593-- (16.11.2017, 12:10)
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ
DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

1. ÖĞRENME ALANI

: SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

1. KONU

: GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 1

KAZANIMLAR

SINIF

: 1.1.1. Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklar.
1.1.2. Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini açıklar.
1.1.3. Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini tanır.
1.1.4. Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin
sembolik anlamlarını açıklar.
1.1.5. Geleneksel Türk sanatlarına ait motiflerin biçim ve anlam özelliklerini açıklar.
1.1.6. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun
teknik özelliklerini ve malzemelerini açıklar.
1.1.7. Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun
teknik özelliklerini karşılaştırır.
1.1.8. Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim
özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk ressamlarını
tanır.
: 10

SÜRE

: 8 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Bilgisayar, Genel Ağ, etkileşimli tahta, geleneksel Türk sanatları içerikli çeşitli sanat kitapları, röprodüksiyon

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Soru-cevap, anlatım, sanat eseri inceleme, grup çalışması, tartışma, araştırma
KAYNAKLAR

: MEB MEGEP Genel Ağ sayfası, geleneksel Türk sanatları
içerikli çeşitli sanat kitapları
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DERS
DERSE
HAZIRLIK

“Geleneksel Türk sanatları dendiğinde aklınıza neler
geliyor?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
“Bu dersten sonra geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini, önemini ve önemli temsilcilerini, geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamlarını, geleneksel
Türk sanatlarına ait motiflerin biçim ve anlam özelliklerini,
geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik
özelliklerini ve malzemelerini, bu tekniklerin özelliklerini
karşılaştırmayı, eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve
biçim özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk ressamlarını öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive
ediniz.
Öğrencilerinizden, geleneksel Türk sanatları ile ilgili
günümüze ulaşan eserleri araştırıp incelemelerini isteyiniz.
Öğrencilerinizi beş gruba ayırınız. 1. gruba tezhip, 2.
gruba hat, 3. gruba ebru, 4. gruba çini, 5. gruba minyatür sanatı konularında araştırma görevi veriniz. Gruplardan görevli oldukları sanat dallarının kültürel önemini, önemli temsilcilerini, eserlerde kullanılan renklerin sembolik anlamlarını (Kara:
Kuzey, aşağı dünya; ak: batı, yukarı dünya vb.) ve motiflerin
biçim özelliklerini açıklayan birer sunum yapmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden araştırma sonucunda topladıkları bilgi
ve dokümanlarla geleneksel Türk sanatlarını tanıtan afişler
hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizin hazırladıkları afişler ile sınıfa veya atölyeye getirdiğiniz tezhip, hat, ebru, çini
ve minyatür sanat eseri örneklerini panoda sergileyiniz.
Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.
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ETKİNLİK SÜRECİ
1. Geleneksel Türk Sanatlarının Çeşitleri
1.1. Tezhip: Yaldız ve boya kullanılarak kâğıt üzerine yapılan kendi içinde disiplinleri
olan bir tür bezeme sanatıdır. Eski bir süsleme sanatıdır. Sözcük Arapçada altınlama, yaldızlama anlamına gelir. Tezhip yalnız altın ile değil, boya ile de yapılır. Çoğunlukla el yazması
kitapların sayfalarını ve hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır (Görsel 1.5).

Görsel 1.5: “Neyzen Tevfik’in Bir Kıtası”,
Tezhip: Rikkat Kunt, Hat: Hamit Aytaç

1.2. Hat: Arap harflerini malzeme olarak kullanan yüzey sanatıdır. Arap harfleriyle oluşturulan bu yazı türü hüsnühat adıyla da bilinir. Belirli kurallara göre güzel yazı yazma sanatıdır
(Görsel 1.6).

Görsel 1.6: “Celi Sülüs-Nesih”, Hamit Aytaç
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1.3. Ebru: Kitre ile yoğunlaştırılmış su yüzeyine özel boyalar damlatılır ya da serpilir. Bu
boyanın üzerine bir tabaka kâğıt yatırılarak boyanın kağıda transferi ile yapılan süsleme amaçlı
resim sanatıdır (Görsel 1.7, 1.8).

Görsel 1.7: “Çiçek Ebru”, Necmettin
Okyay

Görsel 1.8: “Battal Ebru”, Mustafa Esat Düzgünman

1.4. Çini: Bir tür beyaz topraktan elde edilen çamurun pişirilmesi ile yapılan, mineli, ince
yapılı fakat saydam olmayan seramik işlerindendir. Çini; duvar kaplaması olarak kullanılan renkli, genellikle bezeli ve sırlı seramik plakaya denir. Çini, tabak ve çanak gibi eşya yapımında kullanılır (Görsel 1.9).

Görsel 1.9: “Anadolu İznik Çinisi”, 16. yy. sonu, 25,4x24,8 cm,
Fitzwilliam Museum (Fitzvilyım Müzyum), University of Cambridge
(Yüniversiti of Kembiric), İngiltere
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1.5. Minyatür: Bir kitabı, madalyonu ya da küçük boyutlu herhangi bir objeyi bezemek
amacı ile ışık, gölge ve derinlik duygusu yansıtılmadan yapılan küçük ve çok renkli resim sanatıdır (Görsel 1.10).
Minyatür bir resim çeşididir. Eskiden hem Doğu’da hem de Batı’da el yazması kitapları
süslemek için renkli resimler yapılırdı. Batı’da minyatür Doğu’da nakış diye adlandırılan bu
renkli resimlerin kendine has bir yapılış tekniği, bir üslubu vardır. Minyatür resimler genellikle
o devrin devlet adamlarının savaş, tören ve av gibi yaşantılarını konu edinir. Bu çalışmalarda
perspektif kuralları uygulanmaz, ışık ve gölgeye yer verilmez. Şekiller kendi rengine uygun
olarak düz boyanır. Figürler, kişilerin önemine göre büyük ya da küçük yapılır; süs motifleri
de en ince ayrıntılarına kadar gösterilir. Minyatür resimler sulu boya ve guaj boya tekniğinde
yapılır.

Görsel 1.10: Topkapı Sarayı 3. Adalet Divanı, 1584,
Hünername-Nakkaş Osman
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2. Geleneksel Türk Sanatlarının Kültürel Önemi
• Geleneksel sanatlar, bir ülkenin kültürel kimliğinin en canlı ve anlamlı belgesidir.
• Geleneksel Türk sanatları; Türk toplumlarının duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtarak geleneksel vasfı kazanmıştır.
• Geleneksel Türk sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur.
Bu nedenle geleneksel Türk sanatları, çok eskiye dayanır. Günümüz Türk sanatına temel
teşkil etmesi bakımından ve sosyokültürel açıdan önemlidir.
3. Geleneksel Türk Sanatlarının Önemli Temsilcileri
Geleneksel Türk sanatlarından tezhip, hat, ebru, çini ve minyatür sanatlarının önemli
temsilcilerinin Ebru Sanatçısı Mustafa Esat Düzgünman (1920-1990); Ebru ve Hat Sanatçısı Necmettin Okyay (1883-1976); Hat Sanatçısı Hamid Aytaç (1891-1982); Tezhip Sanatçısı
Rikkat Kunt (1903-1986); Minyatür sanatçıları Matrakçı Nasuh (1480-1564), Nakkaş Osman
(XVI. yy.), Levni (?-1732), Süheyl Ünver (1898-1986) ile çini sanatçıları Hafız Mehmet Efendi
(1872-1922) ve Faik Kırımlı (1935-2011) olduğunu söyleyiniz. Adı geçen sanatçıların eserlerinin tıpkıbasımlarını, sınıfa veya atölyeye getiriniz. Eserleri, öğrencilerinizin görebileceği şekilde asınız. Öğrencilerinize, geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcileri ve bu temsilcilerin
yaşadıkları dönemin üslup özellikleri hakkında gerekli açıklamaları yapınız.
Üslup, bir toplumun-çağın tüm sanat eserlerinde ortak olan biçimlendirme, tasarım ilke
ve anlayışları bütünüdür. Sanatçının yapış yolu, ifade şekli ve usulüdür. Sanatçı; eserlerinde
duygu, düşünce, hayal ve heyecanlarına biçim verir ve eserini izleyiciye sunar.
Her sanatçının mensup olduğu bir millet, içinde yetiştiği bir kültür ve hayatını şekillendiren gelenekler vardır. Geleneksel Türk sanatçısı kendini gerçekleştirirken yaşadığı toplumun
gelenek ve göreneklerinden beslenmiştir. Sanatçının kimliğini oluşturan bu özellikler, eserlerine yansımıştır. Böylece sanatçı, kendi üslubunu oluşturmuştur. Bu üslup yaklaşımları yetiştirdikleri öğrencilerle birlikte yaşadıkları döneme damgasını vurmuş ve genellikle o dönemin
üslubu hâline gelmiştir. Birçok sanatçı, içinde bulunduğu dönemin üslup özellikleri doğrultusunda eserler vermiştir.
Mustafa Esat Düzgünman (1920-1990)
Mustafa Esat Düzgünman, ebru sanatıyla ilgili eserler vermiştir. Yaşadığı dönemde;
Türk ebru sanatının günümüze kadar hiç bozulmadan taşınmasına, yurdumuzda ve dünyada
tanınmasına, gelişmesine katkıda bulunmuştur. Sanatçı; ebru sanatını öğrendiği biçimde
bırakmamış, bu sanatın yapısını bozmadan ve yeniliklere açık özelliğinden yararlanarak
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geliştirmiştir. Rastgele yapılan yenilik ve modernizasyon arayışlarını onaylamamıştır. Ebru
sanatına papatya ve menekşe figürünü eklemiştir. Serpmelerde çok başarılı olmuştur. Çiçekli
ebrular, onun üslubuyla tabiattaki görünümlerine daha yakın yapılmıştır (Görsel 1.11). Mustafa
Esat Düzgünman, ebru sanatına kompozisyon tarzını getirmiştir.

Görsel 1.11: “Çiçekli Ebru”, Mustafa Esat
Düzgünman, Galata Mevlevihane Müzesi,
İstanbul

Necmettin Okyay (1883-1976)
Necmettin Okyay; mürekkepçilik, aharcılık, okçuluk, gülcülük, eski tarz mücellitlik
ve hattatlığın yanı sıra ebruculuğu da meslek edinmiştir. Necmettin Okyay, ebruyu Ethem
Efendi’den öğrenmiştir. Rik’a, divani ve celi divani icazetleri almıştır. Sülüs-nesih, ta’lik ve
celi ta’lik yazıyı öğrenmiştir. Ebruyu, oğulları Sami ve Sacit Okyay ile yeğeni Mustafa Esat
Düzgünman’a öğretmiştir. Yaptığı çiçekli ve yazılı ebrular, ebruculuk tarihinde bir ilktir (Görsel
1.12). Necmettin Okyay, ebruculuk tarihimizde yeni bir tarz başlatmıştır. Ebru yapımında “Ali
Kurna” denilen iyi cins kâğıt kullanmıştır. Ebru kuruduktan sonra üzerini iyice mührelediği için
ebrularının boyaları çıkmamıştır.

Görsel 1.12: “Hatip Ebru-Hat”, Necmettin Okyay
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Hamit Aytaç (1891-1982)
Hattat Hamit, çok eski hattatların yazı örneklerini sabırla ve titizlikle inceleyerek ilerlemiştir. Başta celi-sülüs olmak üzere sülüs, nesih, celi, ta’lik ve diğer yazı çeşitlerinde hatta
Latin yazılarında aynı titizlikle kalem kullanan bir sanatkârdır (Görsel 1.13). Hamit Aytaç, İslam yazı sanatlarına yön veren ve İslam dünyasının dikkatlerini İstanbul üzerinde toplamayı
başaran büyük Türk hattatlarının sonuncusudur.

Görsel 1.13: “Feseyekfikehumullah”, Hamit Aytaç

Rikkat Kunt (1903-1986)
Rikkat Hanım’ın en sadesinden en incesine kadar her eserinde, elinin titizliği hissedilir.
Bilhassa halkâri bezeme üslubu, XX. yüzyılda Rikkat Kunt’un fırçasıyla yeniden hayat bulmuştur. Kırk yılı aşan sanat hayatında kıta, levha ve hilye-i nebevi olarak sayısız eser tezhip
etmiştir (Görsel 1.14). Rikkat Kunt’un minyatür çalışmaları da vardır.

Görsel 1.14: “Tezhip”, Rikkat Kunt
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Matrakçı Nasuh (1480-1564)
Matrakçı Nasuh, Kanuni Dönemi’nde yaşamıştır. Nakkaş, yazar, şair ve bilim adamıdır.
Topoğrafik türde minyatürler de yapmıştır. Topoğrafik minyatürlerin oluşma nedeni tarihî
olayların geçtiği yörelerin de belgelenmesinin gerekliliğidir. Matrakçı Nasuh’un en ünlü
eseri, Kanuni’nin Irak seferinde ordunun konakladığı yerleri canlandıran “Beyan-ı Menazil-i
Sefer-i Irakeyn”dir (Görsel 1.15). Matrakçı Nasuh’un minyatür-harita karışımı kendine has
bir üslubu vardır. Eserlerinde yeryüzünün kuşbakışı görünümünü resmeder. Buna karşın
şekilleri tepeden değil, sanki karşıdan görüyormuş gibi çizer. Bu resimlerde hayvan figürleri
bulunsa da insan figürü belirgin olarak kullanılmamıştır. Şehirlerdeki binalar tek tek seçilebilir.

Görsel 1.15: “Halep-Beyan-i Menazil-i Sefer-i
Irakeyn-i Sultan Süleyman”, 1537, Matrakçı Nasuh,
Minyatür, İÜ Kütüphanesi, İstanbul

Nakkaş Osman (XVI. Yüzyıl)
Nakkaş Osman, Osmanlı padişahlarının tasvirlerini yapmıştır. Osmanlı minyatür sanatında “dizi padişah portreciliği” olarak bilinen yeni bir geleneğin yaratıcısıdır. Nakkaş Osman,
pastel renkler kullanmış ve “Sürname-i Humayun” adlı eserinde tüm hünerini sergilemiştir.
İstanbul’daki günlük hayatı, esnafların karakteristik özelliklerini, törenleri, gösterilerin canlı ve
neşeli havasını yansıtan tasvirleri; belge değeri taşıması yönünden de önemlidir (Görsel 1.16).
Nakkaş Osman, bu bakımdan Osmanlı minyatürüne yön veren ilk büyük sanatçıdır.

Görsel 1.16: “II. Bayezid Filibe
Avı”, Nakkaş Osman, Minyatür,
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
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Levni (?-1732)
Levni, XVIII. yy.da Osmanlı minyatürünün Lale Devri’ne kadar devam etmiş klasik üslubunda değişiklik yapan bir nakkaştır. Portrelerinde kişinin yüz anlatımını da işlemeye yönelmiş; vücut hareketlerine doğal bir kıvraklık kazandırmış ve dikkati, belli bir noktaya toplamak yerine bütün yüzeye yaymayı amaçlayan kompozisyonlar tasarlamıştır. Bu özellikler,
Levni’nin minyatürlerinin ilk bakışta algılanmasını ve başka ustalarınkinden ayırt edilmesini
sağlamıştır. Elliyi aşkın bir dizi hâlinde levhalar üzerine yapılmış minyatürleri; kadın müzik
topluluklarını, rakkaseleri, harem kadınlarını ve çeşitli portreleri konu almıştır (Görsel 1.17).
Levni; asalet ve zarafeti yansıtma kaygısının çizgiye hâkim olduğu bu resimlerin çoğunda, eski
şemacı nitelikleri aşan bir canlılık ve en doğacı resimlerde dahi rastlanması güç olan bir ifade
kuvveti göstermiştir. Bu figürler; zarif çizgilerle, narin hatlarla canlandırılmış ve inceliği ifade
etmiştir. İnce ayrıntılarıyla çizilmiş resimler, bir yandan da dönemin toplumsal yaşamı hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır. Bu özellikler, Levni’nin Osmanlı minyatür sanatının son
büyük ustası sayılmasını sağlamıştır.

Görsel 1.17: “Avcı, Tazısı ve Şahiniyle”, 1720-1730, Levni,
Minyatür, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
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Ahmet Süheyl Ünver (1898-1986)
Ahmet Süheyl Ünver, hayatını geleneksel Türk süsleme sanatlarına adamış bir sanatçıdır.
Selçuklu Geçmeleri adını verdiği, özellikle XII. ve XIII. yüzyıllarda daha sonra beylikler dönemi
ve Osmanlı kitap yazmaları tezhiplerinde, kenar suyu olarak kullanılan desenlerin birçok örneğini
toplamıştır. Bu toplamalarını, kareli kâğıtlar üzerinde deşifre ederek bazılarının metot hâline
gelmesini sağlamıştır. Bunlardan birçok yeni zencerek bordürlerinin yanı sıra farklı biçimlerde
uygulamalar yapmıştır. Ahmet Süheyl Ünver sayesinde bu metot, çok yaygın ve düzenli bir
biçimde bütün tezhip çalışanları tarafından kullanılmaktadır. Ahmet Süheyl Ünver; ömrü boyunca
Türk kültürü, Türk sanatı ve Türk tezyinatı alanında eserler vermiştir (Görsel 1.18).

Görsel 1.18: “Minyatür”, Süheyl Ünver
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Hafız Mehmet Efendi (1872-1922)
Hafız Mehmet Efendi, yaşadığı dönemin en büyük çini sanatçılarındandır. Desenlerinde
İznik çinilerini yeniden hayata geçirmek istemiştir. Çinilerinde hatai, bulut, rumi desenlerini;
ana renk olarak kobalt mavi ve tonlarını daha çok kullanmıştır. Kütahya Takvacılar Camii
çinilerini yapmıştır (Görsel 1.19). Hafız Mehmet Efendi; bu çinilerde lacivert, sarı, yeşil,
mangan moru, kırmızı, siyah renkler kullanmıştır. Kurduğu bir çini fabrikasında kase, sürahi
ve fincan vb. üretmiştir.

Görsel 1.19: “Kütahya Takvacılar Camii
Mihrabı”, Hafız Mehmet Emin Efendi

Faik Kırımlı (1935-2011)
Faik Kırımlı, hayatının önemli bir bölümünü Topkapı Sarayı ve Osmanlı arşivlerinde,
çininin XVI. yy.daki yapılış tekniğini arayarak geçirmiştir. Çininin büyük ustası Faik Kırımlı,
gravür ressamlığıyla başladığı sanat macerasında antika koleksiyonculuğuyla da ünlenmiştir.
Faik Kırımlı, hayatının yedi senesini bizzat çiniyi araştırmaya adamıştır. Yoğun araştırmaları
ve çalışmaları sonucunda, çininin şahikası olan “mercan kırmızısı”nı bulmuştur (Görsel 1.20).
Faik Kırımlı, çini alanında önemli eserler vermiştir.

Görsel 1.20: “Çini Tabak”, Faik Kırımlı,
Erdinç Bakla Arşivi
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4. Geleneksel Türk Sanatlarında Kullanılan Renklerin Sembolik Anlamları
Türk kültüründe renkler, çeşitli anlamlar kazanmıştır. Türk gelenek ve göreneğinde gücü,
kuvveti, hâkimiyeti belirtmek için renkler kullanılmıştır. Ak, kara, gök ve kızıl dediğimiz (beyaz, siyah, mavi ve kırmızı) dört renk pek çok coğrafi ad için de kullanılmış, Türk kültüründe
yön bildiren kavramlardır. Kara (siyah)-kuzeyi, al-kızıl (kırmızı)-güneyi, gök (mavi)-doğuyu
ve ak (beyaz)-batıyı temsil eder.
Ak (Beyaz) : Ak (beyaz), tüm renklerin toplamını ifade eder. Renklerin anası olarak bilinir. Ululuk, adalet, büyüklük, güç, kutluluk, tecrübe, sevgi, eşitlik ve arılık gibi kavramların
sembolüdür. Saflık, temizlik, tarafsızlık, sessizlik, yeryüzü ve masumiyet kavramlarını da ifade
eder.
Al-Kızıl (Kırmızı) Renk: Al-kızıl (kırmızı) renk, temel renktir. Halk arasında al ve kızıl
adları ile de bilinir. Türk kültüründe heyecan, kudret ve akıncılığın sembolüdür. Cesaret, hayatta kalma ve hayat verme unsuru olarak bilinen kırmızı, kan rengidir.
Gök (Mavi) Renk: Gök (mavi) renk, renklerin en derinidir. Türk kültüründe genellikle
gök renk şeklinde söylenir. Bu renk, Türklerde eskiden ululuğun, yüceliğin sembolü olmuştur.
Mavi, insanlık tarihinde kutsal sayılan gök ve suyu temsil eder. Bilinç, gerçek, uyum, sakinlik
ve umudun sembolüdür. Gök rengi sonsuzluk, emniyet ve rahatlığı hissettiren, huzur veren bir
renktir. Gök renk (turkuaz), yabancılar tarafından Türk mavisi biçiminde ifade edilir.
Yaşıl (Yeşil) Renk: Yaşıl (yeşil) renk, doğanın rengidir. Ağaçların, bitkilerin sembolüdür.
Eski Türklerde bahar yeşili; yeniden yaşamayı, canlanmayı ve neşeyi temsil etmiştir. Yeşilin
her tonu yatıştırıcı, iyileştirici, huzur verici ve sakinleştiricidir. Yeşil rengi oluşturan sarı renk
sıcaklığı, mavi renk de sakinlik ve huzuru yeşil renge vermiştir. İslamiyetle kutsallık kazanmıştır. Bu renk, Osmanlı sancaklarında uzun süre kullanılmıştır.
Sarı Renk: Sarı renk, güneşin rengi ve simgesidir. Sarı temel olarak neşe ve keyif verici
bir renktir. Aynı zamanda bilgelik, anlayış ve yüksek düzeyde sezgisel kavrayışı da temsil eder.
Altın tonlarındaki sarı; ruhsal kusursuzluğu, huzur ve dinlenmeyi ifade eder. Türk destanlarında
ise sarı renk, kötülük ve felaket sembolüdür. Sarı ejderha, Türk masallarında kuşku veren ve kötü
duygular hissettiren bir motiftir. Sarı renk Anadolu kültüründe hastalık sembolü olarak da bilinir.
Kara (Siyah): Kara (siyah), eski Türklerde dünyanın oluşumu sırasında ortada sadece zifirî karanlığın yani siyah rengin olması nedeniyle bütün renklerin tohumu aynı zamanda
başlangıç noktası olarak görülür. Siyah tüm renkleri yutar, ölümün karanlığına gömer. Türk
mitolojisinde toprak rengi olarak kullanılmıştır. Kara renk; uğursuzluğu, suskunluğu, korkuyu,
karanlığı, kara günü, kaybı, yaşamın yokluğunu ve aşağı dünyayı (ahireti) temsil eder.
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5. Geleneksel Sanatlara Ait Motiflerin Biçim ve Anlam Özellikleri
5.1. Bitkisel Motifler: Bitkisel motifler yapraklar, çiçekler, ağaçlar ve meyveler olmak
üzere dört bölüme ayrılmıştır. Motifler, stilize edilerek daha sonraları ise doğadaki tabii hâllerine bağlı kalınarak tasarlanmıştır. Kullanılan bitkisel motifler, her yüzyılda benzerlik göstermesine rağmen zamana ve farklı kültürlere bağlı olarak değişmiştir. Yeni motif ve farklı üsluplarla
bu dağarcık genişlemiştir.
Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan motifler, Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra
oluşan kültür zenginliği ile çeşitlenmiş ve gelişerek devam etmiştir. Böylece bitkisel motifler
tezyinat sanatında yerini almıştır.
• Rumi: Sözlük anlamı Anadoluludur. Bu motife aynı zamanda Selçuki de denir. Selçuklu Türkleri tarafından meydana
getirilmiş, günümüze kadar da Türk süsleme sanatlarının bir
türü olarak kullanılmıştır. Bazı hayvanların soyutlanmasıyla
üretilen motiflerin (ruminin) ilk örneklerinde bu hayvanları
tanımak mümkündür. Kuşlar, yırtıcı hayvanlar, evcil hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler, grifon ve ejder
gibi mitolojik hayvanlar örnek alınmıştır. Daha sonraki zamanlarda tamamen soyutlanan bu hayvanlar tanınmaz hâle
gelmiş ve rumi motifi en klasik hâlini almıştır (Görsel 1.21).

Sade Rumi

Dendanlı Rumi

Sencide Rumi

Sarılma Rumi
Hurde Rumi

İşlemeli Rumi

Görsel 1.21: Rumi motif örneği

• Hatai: Türk süsleme sanatlarının ve tezhip sanatının başlıca
motiflerindendir. Orta Asya kaynaklıdır. Doğada rastlayamayacağımız ve hangi çiçek olduğunu anlayamayacağımız
kadar değişik biçimdedir. En doğal görünen yapraklardır.
Hatai, nilüfer çiçeği anlamında da kullanılmaktadır. Çok
basit ve çok detaylı yapıda olanları vardır. Diğer motiflerde
olduğu gibi yüzyıllar boyunca geliştirilmiş ve çeşitlendirilerek zenginleştirilmiştir (Görsel 1.22).
• Münhani: Sözlük anlamı eğri, kavistir. Tezhip sanatında bir

Görsel 1.22: Hatai motif örneği

motif türüdür. Kuş tüylerinin, balık pullarının üst üste sıralanması gibi münhani motifindeki parçalar mantıklı sıralanmalar
hâlindedir. Selçuklular Dönemi’nde özellikle el yazması eserlerde ve Kur’an-ı Kerimlerde çokça kullanıldığı için bu motife
Selçuklu münhanisi de denir (Görsel 1.23).

Görsel 1.23: Münhani motif örneği
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• Bulut: Ay, güneş ve yıldız gibi evren ile ilgili, Türk süsleme sanatı motiflerinden biridir. Bu süsleme ögesine Çin
bulutu da denir. Uzak Doğu, Türk asıllı motiflerimizdendir. Bulut süslemelere çiğ de denir. Türklerde ve Çinlilerde
ejderhanın bulut biçiminde soyutlanmış hâlidir. Bulutların
biçimlerinden ve hareketliliğinden etkilenen sanatkârlar,
onları soyutlayıp bir süsleme ögesi olarak kullanmışlardır
Görsel 1.24: Bulut motif örneği

(Görsel 1.24).
• Yarı Soyutlanmış Çiçekler: Geleneksel Türk sanatlarında XVI. yy.ın yarısından XVII. yy.ın sonlarına kadar
soyutlanmış fakat bakınca tanınan çiçeklerin, yarı soyutlanmış yarı doğal hâli kullanılmıştır. Uygulamada önce

Görsel 1.25: Yarı soyutlanmış çiçekler,
Üstad Karamemi’nin eseri

kitaplarda gördüğümüz bu çiçekler daha sonra diğer süsleme alanlarına da yayılmıştır. Eserlerde bütün bahçe çiçekleri görülebilir (Görsel 1.25).
• Çintemani: Orta Asya kaynaklıdır. Bu motife panter beneği de denir. Üçgen biçimli, biri yukarıda diğer ikisi altta
yan yana, araları çok az açık üç daireden meydana gelir.
Bu dairelerin içine bir veya birkaç tane daha daire çizilir. Bu daireler motife hilal görünümü verir. Çintemaninin
diğer bir adı Timuçin damgasıdır. Üç yuvarlak şeklin altında bazen uçları sivri bir veya iki tane dalgalı bir motif
daha bulunur. Bunlara da şimşek, dudak, bulut, kaplan
postu adları verilir. Her iki motif tek tek kullanıldığı gibi

Görsel 1.26: Çintemani motif örneği

bir arada da kullanılır. Çintemani motifi; Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinde güç, kuvvet ve saltanat sembolü
olarak kullanılmıştır. Saray motifi olarak da bilinir (Görsel 1.26).
• Yaprak: Bitki kaynaklı süslemelerin vazgeçilmez bir elemanıdır. Çiçeklerde olduğu gibi yapraklar da soyutlanarak çizilmiştir. Türkler, süsleme motiflerini üretirken ne
doğadan bire bir almış ne de tam soyutlama yapmışlardır.
Yarı soyutlamaları süzgeçten geçirerek yorumlamışlar,
analiz ve sentezlerden sonra uygulamışlardır.
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Bu değerlendirme yaprak motifi için de geçerlidir.
Türk süsleme sanatlarında sade, küçük, iri dişli, parçalı, dilimli, katlı, detaylı ve kıvrımlı yapraklara rastlanır. Yaprak motiflerinin desende kapladıkları alan;
korama (hiyerarşi) uygun olarak yerleştirilmesi, estetik görünümü, yönü, sapa bitişmesi ve hareketliliği
hesaba katılarak düzenlenmiştir (Görsel 1.27).
5.2. Figürlü Motifler
• İnsan Figürü: Geleneksel Türk sanatlarında insan figürü; İslamiyet’ten önce halı, kilim, duvar resimleri vb.
süsleme alanlarının çoğunda kullanılmıştır. Türklerin
İslamiyeti kabulünden sonra da halı, kilim vb. kullanım
eşyalarında sitilize edilerek kullanılmıştır. Bunun yanı
sıra Anadolu Selçukluları Dönemi’nde binicilik kompozisyonlarında, av sahnelerinde (Görsel 1.28) ve çini
mozaikler üzerine işlenen çeşitli motiflerde de görülür.
XIII. yy. Konya Kubadabad Sarayı çinilerinde çeşitli
hayvan figürlerine ve Sultan’ı betimleyen figürlere rastlanır (Görsel 1.29). Geleneksel Türk sanatlarında insan
figürü, İslam dininin etkisi ile Osmanlı Dönemi’nde iki
boyutlu minyatür görüntülerle sınırlı kalmıştır.
• Hayvan Motifi: Geleneksel Türk sanatlarında hayvanlar, genellikle kuvvet, doğurganlık, kötülük veya iyilik
sembolü olarak betimlenmiştir. Hayvan motifleri iki
başlık altında toplanmıştır. İlk grupta hayal ürünü efsanevi hayvanlar, ikinci grupta ise doğa kaynaklı, soyutlanmış hayvanlar vardır. Bunlar arasında kartal ve güvercin gibi kuşlar; aslan, kaplan, kurt, boğa, at, geyik,
tavşan ve keçi gibi hayvanlar bulunur (Görsel 1.30).
Hayvan motifleri, Selçuklular Dönemi’nde özgün bir
biçimde resmedilmiş ve tüm süslemelerde öne çıkan bir
unsur hâline gelmiştir. Gerçek ve mitolojik hayvan motifleri yer alır. Fakat doğal hâlleriyle hayvan figürlerine
Osmanlı bezeme sanatlarında çok nadir rastlanır. Var
olanlar da soyutlanmıştır.

Görsel 1.27: Yaprak motif örneği

Görsel 1.28: Figürlü motif örneği

Görsel 1.29: Figürlü motif örneği

Görsel 1.30: Hayvan motif örneği
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5.3. Geometrik Motifler: Geometrik motifler en eski
süsleme unsurlarındandır. Her kültürde kullanılmıştır. Yatay,
dikey, eğik çizgiler; daire, daire parçası, kare, dikdörtgen,
üçgen, çokgenler, elips, yıldız biçimleri vb. çizim elemanları kullanılarak geometrik süslemeler yapılmıştır. Geometrik
motifler Türk-İslam felsefesinin ve sanatının belki en karakteristik unsurudur. En yaygın kullanımı Anadolu Selçukluları
Dönemi’ndedir (Görsel 1.31).
Görsel 1.31: Geometrik motif örneği

5.4. Yazı (Hat-Kaligrafi): Genellikle Arap harflerinin
kendine has özellikleri kullanılır. Harflerin arasındaki boşlukların estetik kurallar ve tasarım kurallarına göre düzenlenmesiyle kâğıt ya da benzeri malzemeler üstüne kalem veya fırça
ile zarif bir şekilde yazılır. Aynı zamanda her toplumun kendi

Görsel 1.32: “Besmele-Semazen”, yazı
süsleme örneği

alfabesini kullanması, belli bir disiplin içinde sanatçının kendi yorumunu katması ile yaptığı güzel ve estetik yazı yazma
sanatıdır. Yazı sanatında amaç, değişik motiflerin kullanılmasıyla yazıyı olduğundan farklı ve özgün bir biçimde kompoze
etmektir. Türkler, Anadolu’ya gelirken yazı (hat) sanatını da
beraberlerinde getirdiler. Anadolu Selçuklu Dönemi’nde tezhipli yazmaların yoğun bir şekilde hazırlanması, XIII. yy.dan
sonra başlar ve XIV. yy. boyunca sürer. Türkler, yazı sanatı
alanında en parlak dönemlerini Osmanlılar Dönemi’nde yaşadılar (Görsel 1.32).
5.5. Süsleme: Resim sanatının bir koludur. Süsleme;
belli bir yer, eşya veya abidenin daha da güzelleştirilmesi
için üslup kazandırılmış şekil, resim ve motiflerle değerlendirilmesidir (Görsel 1.33). Süslemenin ana temasını desenler,
desenleri de motifler oluşturur. Türk süslemesinin zenginliği,
motif çeşitlerinin bolluğu ve motiflerin son derece estetik bir
yapıya sahip olmasından ileri gelir. Türk sanatçıları, yüzyıllar
boyunca devam eden geleneklerle yoğrulan dekoratif sanatların ileri bir düzeye ulaşmasını sağlamışlardır. Bu durumun

Görsel 1.33: Süsleme örneği

nedenleri, Türk sanatçısının dinî hassasiyetlerinden dolayı
resim ve heykel sanatlarından uzaklaşmasında ve benliğini
süsleme sanatları yoluyla korumaya çalışmasında aranabilir.
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5.6. Karmalar: Ebru, hat ve tezhip (geometrik ve bitkisel
motifler) sanatlarının birlikte kullanılması ile oluşan bezemelerdir. Karmada motifler, karakterlerini bozmadan iç içe geçirilerek
bazen de yan yana kullanılır. Kısaca bütün süsleme sanatlarının
bir arada kullanıldığı bezemelerdir (Görsel 1.34).
5.7. Motiflerde Stilizasyon ve Deformasyon: Gelenek-

Görsel 1.34: Osmanlı hat sanatı, 1898,
Ahmed Şükri Efendi

sel Türk sanatı süslemelerinde sanatçıların özü karşılayacak yalın
biçim arayışları sonucunda, sanatçılar doğayı stilize ve deforme
etmek suretiyle motifler oluşturmuşlardır. Doğadaki biçimlerin
şematikleştirilmesi, yalınlaştırılması, figürlerin tanınmama derecesine varmayacak şekilde bozulması ve özünden koparılmayacak biçimde değiştirilmesi ile eşyanın karakteri daha yalın daha
anlamlı bir şekilde ortaya konmuştur. Süsleyici, geometrik kalıplara sokularak ritmik şekillerde kompoze edilmiştir (Görsel
1.35). Stilizasyon ve deformasyon, süsleme resminde en çok

Görsel 1.35: Stilize hayvan motifi, rumi

kullanılan yöntemlerdendir. Örneğin Türk çinilerindeki lale, yaprak, karanfil gibi motifler stilize
edilmiştir. Halılarda, kilimlerde kullanılan desenler de geometrik kalıplara sokulmuş birer stilizasyon ve bir parça da deformasyon içerir.
Öğrencilerinize derse hazırlık bölümünde verdiğiniz sunum yapma görevinin hazırlık aşamasında, grup üyelerinin kendi içlerinde adil bir şekilde görev dağılımı yapmaları ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmeleri konusunda rehberlik yapınız. Öğrencilerinizin bu değerleri sosyal
yaşamlarıyla ilişkilendirmelerine yardımcı olunuz. Öğrencilerinize sunum yapmaları için gerekli
süreyi veriniz. Öğrencilerinizin sunumlarını sınıfta veya atölyede sunmalarını sağlayınız. Hazırladıkları geleneksel Türk sanatlarını tanıtan afişler ile sınıfa veya atölyeye getirdiğiniz tezhip,
hat, ebru, çini ve minyatür sanat eseri örneklerini panoda sergileyiniz.
6. Minyatür ve Ebru Sanatının Teknik Özellikleri ve Malzemeleri
6.1. Minyatür Sanatının Teknik Özellikleri
İlk minyatürlü el yazmaları, XI. yy.ın sonlarına aittir. İslam minyatür sanatının
gelişiminde Uygur resminin büyük etkisi olmuştur. Uygur ressamları IX. yy.dan itibaren Bağdat,
Meraga ve Tebriz’de minyatür sanatını öğretmişlerdir. Selçuklular, İlhanlılar ve Osmanlılar bu sanatın gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. İlhanlılar Dönemi’nde dinî kitaplar minyatürlerle
süslenmeye başlanmıştır. Selçuklular Bağdat’ta ilk İslam minyatür okulunu açmıştır. Osmanlılar
Dönemi’nde ise Baba Nakkaş, Nakkaş Osman ve Levni gibi büyük minyatür ustaları yetişmiştir.
Minyatürler hikâye, şiir ve tarihin âdeta canlı tercümanı gibidir. Yapıldığı tarihin izlerini taşır.
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Bir minyatüre bakarak sanatkârın içinde yaşadığı toplumun örf ve âdetlerini, bazı değer yargılarını, giyim kuşamlarını ve mimari yapılarını öğrenmek mümkündür. Çünkü minyatürler, hayatın
birer kopyasını gelecek nesillere aktarır.
• Minyatürde canlı renkler kullanılır.
• İnsanlar ve nesneler, yakınlık-uzaklık belirtecek biçimde ve perspektif olarak boyutlandırılamaz. Resimde derinlik yoktur. Öndeki ve arkadaki kişiler aynı büyüklükte gösterilir.
• Işık ve gölge yoktur.
• Süs olma özelliğinin yanında renk kullanımında kural yoktur.
6.2. Minyatür Sanatında Kullanılan Malzemeler
• Kâğıt: Ahar (Hattatlıkta kâğıt yüzeyine sürülerek kalemin kaymasını sağlayan nişasta ve yumurta akından yapılan bir bileşim.) ve murakka (Hat
sanatında cilt kapağının ana malzemesini oluşturan
üst üste yapıştırılmış birkaç katlı mukavva.) eskiden
olduğu gibi günümüzde de kullanılan bir tekniktir.
Aharlı kâğıtlar, murakka denen yöntem ile kullanıma
hazır hâle getirilir. Bu yöntemin faydası, yanlış yapılsa bile kolaylıkla silinebilmesidir. Murakka üstüne çay, kahve ve pancar gibi doğal maddelerle çizim
ve boyama yapılabilir (Görsel 1.36).
• Fırça: Üç aylık kedi yavrusunun gıdı tüyleri fırça
olarak kullanılırdı. Günümüzde ise kaliteli fırçalar
kullanılmaktadır (Görsel 1.37).
• Boya: Toprak boyalar kullanılır. Osmanlı Dönemi sanatçıları, renklerin karışmaması için boyaya yumurta
sarısı eklemiş ve boyanın kâğıda sabitlenmesini sağlamışlardır (Görsel 1.38).
• Altın: Yaprak veya ezilmiş olarak iki şekilde kullanılır. Altın, jelatin ile sulandırılır. Jelatinin kıvamı
önemlidir. 1 kahve fincanı sıcak suya 1,5 tablet altın
eklenip eritilir. Jelatin soğuk kullanılır. Oda sıcaklığında tutulursa bir hafta, buzdolabında saklanırsa iki
hafta kullanılabilir (Görsel 1.39).
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Görsel 1.36: Kâğıt

Görsel 1.37: Fırça

Görsel 1.38: Toprak minyatür
boyası

Görsel 1.39: Altın

6.3. Ebru Sanatının Teknik Özellikleri
İlk olarak Çin ve Japonya’da görülen ebru sanatının geleneksel Türk sanatlarından biri hâline gelmesi, XVI. yy.da Türkistan coğrafyasında tanınması ile başlamıştır.
• Ebru sanatı, boyaların su üzerine damlatılması ve su üzerinden kâğıda transfer
edilmesi yöntemi ile uygulanır. Bu yönüyle tüm boyama tekniklerinden farklıdır.
• Ebru sanatında kullanılan boyalara, doğadaki renkli kaya ve topraklardan elde
edildiği için toprak boya adı verilir.
• Ebru sanatında kullanılan boyalar suda çözülmez, yağ içermez.
• Ebru sanatı için hazırlanan suyun kireçsiz ve temiz olması gereklidir.
• Ebru sanatı, kitre ile yoğunlaştırılmış su üzerine boyalar damlatılarak uygulanır.
• Ebru sanatçısı, su üzerine damlayan boyaya usta dokunuşlar ile eşsiz görüntüler meydana
getirir.
• Ebru sanatında, destiseng (el taşı) ile ezilerek kullanıma hazır hâle gelen boyaların gerektiğinde karıştırılması ile istenilen ara renkler elde edilebilir.
• Renkler genellikle canlı ve parlaktır.
• Ebru eserinin aynısı bir daha tekrarlanamaz.
• Ebru sanatı kopya edilemeyecek bir sanat eseridir.
• Ebru sanatı eserleri yazma kitapların ciltlenmesinde ve süsleme olarak da kullanılmıştır.
• Renk kullanımında kural yoktur.
• Motiflerde yakınlık-uzaklık belirtilemez ve motifler perspektif olarak boyutlandırılamaz.
• Işık ve gölge yoktur.
• Ebru sanatı ruh hâlini suya çizme sanatıdır.
• Ebru sanatı, hazırlık aşaması uzun ancak yapım süresi oldukça kısa olan bir sanat türüdür.
• Ebru sanatı genellikle usta-çırak ilişkisi ile öğrenilen bir sanattır.
• Yapıldığı dönemin izlerini taşımaz.
• Ebru sanatı hayatı taklit etmez (Görsel 1.40).

Görsel 1.40: Ebru sanatının yapımı
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6.4. Ebru Sanatında Kullanılan Malzemeler
• Toprak Boya: Doğada bulunan boyalardır. Eskiden özellikli topraklar ezilip, elekten geçirilerek ve suda süzülerek
kullanıma hazır hâle getirilirdi. Günümüzde ise ezilmeye hazır hâlde ya da ezilmiş toz boyalar kullanılmaktadır
(Görsel 1.41).
• Öd: Genellikle büyükbaş hayvanların safra kesesinden
elde edilir. Safra kesesi delinir ve içindeki öd süzülerek
bir kapta toplanır. Benmari usulü kaynar suda 20-25 dk.
bekletilir. Yüzeyde biriken köpükler alınıp atılır. Oldukça
yoğun ve kötü bir kokusu olduğu için açık havada hazırlanmalıdır. Kılçıklı-kumlu ebru yapılacaksa kalkan balığının ödü daha uygundur (Görsel 1.42).

Görsel 1.41: Toprak boya

Görsel 1.42: Öd

• Su: Ebrunun suyu, kireçsiz ve dinlendirilmiş su olmalıdır.
İçine kitre veya denizkadayıfı gibi doğal maddeler katılır.
• Kitre: Hazırlanmış olan boyanın, suyun üzerinde tutunabilmesi için suyun belli bir yoğunluğa sahip olması
gerekir. Suya bu özelliği veren maddelerden biri de kitredir. Kitre, Türkiye’nin güney ve güneydoğu bölgelerinde kırlarda yetişen yabani bir dikenin (geven otunun)
öz suyudur (Görsel 1.43, 1.44). Kabuk hâlinde olan kitre
hazırlanırken istenen ölçüde cam kavanozun içine belirli
oranlarda atılır. İçine saf su konarak 2-3 gün beklemeye
bırakılır. Kavanozun içindeki kitre her gün karıştırılarak,
kitrenin ezilip bulamaç hâline getirilmesi sağlanır. Kitre
hazır olduğunda, ince bir tülbentten geçirilerek yabancı
maddelerden arındırılır. Ardından teknede suyla karıştırılarak ebru yapımına hazır hâle getirilir.
• Denizkadayıfı: Hazır toz hâlinde satılır. 50 g toza 5 litre
saf su ilave edilir. Karışımın topaklanması mikserle veya
kaşıkla karıştırılarak önlenir. Bir saat süreyle hava kabarcıkları yüzeye çıkıp patlayıncaya kadar karıştırılır. Kullanıma hazır hâle getirilir. Denizkadayıfı kitreye alternatif olarak kitreden sonra en çok kullanılan kıvam artırıcı
malzemedir (Görsel 1.45).
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Görsel 1.43: Geven bitkisi

Görsel 1.44: Kitre

Görsel 1.45: Denizkadayıfı

Görsel 1.46: Tekne

Görsel 1.47: Biz

Görsel 1.48: Fırça

• Tekne: İçine sıvının konduğu kaba tekne denir. Tekne
çinko, çelik, galveniz, cam ya da çedeneden (budaksız
çam) imal edilir. Tahta kullanılırsa su kaçırmaması için
zift ile kaplanması gerekir. Dikdörtgen şeklinde olan teknenin derinliği 6 cm kadardır. Ebatları kâğıt boyutuna
göre değişiklik gösterir (Görsel 1.46).
• Biz: Teknedeki sıvı üzerine sıçratılan boyalara şekil vermek ya da sıvının üzerine boya koymak için kullanılan
değişik kalınlıkta iğnelerden, tellerden ya da çivilerden
yapılan malzemedir (Görsel 1.47).
• Fırça: Ebru fırçası, gül dalı ve at kılından yapılır. Esnek ve
dayanıklı olmasından dolayı gül dalı kullanılır. Sert ve düz
olduğu için yaşlı atların kuyruk kılı tercih edilir. Kıllar, misinayla olta iğnelerinde kullanılan düğümsüz bağlama şekli ile gül dalına sarılır. Böylece fırçaya her vurulduğunda
damlaların tekne yüzeyine istendiği gibi düşmesi sağlanır
(Görsel 1.48).

Görsel 1.49: Tarak

• Tarak: Teknedeki sıvı üzerine sıçratılan boyalara desen
vermek için kullanılan alettir. Paslanmaz tellerin tarak dişleri gibi ince uzun çıtalara eşit aralıklarda dizilmesi ile elde
edilir. Tellerin kalınlıkları değiştikçe desendeki doku da
değişir (Görsel 1.49).

Görsel 1.50: Destiseng

• Destiseng: Destiseng taşı, geleneksel ebru sanatında boya
pigmentlerinin suyla karıştırılıp ezilmesinde kullanılan
dışbükey bir mermer taştır. Boyalar iyice ezildikten sonra
ebru boyası kıvamına ulaşarak kullanıma hazır hâle gelir
(Görsel 1.50).

Görsel 1.51: Mühre

Görsel 1.52: Kâğıt

• Mühre: Ebrulanmış kâğıda yumuşaklık, parlaklık ve düzlük vermek için kullanılan camdan ya da mermerden yapılan araçtır (Görsel 1.51).
• Kâğıt: Ebru yapımında mutlaka, emici özelliği olan birinci sınıf hamur kâğıt kullanılmalıdır. Mat olanı tercih edilir
(Görsel 1.52).
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Öğrencilerinizden yaşadıkları çevrede geleneksel Türk sanatlarından biri veya birkaçıyla
ilgilenen sanatçıları tespit etmelerini, bu sanatçılarla görüşme yapmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizin görüşmeye gitmeden önce sınıfta veya atölyede ön hazırlık yapmalarını
sağlayınız. Dikkat edecekleri hususlar üzerinde durunuz ve görüşme sırasında sorulacak soruları
belirlemelerine yardımcı olunuz.
Görüşmede sorulabilecek bazı sorular, aşağıdaki röportaj örneğinde verilmiştir. Siz de kendi
hazırladığınız soruları sorabilirsiniz.
Röportaj Örneği
• Bu sanat dalına (ebru, hat, tezhip, minyatür) ilgi duyma sebebiniz nedir?
• Bu sanat dalı (ebru, hat, tezhip, minyatür) ile ilgili gelişmeleri takip ediyor
musunuz? Nasıl?
• Bu sanat dalını (ebru, hat, tezhip, minyatür) öğrenmek için nasıl bir eğitim
aldınız?
• Bu sanat dalını (ebru, hat, tezhip, minyatür) uygulayabilmek için nelere dikkat
etmek gerekir?
• Bu sanat dalının (ebru, hat, tezhip, minyatür) kolay veya zor tarafları nelerdir?
• Yaptığınız eserlerle sergi açtınız mı? Sergi açtıysanız halkın bu sanat dalına
ilgisi nasıldı?
• Bu sanat dalı (ebru, hat, tezhip, minyatür) ile ilgilenen gençlere önerileriniz
nelerdir?
• …………………………………………..
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7. Minyatür ve Ebru Sanatının Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Minyatür Sanatı

Ebru Sanatı

Minyatür sanatı resimlerinde derinlik (perspektif) yoktur.

Ebru sanatında derinlik (perspektif) yoktur.

Minyatür sanatı duygu aktarmaz, konu anlatır.

Ebru sanatı duygu aktarmaz, konu anlatmaz.

Minyatür çalışmasının hazırlık aşaması kısa
ancak yapım aşaması uzundur.

Ebru çalışmasının hazırlık aşaması uzun ancak
yapım süresi oldukça kısadır.

Minyatür sanatında ışık-gölge yoktur.

Ebru sanatında ışık-gölge yoktur.

Minyatür sanatında renklerin parlaklığı ve
canlılığı çok dikkat çekicidir.

Ebru sanatında renklerin parlaklığı ve canlılığı
çok dikkat çekicidir.

Minyatür sanatında renk kullanımında kural
yoktur.

Ebru sanatında renk kullanımında kural yoktur.

Minyatürler kâğıt üzerine veya farklı bir
yüzeye kalem, fırça ve boya kullanılarak
yapılır.

Ebru çalışması, özel sıvı üzerine boyalar damlatılarak ve minik dokunuşlar ile suyun içinde
dağılan boyalar kâğıda transfer edilerek yapılır.

Minyatür sanatı resim yapma becerisi olan
herkesin yapmayı öğrenebileceği bir sanattır.

Ebru sanatı genellikle usta-çırak ilişkisi ile öğrenilen bir sanattır.

Minyatür çalışmaları kopya edilebilir.

Ebru çalışmaları kopya edilemez.

Bir minyatüre bakarak sanatkârın içinde
yaşadığı toplumun örf ve âdetlerini, değer
yargılarını, giyim kuşamını ve mimari yapılarını öğrenmek mümkündür.

Ebru sanatı hayata dair bir anlatım kaygısı taşımaz.

Minyatür sanatında ayrıntı vardır.

Ebru sanatında ayrıntı yoktur.

8. Eserlerinde Geleneksel Türk Sanatlarının Öz ve Biçim Özelliklerinden Yararlanan
Çağdaş Türk Ressamları
Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk
ressamlarının [Abidin Elderoğlu, Malik Aksel (1903-1987), Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Nuri Abaç, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş (1932-1999) ve Süleyman Saim Tekcan gibi] eserlerinin tıpkıbasımlarını sınıf veya atölye panosuna asınız. Öğrencilerinize ressamların geleneksel
Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden nasıl yararlandıklarını açıklayınız.
“Çağdaş Türk resminde millî geleneklerden hareket ederek yerel değerlerden beslenebilme anlayışı, giderek önem kazanmıştır. Bu oluşumlar içinde Abidin Elderoğlu, Malik Aksel, Turgut Zaim,
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Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç (1926-2008), Burhan Doğançay, Erol Akyavaş ve Süleyman Saim
Tekcan gibi sanatçılar çalışmalarının kaynağı olan geleneksel Türk el sanatlarının özünü ve biçimsel
yapısını konu alan çağdaş eserler vermişlerdir. Bu sanatçıların esinlendikleri ve özgün yaratıcılıklarını besleyen kaynaklar, geleneksel Türk sanatlarının (minyatür, hat ve kaligrafi sanatı; halı-kilim,
el yazmaları, nakışlar; damga, simge, süsleme sanatı) özü ve biçimidir.” gibi ifadeler kullanınız
(Görsel 1.53, 1.54). Öğrencilerinizin dikkatlerini eserlerde kullanılan biçimler üzerine çekiniz.

Görsel 1.53: “Güz”, 1961, Abidin Elderoğlu, 88,5x115,7 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon

Görsel 1.54: “Kaligrafik Soyutlama”, ?, Abidin Elderoğlu, 26x39 cm, Kâğıt Üzerine Karışık Teknik, Özel Koleksiyon
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Çağdaş Türk resminde millî geleneklerden hareketle yeni oluşumlar sergileme eğilimi
1940’lardan günümüze kadar sürmüştür. Bu oluşum içinde Abidin Elderoğlu, Malik Aksel, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri Abaç, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş ve Süleyman
Saim Tekcan gibi sanatçıların geleneğe bağlı çağdaş Türk resmi kurma çabaları özellikle dikkat
çekmektedir. Adı geçen sanatçıların özgün yaratıcılıklarını besleyen kaynaklar minyatür, hat,
çini; geleneksel mimari formları; Türk el sanatlarından halı-kilim, yazmalar, nakışlar, simgeler;
Karagöz oyunu ve halk resimleridir.
1950’lerin ressamları, soyut sanat uğraşlarında özellikle hat sanatının kaligrafik özelliklerinden hareket eden çizgisel bir spontaniteyi denemişlerdir.
Eski motif düzenlemelerinden esinlenen sanatçılar, soyut anlayıştaki çalışmaların büyük
bir bölümünde başarıya ulaşmışlardır. Bu sanatçıların ortak yanlarından biri, gelenekçilikle
çağdaşlığı bir arada yürütebilmeleridir. Tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan çeşitli simgeler ve işaretlere yeni anlamlar ve plastik değerler kazandırmak, Türk ressamlarının ortak amacı
olmuştur. Şüphesiz çağdaş Türk resminin geleneksel anonim özellikler taşıyan eski biçim verileri ile sürekli bir ilişkisi olması gerekir.
Resimde Batı akımlarını körü körüne taklidin iyi bir sonuç veremeyeceğini anlayan aydın
ve sanatçılar, doğru çözümün ulusallıktan ve millî değerlere yönelmekten geçtiğini kabullenmişlerdir. Günümüze değin güncelliğini yitirmemiş olan bu önemli konu, yeni buluşlar ve teknik araçların katkılarıyla devam etmektedir.
Resim arayışları ekseninde, damga ve benzeri işaretleri Türk resminde kullanan sanatçıların başında Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) gelir. Bedri Rahmi Eyüboğlu; izlenimcilikten
nakış sanatına, halk sanatından ilkel sanatlara, mozaikten mimariye, şiirden müziğe, fotoğraf,
tiyatro ve sinemaya dek çok farklı alanlara ilgi duymuştur. Resim ve yazılarında bu konuları
işlemiştir (Görsel 1.55).

Görsel 1.55: “Ebabil Kuşu”, 1971, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 60x110 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon
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Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sanat hayatı çok yönlü ve çok renklidir. Başlangıçta izlenimcilik, kübizm, dışa vurumculuk gibi Batı kökenli çağdaş sanat akımlarının etkisinde kalan sanatçı; giderek bu akımların kalıcı yanlarıyla halk kültürünün, ulusal sanat geleneklerinin biçim
ve renk dilini kaynaştırmayı başarmıştır. Onun yararlandığı kaynaklar sadece minyatürle sınırlı
olmayıp kilim, yazma, çini, nakış, halk resmi ve mimari gibi geniş kültürel etkileri içermektedir. Ayrıca halk sanatlarındaki birtakım plastik ögelerin çağdaş sanatlarla örtüşmesi tesadüf
değildir. Sanatçı, bu gerçekliğin farkındadır ve eserlerinde halktan motifleri bire bir taklit etmekten kaçınmaktadır. Olayın özüne inerek millî sanat dilinde yeni sanat yaratmak sanatçının
fikirlerinin esasını teşkil etmektedir. Doğayı taklitten kaçınmak hem çağdaş sanatçıların hem
de eski Türk sanatı ustalarının ortak özelliğidir. Eski Türk damga motifleri de asla doğayı taklit
etmez. Birkaç soyut çizgi ile birkaç geometrik eleman, eşya ve olayları simge olarak ifade eder.
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Ebabil Kuşu”, “Hayatağacı”, “İstanbul”, “Horon” , “Motif”,
“Kilimli”, “Fenerbahçe” (Görsel 1.56), “Kırkayak”, “Eski Yazıtlar” adlı eserlerinde ve çeşitli
yerlerde uyguladığı mozaik ve rölyef panolarında; damga, im vb. motiflerle karşılaşılır. Bu eserler incelendiğinde eski Türk yazıtlarını, kaya çizimlerini, damgalarını ve imlerini çağrıştıran
semboller ve motifler hem plastik unsurlar bakımından hem de konu bakımından örtüşmektedir.

Görsel 1.56 “Fenerbahçe”, 1974, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 70x100 cm, Kâğıt Üzerine Akrilik, ?
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Görsel 1.57: “Halı Dokuyanlar”, ?, Turgut Zaim, 87,5x74,5 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul

Görsel 1.58: “Orta Oyunu”, ?, Turgut Zaim, 100x84,5 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul
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Görsel 1.59: “İsimsiz”, 2003, Nuri Abaç, 49x59 cm, Tuval Üzerine Yağlı
Boya, Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu, Eskişehir

Görsel 1.60: “İsimsiz”, ?, Nuri Abaç, 42x33 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?
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Görsel 1.61: “Heybe”, 1960, Burhan Doğançay, 76,20x55,90 cm,
Kâğıt Üzerine Sulu Boya, Doğançay Müzesi, Beyoğlu, İstanbul

Görsel 1.62: “Aşırı Nüfus”, 1960, Burhan Doğançay, 44x63 cm, Kâğıt Üzerine Guaj Boya, Doğançay Müzesi,
Beyoğlu, İstanbul
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Görsel 1.63: “Düşük Şehir”, 1982, Erol Akyavaş, 137x264 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, Pınar Ertan Koleksiyonu

Görsel 1.64: “Kralların Zaferleri”, 1959, Erol Akyavaş, 121,8x214 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Museum of Modern Art (Müzyum
of Modırn Art), New York (Niv York), ABD
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Görsel 1.65: “Serigrafi”, 1986, Süleyman Saim
Tekcan, 74x47 cm, Serigrafi, Anadolu Üniversitesi
Koleksiyonu, Eskişehir

Görsel 1.66: “At Figürü”, 2010, Süleyman Saim Tekcan, 120x110 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Çağdaş Sanatlar Müzesi, İstanbul
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Aşağıda verilen eşleştirme kartlarını hazırlayınız. Öğrencilerinizin kartlarda yer alan soru ve
cevapları eşleştirmelerini sağlayarak bilgilerini pekiştiriniz.

Görselde yer alan eser
geleneksel Türk sanatlarından
..........sanatı ürünüdür.

Görselde yer alan eser
geleneksel Türk sanatlarından
tezhip sanatı ürünüdür.

Görselde yer alan eser
geleneksel Türk sanatlarından
..........sanatı ürünüdür.

Görselde yer alan eser
geleneksel Türk sanatlarından
hat sanatı ürünüdür.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve

ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ

grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını

DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP

da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı

OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

başında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriterlere göre
ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve
kriterler 306, 307, 308 ve 309. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sunum değerlendirme formu, ürün değerlendirme
ölçeği örneği EK-A2 kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha fazla
ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.
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SÖZLÜ SUNUM DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilerinize “Sanat Eleştirisi ve Estetik” öğrenme alanının “Geleneksel Türk Sanatları I” konusuyla ilgili sözlü sunum yapmaları görevi veriniz.
Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmayı hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.
Barem: 5 puan (mükemmel), 4 puan (iyi), 3 puan (orta), 2 puan (geliştirilmeli), 1 puan (başarısız)

TOPLAM PUAN

Zamanı etkin kullandı.

Dinleyicileri etkin bir şekilde sürece dâhil etti.

Geleneksel sanatlara ait motiflerin biçim ve anlam
özelliklerini yeterince açıkladı.

Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin
sembolik anlamlarını yeterince açıkladı.

Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini
açıkladı.

Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıkladı.

ÖĞRENCİNİN
ADI VE
SOYADI

Geleneksel Türk Sanatları I konusunun dışına çıkmadan konuştu.

ÖLÇÜTLER

1
2

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 7 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek puan değeri 5’tir. Öğrenci bu formdan toplam 7x5 = 35 puan alabilir. Öğrencinin 100
üzerinden alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci, örneğin 35 üzerinden 30 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
		
		

35
30
100
x
–––––––––––
100x30
x = ––––––––––– = 85,71 = 86 puan alabilir.
35

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf
mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
1. ÖĞRENME ALANI : Sanat Eleştirisi ve Estetik
KONU
: Geleneksel Türk Sanatları I
Bu ölçek “Geleneksel Türk Sanatları I” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı ile
hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA NO.

ÖĞRENME
ALANI

SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

OKUL NO.

KONU

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI I

BAREM

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER
1

Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklar.

10

2

Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini
açıklar.

15

3

Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini
tanır.

15

4

Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin
sembolik anlamlarını açıklar.

10

5

Geleneksel sanatlara ait motiflerin biçim ve anlam
özelliklerini açıklar.

15

6

Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini ve malzemelerini açıklar.

10

7

Geleneksel Türk sanatlarından minyatür ve ebrunun teknik özelliklerini karşılaştırır.

10

8

Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve
biçim özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk
ressamlarını tanır.

15

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

“Türk’ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını,
kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat zor olan
Türk’ün özünü göstermektir. Bu öz, ay ışığı gibi görülür fakat gösterilemez.”
Decams (Dikıms)

1.2. CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ
TÜRK RESİM SANATI
KAZANIMLAR
1.2.1. İslamiyet öncesi Türk resim sanatının gelişimini açıklar.
1.2.2. İslamiyet sonrası Türk resim sanatının gelişimini açıklar.

Görsel 1.67: “Kur’an Okuyan Kız”, 1880, Osman Hamdi Bey, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

1. ÖĞRENME ALANI

: SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

2. KONU

: CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ
TÜRK RESİM SANATI

KAZANIMLAR

: 1.2.1. İslamiyet öncesi Türk resim sanatının gelişimini açıklar.
1.2.2. İslamiyet sonrası Türk resim sanatının gelişimini açıklar.

SINIF

: 10

SÜRE

: 8 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Cumhuriyet öncesi Türk resim sanatını tanıtan yazılı ve görsel
dokümanlar, röprodüksiyon, Genel Ağ, etkileşimli tahta

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Araştırma, inceleme, soru cevap, sunum, sanat eseri inceleme

KAYNAKLAR

DERSE HAZIRLIK

: Genel Ağ, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk resim sanatı içerikli çeşitli kitaplar
“İslamiyet öncesi Türk resim sanatı hakkında neler söylersiniz?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
“Bu dersten sonra İslamiyet öncesi Türk resim sanatının
gelişimini (Hun, Göktürk ve Uygur sanatlarını, eser örneklerini,
eserlerdeki öz ve biçim özelliklerini), İslamiyet sonrası Türk resim sanatının gelişimini öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
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Öğrencilerinizden “İslamiyet öncesi Türk sanatına
dair Hun, Göktürk ve Uygur sanatlarını, eser örneklerini
aynı zamanda İslamiyet sonrası Türk resim sanatının Selçuklu ve Osmanlı Dönemi resim sanatına ait eser örneklerini, eserlerdeki öz ve biçim özelliklerini” araştırıp incelemelerini isteyiniz.
Önceden sınıfa veya atölyeye getirdiğiniz Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi resim sanatına
ait eserlerin tıpkıbasımını sınıfta veya atölyede görünür bir
yere asınız. Eserlerin öz ve biçim özelliklerini açıklayınız.
“Bu doğrultuda oluşan kazanımlarınızı başarılı bir
şekilde değerlendirme imkânına sahip olacaksınız.” gibi
ifadeler kullanınız. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
1. İslamiyet Öncesi Türk Resim Sanatının Gelişimi
“İslamiyet öncesi Türk resim sanatının doğuşu bozkır kültürünün başlangıcına kadar gider. Hun Dönemi öncesinde (ProtoTürk Dönemi) ve Hun Dönemi’nde Türkler için kendine
özgü resimden, tasvir sanatından söz edebiliriz.” gibi ifadeler kullanarak öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
En erken dönemlerden itibaren görülen kaya resimleri (petroglif), kaya üzerine ve mağara
duvarlarına yapılmıştır. Bunlardan bazıları boya ile bazıları da kazıma ve çizim yoluyla yapılmıştır.
Kaya resimleri, Orta ve İç Asya’da milattan binlerce yıl öncesinden başlayıp MS XIV ve
XV. yüzyıllara kadar çok çeşitli konuları kapsar. Özellikle erken tarihli örneklerde av kültürünü
ve sembolizmini yansıtan resimler egemendir. Bu resimlerin bazılarında sembolik anlamları
olan hayvanların mücadele sahnelerinin ilk örneklerine ve birbirleriyle mücadele eden hayvan figürlerine rastlanır. Zıt kavramların mücadelesini (iyi-kötü, aydınlık-karanlık vb.) sembolize eden sahneler (insan-hayvan mücadele sahneleri), tarih öncesi devirlerdeki hayvanata
inancı ve hayvan biçimine girme teması ile ilgilidir. Kaya resimlerinde ayrıca süvari tasvirleri,
savaşan insan figürleri, arabalı çadır tasvirleri, bazen kuyruğu düğümlü moncuk denen püskül
süslemeli at tasvirleri; kurt, dağ keçisi, geyik vb. çeşitli sembolik ve mitolojik anlamlara sahip
hayvanlarla ilgili kompozisyonlar; dinî inançlar ve günlük hayata ait sahneler vb. çeşitli unsurlar yer almıştır.
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Kaya resimlerinin en erken örnekleri arasında özellikle Güney Özbekistan’daki Zaraut
Kamar Mağarası’nda ve Doğu Pamirlerdeki Shakhta (Sakta) Mağarası’nda yer alan resimler
önemlidir (Görsel 1.68).

Görsel 1.68: Gobi Çölü Bölgesi’nde bulunan kaya resimleri, Moğolistan

Göktürk Dönemi kaya resimleri Trans-Baykal, Güney Sibirya ve Yakutistan’a kadar
olan çok çeşitli bölgelere yayılmıştır. Bu resimlerde daha çok av ve süvari resimleri mevcuttur
(Görsel 1.69).

Görsel 1.69: Kaya üzerine yazılmış Göktürk Yazıtı

Eski Türk resminin asıl temsilcileri sanata çok ilgili olan Uygur Türkleridir. Klasik Uygur
resim üslubu IX. yy.da başlar ve XII. yy.a kadar varlığını devam ettirir. XII. yy.dan XV. yy.a
kadar devam eden dönemde yabancı etkiler artmış ve klasik üslup kaybolmuştur.

102

Uygur resim sanatının genel ifadesi İç Asya Türk sanatının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Orta
Asya’nın İç Asya’dan devraldığı üslup devam etmiştir. Bu üslup, özellikle kaya resimlerine
dayanan çizgi tarzının hâkim olduğu ifadeyi tercih etmiştir (Görsel 1.70).

Görsel 1.70: “Fresk”, VIII-IX. yy., Uygurlar, Duvar Resmi (Bezeklik Mağarası),
Turfan, Çin

Bazen yaldızın da kullanıldığı resimlerde klasik Uygur Dönemi’nde kırmızı renk, gök
rengi ve yeşil kullanılır. Renkler çoğu kez parlak ve canlıdır (Görsel 1.71).

Görsel 1.71: “Ejderha Gölde”, VIII-IX. yy., Uygurlar, Duvar
Resmi (Bezeklik Mağarası), Turfan, Çin
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Uygur resim sanatında kompozisyonlar; kaya tapınaklarının duvar yüzeylerine olduğu
gibi ipek kumaşlar üzerine, ahşap materyal ve kâğıt üzerine de yaygın olarak yapılmıştır. Duvar resimlerinde doğal boyalar kullanılmıştır. Resimler bazen doğrudan doğruya düzleştirilmiş
duvar üzerine bazen de yaş sıva üzerine uygulanmıştır. Boyalar bazen tempera tekniği kullanılarak elde edilmiştir (Görsel 1.72, 1.73).

Görsel 1.72: “Fresk”, VIII-IX. yy., Uygurlar, Duvar Resmi
(Bezeklik Mağarası), Asya Medeniyetleri Müzesi,
Berlin, Almanya

Resimlerde çok çeşitli konular yer alır. Bunların başında dinî sahneler gelir. Aynı zamanda sembolik çiçek tasvirleri ve hayvan tasvirleri, günlük hayat, av ve savaş sahneleri de önemli
bir yer tutar. Bu konuların dışında çeşitli destan ve efsaneler, din adamları, süvariler, prens ve
prensesler de resimlerde yer alır. Bu resimlerin bir bölümünde portre anlayışının yer alması
Türk sanat tarihi bakımından oldukça önemlidir.

Görsel 1.73: “Uygur Prensesleri”, VIII-IX. yy.,
Uygurlar, Duvar Resmi (Bezeklik Mağarası),
Turfan, Çin
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İnsan yüzüne kişisel bir özellik vermek (portre sanatı) ilk defa 750 yılından sonra Türk
duvar resimlerinde başlamıştır. O zamana kadar insan vücudunun diğer kısımları gibi yüz kısmı
da şemalara göre çizilir ve resmin altına kişinin adı yazılarak ayırt edilirdi. Fresklerde resimlerini yaptırmak isteyen kimseler tasvir edilmiştir (Görsel 1.74).

Görsel 1.74: “Uygur Soylusu”, VIII-IX.
yy., Uygurlar, Duvar Resmi
(Bezeklik Mağarası), Turfan, Çin

Uygurlar Dönemi’nden kalan minyatürler dinî ve dünyevi sahneleri canlandırır. Bunlardan başka büyük resimler, sayfalar ve sancaklar kalmıştır. Bu minyatürler Uygurların mabetlerinde saklanır ve ayinlerde kullanılırdı. Uygur minyatürleri daha sonra İslam minyatürlerinin
kaynağı olmuştur (Görsel 1.75).

Görsel 1.75: “Maniheist Rahipler”, VIII-IX. yy., Uygurlar, El Yazması, Hoço (Tarım
Havzası), Çin
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Hunlar, zorlu doğa koşulları yüzünden pek çok tehlike ile iç içe yaşamak zorunda kalmışlar ve vahşi hayvanlar ile mücadele etmişlerdir. Ölümü ve hayatı simgelediğine inandıkları bu
hayvanların motiflerini keçe ve kumaşa işlemişlerdir (Görsel 1.76).

Görsel 1.76: “Dağ Keçisine Saldıran Grifon Tasvirli At Eğeri”,
Pazırık Kurganı, Kırgızistan

Bu motifler ve mezarlar Hun sanatının temelini oluşturur. Mezarlar Hun sanatında önemli
bir yer kaplar. Ölülerin eşyaları ile beraber gömüldükleri mezarlara kurgan denir (Görsel 1.77).

Görsel 1.77: Ananuri köyü, 3. kurganı, İlk Tunç Çağı, Gürcistan
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Orta Asya Türklerinde mezarların üzerine ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman
sayısı kadar (düşmanları temsilen) taştan heykel dikilirdi. Bu taş heykellere balbal denir
(Görsel 1.78).

Görsel 1.78: “Bengütaşlı ve Bediztaşlı Yolu”, Karahan’ın başkenti Balasagun içinde yer alan Burana Kulesinin
balbalı, Tokmok, Kırgızistan

Orta Asya Türk sanatçıları çalışmalarında stilizasyon yapmış, çevrelerinde algıladıkları nesne ve figürleri formlar hâline getirmişlerdir. Bir bakıma doğada olmayan yeni biçimler aramışlardır. Bu sanatçıların amacı biçimleri fazlalıklardan arındırmak, anlatılan konunun özüne ulaşmaktır.
Sınıfa veya atölyeye getirdiğiniz görselleri inceleyerek konuyu pekiştiriniz.
2. İslamiyet Sonrası Türk Resim Sanatı
Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra resim sanatı daha çok dinin etkisinde kalmıştır.
İslam dini, yeniliklere ve sanatsal gelişime açık bir dindir. Türkler, ruhlarındaki resim yapma
isteklerini süsleme ve güzel yazı yazma yönünde (hüsnühat) kullanmışlardır.
Erken Türk beylikleri ve Anadolu Selçukluları Dönemi’nden çok az sayıda minyatürlü
yazma kalmıştır. Kalan bu minyatürlerin kaynağı da Uygur minyatürlerine bağlanır. Selçuklular
Dönemi’nde süsleme sanatı, el yazması kitapların yanı sıra mimari eserlere de girmiştir. Taş
üzerine kabartma olarak yapılan bu çalışmalarda insan, hayvan ve bitki motifleri süs unsuru
olarak kullanılmıştır. Anadolu Türk minyatür sanatının bilinen en erken örneği, XII. yüzyılda
Dioskorides’in (Diyoskorides) yazdığı “Materia Medica” (Materya Medika) adlı botanik ve
zooloji ile ilgili kitaptır.
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Materia Medica XII. yüzyılda Hekim Ebu Salim b. Ebü’I-Hasan tarafından Latinceden
Arapçaya çevrilmiştir. Bu kitapta çeşitli bitki ve hayvan figürlerinin yanı sıra az da olsa insan
figürlü minyatürler bulunmaktadır (Görsel 1.79).

Görsel 1.79: “Doktor İksir Hazırlama”,
621-1224 dolayları, Materia Medica
(Arapça çevirisinden çıkan yaprak),
33,2x24,8 cm, Renkli Kâğıt Üzerine Sulu
Boya-Mürekkep-Altın, Metropolitan
Museum of Art (Metropolitın Müzyum
of Art), New York, ABD

Anadolu Selçuklu minyatür sanatını en iyi temsil eden örnek, Topkapı Sarayı Müzesi kitaplığında bulunan “Varka ve Gülşah” adlı el yazması kitaptır. Kitabın konusu, Varka ve Gülşah
arasında geçen acıklı bir aşkın öyküsüdür. Kitapta bu olayları açıklayan 70 minyatür bulunmaktadır (Görsel 1.80, 1.81).

Görsel 1.80: “Gülşah, çadırının içinde sıkıntı çekerken annesi
yakında saklanır ve iki kedi kavga eder.”, XIII. yy., Anadolu,
Varka ile Gülşah kitabı minyatürleri, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Hazine 841

Görsel 1.81: “Varka, çadırda Gülşah’a elveda diyor.”, XIII. yy.
Anadolu, Varka ile Gülşah kitabı minyatürleri,
Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Hazine 841
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Osmanlı öncesi minyatür resimlerde genellikle din dışı konular ele alınmıştır. Osmanlılar
Dönemi’nde ise minyatür alanında gerçek bir gelişme görülür. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde (1451-1481) Batı resmine ilgi başlamıştır. Bu dönemde İstanbul’a davet edilen İtalyan ressam Gentile Bellini [Centile Bellini (1429-1507)], Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapmıştır
(Görsel 1.82). Bu dönemde Batı, en büyük ressamlarını yetiştirmekteydi.

Görsel 1.82: “Sultan II. Mehmet’in Portresi”, 1480, Gentile Bellini,
69,9x52,1 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, National Gallery (Neyşınıl
Galıriy), Londra, İngiltere

1478-1481 yılları arasında sarayda kalan ve padişaha çok sayıda madalyon hazırlayan
Costanza da Ferrara [Costansa da Ferrara (1450-1524)] ve Fatih Sultan Mehmet’in bir portresini yapan Gentile Bellini gibi isimlere rastlanır. Dönemin en ünlü nakkaşı olan ve Maestro
Paolo’nun (Maystro Paolo) öğrencisi olduğu, bir süre Venedik’e gidip burada çalıştığı söylenen
Sinan Bey de Fatih Sultan Mehmet’in bağdaş kurmuş, elinde tuttuğu karanfili koklayan bir
resmini yapmıştır. Burada Batı portre resminin unsurları ile minyatür geleneğinin uyumlu bir
kaynaşması söz konusudur. Böylece bu dönemde Osmanlı minyatüründe portre geleneğinin
temelleri de atılmıştır.
Osmanlılar, minyatür sanatını Selçuklulardan miras olarak devralmışlardır. Yüzyıllar boyunca aşamalarla gelişimini sürdüren minyatür sanatı giderek resimselleşmiştir.

109

Osmanlı portrelerinin en önemli örneği III. Murat Dönemi’nde (1574-1594) resimlenmiş
olan Lokman’ın “Kıyafet el-insaniye fi Şemail el-Osmaniye”sindeki çeşitli Osmanlı sultanlarına
ait 20 portredir (Görsel 1.83). Dönemin en önemli nakkaşı Nakkaş Osman’dır. Nakkaş Osman,
Lokman ile birlikte pek çok minyatürlü el yazmasında çalışmıştır.

Görsel 1.83: “Kıyafet el-insaniye fi Şemail
el-Osmaniye’den Sultan I. Murad’ın
minyatür resmi”, XVI. yy.

“Nakkaş Ni̇ gâr” takma isimli Haydar Rei̇ s; Barbaros Hayrettin, Kanuni Sultan Süleyman
ve II. Selim’in portrelerini resimlemiştir (Görsel 1.84).

Görsel 1.84: “Barbaros Hayrettin’in Minyatürü”, 1545, Nakkaş Haydar
Reis, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
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Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nin (1520-1566) ortalarına doğru, Osmanlı tarihine ait
olayları tasvir eden tamamen yeni bir tarz ortaya çıkmıştır. Matrakçı Nasuh’un (1480-1564)
resimlediği 1534 tarihli “Bayan-ı manazil-i sefar-i Irakeyn” Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak
seferini anlatır. Sultanın sefer güzergâhındaki İstanbul, Halep, Diyarbakır, Tebriz, Bağdat şehirlerinin ve kurulan kampların görünümleri tasvir edilmiştir. Büyük bir gerçeklikle yapılan resimler, dikkatli gözlemlerin sonucudur ve sanatçı ayrıntıya girmeden en önemli özellikleri vermeyi
başarmıştır. Bu özellikleri ile çoğu kuş bakışı çizimlerden oluşan bu görünümler, topoğrafik resim
tarzının ilk ve en canlı örneklerini oluşturur. Osmanlı sanatçıları Kanuni Sultan Süleyman’ın
atölyesinde Doğulu ve Batılı sanatçılarla birlikte çalışmışlar ve bunun sonucunda sanatçıların
çalışmaları çeşitlilik göstermiştir. II. Selim Dönemi (1566-1574) ve III. Murat Dönemi’nde
(1574-1595) Osmanlı minyatürü, bu dış etkilerden tamamen kurtulmuş, tam anlamıyla bağımsız ve özgün bir tarz geliştirmiştir.
XVIII. yüzyılda yaşayan Levni, minyatür sanatının en güzel örneklerini vermiştir. Osmanlı İmparatorluğunun bu yüzyılda Batı’ya yöneldiği, Levni’nin minyatürlerinden anlaşılmaktadır. Önceleri çok figürlü konular ele alındığı hâlde Levni, az figürlü hatta tek figürlü konuları işlemiştir. Çalışmalarında kişilerin karakterlerini belirtmeye çalışmış, o yıllarda Osmanlı
İmparatorluğuna gelen Batılı ressamların etkisi ile az da olsa perspektif kurallarına uymaya
çalışmıştır. II. Mahmut’un kendi portresini yağlı boya yaptırarak çoğaltması, resim tarihimizde
minyatür devrinin hemen hemen sonu sayılır. Osmanlı resim sanatı, minyatürün XVIII. yüzyılda eriştiği derinlik ve ışık gibi resimsel kaygılar üzerine kurulmuştur. XIX. yüzyılda Batı tarzı
resim sanatının varlığı ve gelişmesi, Osmanlı hükümdarları ve devlet bürokrasisi tarafından
Batılılaşmanın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmiş ve desteklenmiştir. Ancak
bu değişim asla geleneksel Türk resminin yıkılarak bunun yerini Batı modeli bir resim sanatının
aldığı anlamına gelmez.

Görsel 1.85: “İstanbul Top Kapısı”, ?, J. B Hilair, ?, Kâğıt Üzerine
Çinko Baskı (Gravür), ?

Sanatçı kişiliği ile tanınan III. Selim’in saltanat dönemi, Osmanlının kendini yenileme
ihtiyacının bir arayışa ve uygulamaya dönüşmeye başladığı ilk dönem olarak kabul edilebilir.
Bu dönemde pek çok sanatçı Osmanlı topraklarına gelmeye başlamıştır. Bunlar arasında yer
alan Melling [Miling (1763-1831)], J. B. Hilaire [Ji. Bi. Hayleir (1753-1822)] (Görsel 1.85),
Thomas Allom [Tomas Elom (1804-1872)] (Görsel 1.86 1.87), William Henry Bartlett [Wilyım
Henri Bertlıt (1809-1854)] (Görsel 1.88), Antoine de Favray [Antoni dö Favrey (1730-1798)]
ve Van Mour [Van Muur (1671-1737)] gibi sanatçılar İstanbul’un başlıca mesire yerlerini resimlemek amacıyla çalışmalar yapmışlar ve Boğaziçi Ressamları olarak isim yapmışlardır.
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Görsel 1.86: “Denizden Tophane İskelesi”, ?, T. Allom, ?, Kâğıt Üzerine Çinko Baskı
(Gravür), ?

Görsel 1.87: “Anadolu Hisarı”, ?, T. Allom, ?, Kâğıt Üzerine Çinko Baskı (Gravür), ?

Görsel 1.88: “Sarayburnu”, ?, W. H. Bartlett, ?, Kâğıt Üzerine Çinko Baskı (Gravür), ?
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Batı’da ortaya çıkan birkaç akım eş zamanlı olarak Türk resim sanatını etkilemiştir. III.
Selim Dönemi’nin yenileşme hareketlerinin resim sanatını kökten etkileyen en önemli hamlesi
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’dur. Daha çok askerî amaçlarla resim tekniklerinin öğretildiği bu model, sonraları Harbiye ve diğer askerî okullarda da uygulanmıştır (Tıbbiye-1827, Harbiye-1834). Bu okullarda yetişmiş asker ressamlar Ferik İbrahim Paşa (1815-1891), Ferik Tevfik
Paşa (1819-1866) ve Hüsnü Yusuf Bey (1817-1861) gerçek anlamda resim sanatını uygulayan
ilk ressamlardandır. Bu sanatçıların belirgin bir tarzları yoktur ancak Türk resim sanatına temel
teşkil etmeleri açısından oldukça önemlidirler. II. Mahmut ve Abdülmecit gibi sanatsever ve
yenilikçi padişahlar, bu sanatçıları destekleyerek gelecek kuşaklara da zemin hazırlamışlardır.
Bu kuşak, Türk resim sanatının başlangıcı kabul edilen üç büyük sanatçı ile anılır: Şeker Ahmet
Paşa (Görsel 1.89, 1.93), Osman Hamdi Bey (Görsel 1.90, 1.92) ve Süleyman Seyyid [(18421913) (Görsel 1.91)]. Bu sanatçıların başlangıç olarak kabul edilmelerinin en önemli nedeni,
belirli bir üslup geliştirmeleridir. Sadece tuval üzerinde değil, yaşam tarzları ve projeleri ile de
Türkiye’de sanatın genel altyapısına büyük etkileri olmuştur. Resme merakı olan hatta resim
yapan Sultan Abdülaziz, bu sanatçıların eğitimini ve dolayısıyla Türk resim sanatının gelişim
çizgisini destekleyen en önemli şahsiyettir. Tanzimat Dönemi’ne sanatsal gelişimin geldiği son
nokta da diyebiliriz. Bu dönemde, minyatür sanatından resim sanatına geçiş süreci tamamıyla
olgunlaşmıştır.

Görsel 1.89: “Karpuz Dilimli Üzümlü Natürmort”, ?, Şeker Ahmet Paşa, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?
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Görsel 1.90: “Cami Kapısındaki Kadınlar”, 1890,
Osman Hamdi Bey, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Görsel 1.91: “Kavunlar ve İncirler”, Süleyman Seyyid, 43x60 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul
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Görsel 1.92: “Şehzade Türbesinde İki Kadın”, 1890,
Osman Hamdi Bey, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Uygur ve Osmanlı dönemleri minyatür örnekleri ile Şeker Ahmet Paşa’nın “Ormanda
Karaca” adlı eserinin tıpkıbasımlarını sınıfta veya atölyede öz ve biçim özellikleri bakımından
karşılaştırınız. Eserlerin benzer ve farklı yönlerini vurgulayınız (Görsel 1.93)

Görsel 1.93: “Ormanda Karaca”, 1886-1887,
Şeker Ahmet Paşa, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?
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Turgut Zaim minyatür sanatını perspektifle birleştiren çalışmalar yapmış, resimlerinde
biçim oluştururken minyatürlerden esinlenerek ışık-gölgeyi azaltıp üçüncü boyut yanılsamasını
ortadan kaldırmış ve parlak renkler kullanmıştır. Turgut Zaim; eserlerinde doğayı stilize ederek saf ve yalın bir şekilde ele almış, biçimleri detaylardan arındırmıştır. Kullandığı biçimlerin algılanabilir, somut yönünü değil anlatmak istediği konunun özünü vurgulamıştır. Anadolu
insanını ve köy hayatını resimlerine konu alan sanatçı, kompozisyonlarını minyatür şeklinde
yorumlamıştır.

Görsel 1.94: “Yörükler”, ?, Turgut Zaim, 117,5x99,5 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

Turgut Zaim’in “Yörükler” adlı eseri (Görsel 1.94) ile Levni’nin “Sultan III. Ahmet Hediye Teslimi” adlı eserini (Görsel 1.95) öz ve biçim özellikleri bakımından karşılaştırınız. Türk
resim sanatının hangi noktaya geldiğini öğrencilerinize anlatınız.
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Görsel 1.95: “Sultan III. Ahmet Hediye Teslimi”,
1720, Levni, Osmanlı Minyatürü,
Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

Öğrencilerinizden bir sonraki derse hazırlanarak gelmelerini isteyiniz.
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve

ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ

grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını

DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP

da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğretim yılı

OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

başında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriterlere göre
ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve
kriterler 306, 307, 308 ve 309. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ürün değerlendirme ölçeği örneği EK-A2 ve derecelendirme ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha
fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.

117

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
1. ÖĞRENME ALANI : Sanat Eleştirisi ve Estetik
KONU
: Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı
Bu ölçek “Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı” konusunda yapılan çalışmayı
ölçmek amacı ile hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA NO.

ÖĞRENME
ALANI

SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

OKUL NO.

KONU

CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ
TÜRK RESİM SANATI

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER

BAREM

1

İslamiyet öncesi Türk resim sanatının gelişimini
açıklar.

50

2

İslamiyet sonrası Türk resim sanatının gelişimini
açıklar.

50

TOPLAM

100
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı
Konu
Beklenen Performans

: Sanat Eleştirisi ve Estetik
: Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı
: İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk resim sanatının gelişimini inceleme
Puanlama Yöntemi
: Dereceli puanlama anahtarı
Süre
: 3 hafta
Performans Görevinin Konusu : Hun, Göktürk ve Uygur sanatları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin resim sanatından eser örneklerine
ait görseller üzerinde öz ve biçim özelliklerinin çözümYönerge
lenmesi
: Aşağıdaki formda yer alan ölçütlere göre öğrencilerinizin gösterdikleri performans düzeyine uygun olan
puanı kutucuğa yazınız.
Barem: 4 puan (mükemmel), 3 puan (iyi), 2 puan (orta), 1 puan (geliştirilmeli)

TOPLAM

Ödevini akıcı bir üslupla sundu.

Çeşitli kaynaklardan faydalandı.

Verilen sürede ödevini hazırladı.

Konunun özünü kavradı.

Konusunu günlük hayatla ilişkilendirdi.

Ödev konusunu belirledi.

Anlamadığı konularda sorular sordu.

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Çalışmaya karşı istekliydi.

ÖLÇÜTLER

1
2

Formdan Alınan Puanın 100'lük Puana Dönüştürülmesi
Formda toplam 8 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek
değeri 4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 8x4 = 32 puan alabilir. Öğrenci 32 puan üzerinden 24
puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
32
24
100
x
___________
100x24
x = ––––––––––– = 75 puan alabilir.
32
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mev-

cuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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“Sanatkâr, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan
insandır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

1.3. ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI
KAZANIMLAR
1.3.1. Çağdaş Türk resminin erken dönem gelişimini açıklar.
1.3.2. Çağdaş Türk resminin grup ve temsilcilerini tanır.
1.3.3. Çağdaş Türk ressamlarını ve eserlerini tanır.
1.3.4. 1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin oluşmasındaki etkenleri
açıklar.
1.3.5. Türk resminde, İstiklal Savaşı’nı konu alan ressamları ve bu ressamların
eserlerini tanır.

Görsel 1.96: “Atatürk Portresi”, 1938, Feyhaman Duran, 121x89 cm, Tuval
Üzerine Yağlı Boya, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

1. ÖĞRENME ALANI

: SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

3. KONU

: ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI

KAZANIMLAR

: 1.3.1. Çağdaş Türk resminin erken dönem gelişimini açıklar.
1.3.2. Çağdaş Türk resminin grup ve temsilcilerini tanır.
1.3.3. Çağdaş Türk ressamlarını ve eserlerini tanır.
1.3.4. 1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin oluşmasındaki etkenleri açıklar.
1.3.5. Türk resminde, İstiklal Savaşı’nı konu alan ressamları
ve bu ressamların eserlerini tanır.

SINIF

: 10

SÜRE

: 9 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Bilgisayar, projektör, Genel Ağ, etkileşimli tahta, çağdaş Türk
resim sanatı içerikli çeşitli sanat kitapları

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Anlatım, soru-cevap, sanat eseri inceleme, tartışma, araştırma
KAYNAKLAR

DERSE HAZIRLIK

: MEB MEGEP İnternet sayfası, Genel Ağ
“Çağdaş Türk resim sanatı sanatçıları kimlerdir?” gibi
sorular sorarak öğrencilerinizin öğretim sürecine dikkatlerini
çekiniz.
“Bu dersten sonra çağdaş Türk resminin erken dönem
gelişimini, grup ve temsilcilerini, çağdaş Türk ressamlarını
ve eserlerini, 1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin
oluşmasındaki etkenleri ve İstiklal Savaşı’nı konu alan ressamları ve bu ressamların eserlerini tanıyacaksınız.” gibi ifadeler
kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
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Öğrencilerinizden çağdaş Türk resminin öncü ressamlarından Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca
Ali Rıza, Hikmet Onat, Nazmi Ziya Güran, Mihri Müşfik,
Hale Asaf, Turgut Zaim, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik
İzer, Ferruh Başağa, Burhan Doğançay, Neşe Erdok, Şükriye Dikmen, Sabri Berkel, Nuri İyem, Turan Erol, Ahmet
Yakupoğlu ve Süleyman Saim Tekcan’ın sanat üslupları ve
eserleri hakkında araştırma yapmalarını isteyiniz. Bu sanatçıların eserlerinin tıpkıbasımlarını sınıfa veya atölyeye getirmelerini söyleyiniz. Öğrencilerinizi, öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.
Adı geçen sanatçıların eserlerinin tıpkıbasım örnekleri ile sınıfta veya atölyede sergi yapınız. Etkileşimli tahtada
Genel Ağ’dan yararlanarak öğrencilerinize sunum yapınız.
Öğrencilerinize eserler üzerinden dönemin özelliklerini ve
sanatçıların sanat üsluplarını kavratınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
1. Çağdaş Türk Resminin Erken Dönem Gelişimi
“Türk resim sanatında XVIII. yüzyıla kadar temeli Türk-İslam geleneğinden gelen minyatür sanatının hâkim olduğu görülmektedir. XIX. yüzyıl başlarından itibaren köklü bir değişim başlamış ve yoğunlaşan Batılılaşma hareketleri resim alanında da etkili olmuştur. XIX.
yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise Batılı anlamda tuval resmine geçiş başlamıştır. Bu dönemde,
Avrupa’da eğitim gören Türk ressamlar (Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza
-Hoca Ali Rıza o dönemde çıkan kolera salgınından dolayı Avrupa’ya gidememiştir- Hikmet
Onat ve Nazmi Ziya Güran) bu gelişmeye öncülük etmişlerdir.” gibi ifadeler kullanarak öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
XIX. yy.ın son döneminde resim eğitimi için ilk kez Avrupa’ya gönderilen Osman Hamdi
Bey, Şeker Ahmet Paşa, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat gibi ressamlar;Türk resim sanatının
gelecekteki sanat üsluplarını, dönemin sanatsal özelliklerini ve altyapısını oluşturmuşlardır.
Türk resim sanatında Batılı anlamda bir üslup oluşturan ilk kuşak sanatçıları arasında Osman Hamdi Bey ve Şeker Ahmet Paşa gelir. Osman Hamdi Bey, Türk resminde Batılı anlamda
figürü ilk olarak kullanan sanatçıdır. Şeker Ahmet Paşa ise resimlerinde ormanlar, meyveler, çiçekler, geyikler, koyun sürüleri ve çoban köpekleri gibi konuları işlemiştir. Osman Hamdi Bey
resimde “konuya”, Şeker Ahmet Paşa özellikle “kompozisyona” önem verir. Hoca Ali Rıza,
başta Üsküdar sokakları olmak üzere İstanbul ve çevresine özgü görüntüleri işleyen manzara
resimleri ile tanınır.
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1.1. Osman Hamdi Bey (1842-1910)
Osman Hamdi Bey, Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın oğludur. 1860’ta hukuk öğrenimi
için Paris’e gitmiştir. Bunun yanı sıra Paris’teyken aralarında Jean-Leon Gerome’un [Jan-Leon
Cerom (1824-1904)] da bulunduğu dönemin ünlü ressamlarının atölyelerinde çıraklık yaparak
iyi bir resim eğitimi almıştır. Osman Hamdi Bey, Batı terbiyesiyle yetişen ancak içinde bulunduğu kültürden uzaklaşmadan bunu yansıtabilen döneminin en önemli ressamlarından biridir.
Sanat alanındaki çalışmalarının yanı sıra arkeoloji alanında da birçok çalışmaya katılmıştır,
hatta Türkiye’deki ilk Türk müzesinin kurucusudur. 1881’de Müze-i Hümayuna (İmparatorluk
Müzesi) atanmasıyla Türk müzeciliğinin parlak dönemi başlamıştır. 1883 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Sanayiinefise Mektebini ve İstanbul Arkeoloji Müzesini kurmuş ve buranın
müdürlüğünü yapmıştır. Osman Hamdi Bey Nemrut Dağı, Lagina ve Sayda’da arkeolojik kazılar yapmıştır. Yaptığı kazılarla ilk Türk arkeoloğu unvanını almıştır. Türkiye’de ilk bilimsel
Türk kazıları ve çağdaş müzecilik anlayışı onunla başlamıştır. Bu çalışmalarından dolayı Türk
müzeciliğinin modern anlamda kurucusu olarak kabul edilmiştir.

Görsel 1.97: “Gezintide Kadınlar”, 1887, Osman Hamdi Bey, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Osman Hamdi Bey ressam olarak önemli eserler vermiştir. Resimlerinde Paris’te bulunduğu dönem eğitim aldığı Jean-Leon Gerome ve Gustave Boulanger’ın [Gustav Balıncır (18241888)] etkileri ve oryantalist etkiler görülür. Türk resminde ilk kez figürlü kompozisyonu kullanan ressamdır. Resimlerinde mimari ögeler, çinili panolar, halılar, süslemeli objeler, örtüler,
kandiller, rahleler, türbe mekânları, hat levhaları, aile portreleri ve insan figürleri kullanmıştır. Osmanlı kadınının iç ve dış mekânlardaki yaşayışını resmetmiştir (Görsel 1.97). Doğu-Batı,
inanç-aşk ve yaşam-ölüm gibi ikilemlerin izini sürmüştür. Batılı anlayışla figürlü resmin ilk temsilcisi olan Osman Hamdi Bey XIX. yy.ın son döneminde, sanat ve kültür alanında yenileşme ve
Batılılaşma hareketinin öncüsü olmuştur.
Önemli eserleri “Kaplumbağa Terbiyecisi”, “Arzuhâlci”, “Kur’an Okuyan Hoca”, “Silah
Tüccarı”, “Leylak Toplayan Kız”, “Şehzadebaşı Camisi Avlusunda Kadınlar”, “Feraceli Kadınlar”, “Mimozalı Kadın” , “Ab-ı Hayat Çeşmesi” ve “Mihrap” adlı tablolarıdır.
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1.2. Şeker Ahmet Paşa (1841-1907)
Türk tarihinde kendi adına resim sergisi açan ilk ressam olan Şeker Ahmet Paşa, natürmort ve manzara resimleri ile ünlüdür. 1841 yılında, Üsküdar’da doğan Şeker Ahmet Paşa’nın
gerçek adı Ahmet Ali’dir. Çocukluk hayatını İstanbul’da geçiren Ahmet Paşa, 1885 yılında tıp
eğitimi görmek için başladığı Tıbbiye Mektebindeki tahsilini yarıda bırakarak Harbiye Mektebine geçti.
Şeker Ahmet Paşa’nın Tıbbiye yıllarında başladığı ve Harbiyede de devam ettirdiği resim hayatı, Sultan Abdülaziz’in dikkatini çekti. 1863 yılında bizzat Sultan tarafından Paris’e
resim eğitimi almaya gönderildi. Paris’te, Boulanger ve Gerome atölyelerinde çalıştığı zaman
diliminde Camille Corot [Kamil Koro (1796-1875)], Gustave Coubert [Gustav Kurbe (18771919)] ve Charles-François Daubigny [Çarls-Françua Dobıniy(1817-1878)] gibi ünlü ressamlardan etkilendi. Ahmet Paşa, 1869 yılında Paris’te açtığı ve yağlı boya çalışmalarının yanı sıra
Abdülaziz’in kara kalem bir portresini de içeren sergi açtı ve mezun oldu.

Görsel 1.98: "Ormanda Koyun Sürüsü",?, Şeker Ahmet Paşa, 90x130 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Şeker Ahmet Paşa, Fransız-Alman Harbi’nin başlaması ile 1871’de Osmanlı ülkesine geri
döndü. 27 Nisan 1873 tarihinde Osmanlıdaki ilk resim sergisini açtı. Bu sergi, o döneme kadar Osmanlıda dinsel motiflerden öteye geçememiş resim sanatının ilk Batılılaşma örneklerinden biridir. Şeker Ahmet Paşa’nın empresyonist üslubu, modern resim sanatı ve akımlarının da
Osmanlıda başlamasına öncülük etmiştir. Şeker Ahmet Paşa; eserlerinde empresyonist üslupla
manzara, hayvan resimleri gibi konuları işlemiş ve insan figürleri yapmaktan uzak durmuştur.
Şeker Ahmet Paşa’nın ustalığını gösterdiği alan, natürmort resimlerdir. Avrupa modern sanatında olduğu gibi paletinden siyahı çıkarmış ve tayf renklerini kullanmıştır. Genellikle bir doğa
parçası önünde anlık görüntüleri resmetmiştir. Resimlerinin önemli bir bölümü; İstanbul Resim
Heykel Müzesi, Ankara Resim Heykel Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi ile bazı özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Önemli eserleri “Geyikli Peyzaj”, “Bursa’da Bir Orman”, “Karpuzlu Natürmort”, “Talim
Yapan Erler” ve “Ormanda Koyun Sürüsü”dür (Görsel 1.98).
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1.3. Hoca Ali Rıza (1857-1930)
Süvari Binbaşısı Mehmed Rüşdi Bey’in oğludur. Türk manzara resmine çağdaş boyutlar
kazandıran ressamdır. Asker Ressamlar adıyla anılan grubun üçüncü kuşak temsilcilerindendir. 1879’da girdiği Askerî Rüştiyede arkadaşları ile birlikte bir “resim atölyesi” açılmasına
önayak oldu. Burada Osman Nuri Paşa ve Süleyman Seyyit gibi dönemin ünlü ressamlarından
ders aldı. 1884’te Harbiye Mektebinden mezun olduktan sonra aynı okulda 30 yıl öğretmenlik yaptı. Birçok asker ressamın yetişmesine katkıda bulundu. Ayrıca İnas (Kız) Sanayiinefise
Mektebi ile Çamlıca ve Üsküdar Kız Liselerinde de öğretmenlik yaptı. 1909’da kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin bir süre başkanlığını yaptı. Cemiyetin yayımladığı dergiye dönemin diğer önemli ressamları ile yazılar yazdı. Hoca Ali Rıza, öğretmenliği sırasında hazırladığı
taslak defterine doğadan ya da zihinden birçok kara kalem çizim yaptı. Bu çizimler, o dönemde
canlı modelden çalışma olanağından yoksun öğrenciler için örnek oluşturuyordu. Kara kalemin
yanı sıra sulu, guaj ve yağlı boya ile çok sayıda manzara resmi yaptı. Bu resimlerinin çoğunda
doğayı, Üsküdar’ın eski sokaklarını, ahşap evleri, çeşme ve mezarlıkları işledi. Çok sayıda da
ev içi çizimi yaptı.

Görsel 1.99: "Peyzaj", ?, Hoca Ali Rıza, 42,6x62 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Doğaya büyük bir içtenlikle bağlı olan Hoca Ali Rıza, yaptığı durgun ve dingin manzaralarla bir anlamda kendi adıyla anılan bir okul oluşturmuştur. Manzaralarında önceki kuşaklarda
izlenen minyatür benzeri etkiler görülmez. Daha çok açık hava ressamlarının kullandığı saydam renklerden yararlanmış, koyu renklerden uzaklaşarak açık ve ışıltılı renkleri tercih etmiştir.
İzlenimcileri anımsatan bir paleti vardır. Işıklı alanları turuncumsu sarı, gölgeleri ise morla
renklendirmiştir (Görsel 1.99).
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Hoca Ali Rıza’nın tek toplu sergisi ölümünden üç yıl sonra Eminönü Halkevinde açıldı.
1958’de Ankara’da, 1960’ta da İstanbul Belediyesi Şehir Galerisi’nde bazı yapıtları sergilendi.
İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde bulunan yapıtları arasında “Üsküdar’dan”, “Fenerli Sokak Üsküdar” ve “Ağaçlar Arasında Ağıl” sayılabilir. Eserleri Millî Kütüphanede ve
çeşitli müzelerde yer alır.
1.4. Hikmet Onat (1882-1977)
1882 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Sanayiinefise Mektebinde okudu. 1910 yılında
resim üzerine açılan bir yarışmayı kazanarak Paris Güzel Sanatlar Akademisinde, Fernand Cormon [Fernand Kormon (1845-1924)] Atölyesinde dört yıl çalıştı. I. Dünya Savaşı’nın çıkması
üzerine yurda döndü ve Nişantaşı Sultaniyesinde öğretmenlik yapmaya başladı. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve kurucuları arasında yer aldı. 1917’de Viyana ve Berlin’deki Savaş Resimleri Sergisi’ne katıldı. Hikmet Onat ilki 1969’da Ankara’da, ikincisi 1977’de ölümünden birkaç
ay önce İstanbul’da olmak üzere iki kişisel sergi açtı. 34 ve 35. Devlet Resim Heykel Sergisi’nde ödül kazandı. Kişiliği genellikle manzara resimlerinde beliren sanatçı, yaşamı boyunca resimde izlenimciliğe bağlı kaldı. Çoğunlukla İstanbul’un deniz ve kır görünümlerini tercih etti.
Geniş ve enli tuş bireşimlerinden oluşan biçimi ile bir İstanbul portrecisi olarak anılır. Hikmet
Onat, çağdaş resim sanatında üretken bir manzara ressamı olarak da tanınır. İstanbul’a dönüşünde ilk yaptığı resim Beşiktaş kıyısındaki sandallardı. Mavna ve yelkenlilerin sulara vurmuş
yansımalarını, Boğaz’ı ve Haliç’i, sandal kümeleriyle süslü kıyıları, geriye doğru uzaklaştıkça
grileşen ve morlaşan bağ ve bahçe görünümlerini tablolarına geçirdi. Türk resminde Hoca Ali
Rıza’nın yoğun biçimde başlattığı doğa ve İstanbul sevgisini tablolarına yansıttı (Görsel 1.100).

Görsel 1.100: "Sultanahmet’e Bakış", 1963, Hikmet Onat, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul
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Açık hava ressamı olan Onat’ın portreleri, figürleri ve birkaç figürü bir araya getiren
düzenlemeleri azdır. Geniş fırça tuşları ile, sarı, yeşil, kahverengi ve mavi tonlarının uyumlu
dengesini yakaladı. Kendine özgü bir resim türünün doğa sevgisi ile bütünleşen örneklerini
verdi. İlk ve son sergisini ölümünden birkaç ay önce açtı.
Empresyonist akımın Türkiye’deki temsilcilerinden olan Hikmet Onat, Türk resim tarihinin büyük ustalarındandır. Sanat hayatında bir kere sergi açabildi. Bunun nedenleri şu şekilde
açıklanabilir: Hikmet Onat alçak gönüllü, son derece mütevazı bir kişiydi. Gösterişi ve reklamı
sevmeyen bir sanatkârdı. Hikmet Onat çok az fakat öz konuşurdu. İçine kapanıklığı nedeni ile
kendisini toplumun gürültülü yaşamından uzak tutardı. Hikmet Onat 16 Mart 1977’de, İstanbul’da öldü.
Önemli eserleri “Siperde Mektup Okuyan Askerler”, “Salacak’ta Kayıklar” ve “Kız Kulesi”, “Peyzaj”, “Büyükdere”, “Büyükada”, “Dilburnu”, “Manolyalar”, “Çengelköy”, “Onat
Tekneleri”, “Topkapı Sarayı” ve “İstanbul Peyzajları”dır.
1.5. Nazmi Ziya Güran (1881-1937)
Nazmi Ziya Güran, 1881 yılında İstanbul Aksaray’da doğdu. Güran, Hoca Ali Rıza ile
tanışarak ondan resim dersleri aldı ve sanat görüşünü de bu sayede oluşturdu. 1902 yılında hayalini kurduğu Sanayiinefise Mektebine kaydını yaptırdı.
Nazmi Ziya’nin Paris öncesi resimlerindeki etki, empresyonist bir etki değil Hoca Ali Rıza’nın etkisidir. 1905 yılında Paul Signac [Pol Signah (1863-1935)] İstanbul’a geldi. Şeker Ahmet
Paşa’nın konuğu olan puantilist (noktacı) ressam Signac ile tanışan Nazmi Ziya, bu sanatçıdan
çok etkilendi. 1908’de Paris’e gitti. Académie Julian’da (Akademi Culyın) Marcel Baschet [Marsel Başet (1962-1941)] ve Lionel Royer’ın [Laynıl Royır (1852-1926)] hocalık yaptığı atölyeye
devam etti. Fernand Cormon’un [Fernand Korm (1845-1924)] Atölyesinde de 1913’e kadar çalıştı. Nazmi Ziya’nın Paris yıllarında, en ünlü empresyonist sanatçı Claude Monet’ydi [Klod
Mone (1840-1926)]. Monet, resimlerinde boyayı tüpten çıktığı gibi kullanarak değişen ışık
kaynağı altında günün değişik saatlerinde nesnelerin görünümlerini seri fırça vuruşlarıyla yakalamaya çalışmıştır. Monet’nin bu üslubu Nazmi Ziya’nın dikkatini çekmiştir. Nazmi Ziya
da aynen Monet gibi manzaralarında günün, haftanın, ayın, yılın belirli günlerini, saatlerini,
ışıklarını kullandı ve bunlardan diziler oluşturdu. Nazmi Ziya’nın neredeyse tüm resimlerinde
gözlenen buğu, durgun denizler, uzak ağaçlar ve hüzünlü yüzler Ahmet Haşim ve Yahya Kemal
şiirlerinden pek çok dizeyi de çağrıştırır. Sanayiinefise Mektebinde öğretmenlik yaptı. Sanat
tarihinde 1914 Kuşağı sanatçıları olarak anılan ressamların arasında, izlenimciliği resimlerinde
en yetkin şekilde uygulayan kişi olarak Nazmi Ziya Güran gösterilebilir.
Nazmi Ziya’nın Fransa dönüşünde yaptığı “Şezlongda Pembeli Kadın” tablosu Claude
Monet’nin ilk dönem resimlerini anımsatır. Tabloda önce doğayı çalıştığı, sonradan poz verdirilen kadının yüzü belirsiz olsa da eşi olduğu, bu dönem resimlerinde başka kadın modele
rastlanmadığı söylenebilir. Şezlongun yapısı biraz problemlidir, nasıl ayakta durduğu anlaşıla-
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mamaktadır. Kadının gölgelerle bezeli beyaz elbisesinin yumuşak ve sıcak tonları ile zıt resmedilmiş topuklu siyah ayakkabıları, resmin pastoral ve lirik atmosferini yok etmektedir. Bu tablo
Nazmi Ziya’nın geçiş dönemi yapıtıdır (Görsel 1.101).

Görsel 1.101: "Şezlongda Pembeli Kadın", 1915, Nazmi Ziya, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

19 Haziran 1937 tarihinde Türkiye’deki ilk retrospektif sergiyi düzenler. Sergi; heykel,
resim, tezyinî sanatlar, afiş ve tarihte Karagöz olmak üzere beş bölümden oluşur. Batı akımının
takipçisi olduğu hâlde yerelliği de elden bırakmamıştır. Nazmi Ziya 1937’de ölmüştür.
2. Çağdaş Türk Resminin Grup ve Temsilcileri
Çağdaş Türk resminin temsilcileri, İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra dernek kurma
özgürlüğünün kabul edilmesi üzerine gruplar kurmuşlardır. Batı’daki sanatsal gelişmeleri benimsemişler ve genellikle aynı anlayışla resimler yapmışlardır.
Ressam Ruhi’nin önerisiyle çoğunluğu Sanayiinefise Mektebinden mezun genç ressamlardan oluşan bir grup sanatçı, 1909’da Osmanlı Ressamlar Cemiyetini kurdular. Sami [Yetik
(1878-1945)], Şevket [Dağ (1876-1944)], Hikmet (Onat), İbrahim (Çallı), Ahmet Ziya [Akbulut
(1869-1938),] Ruhi [Arel (1885-1954)], Agah Bey (?-?), Kazım Bey (?-?) ve Heykeltıraş Mesrur İzzet (1873-1952) bu grubun kurucularındandır. Cemiyetin üye sayısı daha sonra Feyhaman
(Duran), Hüseyin Avni [ Lifij (1886-1927)], Murtaza (?-?), Mithat Rebii (?-?), Tomas Efendi
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(?-?), Müfide Kadri (1890-1912) ve Rıfat (?-?) gibi sanatçıların katılımı ile artmıştır. Osmanlı
Ressamlar Cemiyeti, ülkede Türk ressamların kurduğu ilk örgüttür ve Sanayiinefise Mektebinden sonra kurulan ikinci sanat kurumudur. Dönemin sanat ve sanatçı sorunlarına çözüm bulmak
amacını taşımıştır. Grup üyeleri, geniş halk kitlelerine resim sanatını ve sanatçıyı sevdirme
mücadelesi vermişlerdir. 1919’da cemiyetin adı, Türk Ressamlar Cemiyetine dönüşmüş ve işlevi farklılaşmıştır. Türk Ressamlar Cemiyetinin kuruluşu ile Osmanlı Ressamlar Cemiyetinin
hukuki varlığı sona ermiştir. 1926’dan itibaren Türk Sanayiinefise Birliği ve 1929’dan sonra
Güzel Sanatlar Birliği adıyla devam etmiştir. 1929 yılında Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birlği’nin kuruluşuna kadar ülkedeki tek ressam birliği olarak faaliyet göstermiştir.
Türk resim tarihinde 1914 Kuşağı, Çallı Kuşağı veya Türk İzlenimcileri de denen bu
grubun başlıca üyesi İbrahim Çallı’dır [(1882-1960) (Görsel 1.102)]. 1914 Kuşağı sanatçıları
Avrupa’dan döndüklerinde izlenimciliği, Türk resmine taşıdılar. Grubun başlıca ilham kaynağı,
İstanbul’un görünümleri olmuştur. 1914 Kuşağı sanatçılarının asıl ortak yanları izlenimciliktir.
Bu izlenimcilik, Batı izlenimciliğinden oldukça farklıdır. Çallı Kuşağı sanatçıları, Batılı izlenimcilere oranla daha rahat ve içgüdüsel davranarak, doğanın büyüsüne kapılıp resimler yaptılar.

Görsel 1.102: “Zeybekler”, 1923, İbrahim Çallı, 154x186 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

1929 yılında Müstakiller Grubu’nun (Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği)
kurulması çağdaş Türk sanatı için önemli bir adımdır. Cevat Dereli (1900-1989), Şeref Akdik
(1899-1972), Mahmut Cuda (1904-1987), Nurullah Berk (1906-1982), Hale Asaf (1905-1938),
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Ali Avni Çelebi (1904-1993), Zeki Kocamemi (1901-1959), Muhittin Sebati (1901-1935), Ratip
Aşir Acudoğlu (1898-1957), Fahrettin Arkunlar (1901-1971) ve Refik Epikman [(1902-1974) (Görsel 1.103)] Müstakiller Grubu’nu kurdular. Müstakiller Çallı Kuşağı’nın renkçi tutumunu benimsemelerinin yanı sıra çizgiye, kuruluşa ve yapısal sağlamlığa öncelik veren resimler yaptılar.

Görsel 1.103: “ Hipodrom”, ?, Refik Epikman, 21x31 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

1933 yılında Zeki Faik İzer, Cemal Tollu (Görsel 1.104), Nurullah Berk (Görsel 1.105),
Elif Naci (1798-1987), Abidin Dino (1913-1993) ve Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu (1906-1992)
bir araya gelerek D Grubu’nu kurdular. Kübist ve inşacı eğilimlere dayanan ve birbirlerinden farklılık gösteren üsluplar sergilediler. D Grubu ressamları Çallı Kuşağı’ndan farklı olarak
desen, düzen ve kuruluşa önem verip biçimselliği ön planda tuttular. Bu özellikleri açısından
Müstakiller ile benzerlik gösterirler.

Görsel 1.104: “Çoban ve Tiftik Keçileri”, 1955, Cemal Tollu, 90x121 cm,
Duralit Üzerine Yağlı Boya, Resim Heykel ve Müzesi, İstanbul

130

Görsel 1.105: “Kahve”, ?, Nurullah Berk, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

1940’lı yıllarda Yeniler Grubu’nu Abidin Dino, Selim Turan (1915-1994), Nejat Devrim
(1923-1995), Nuri İyem (Görsel 1.106) ve Avni Arbaş (Görsel 1.107) gibi sanatçılar kurdular.
1940’lı yıllar, Türk resim sanatında toplumcu gerçekçi anlayış bakımından önemli bir dönemdir. Halkın sorunlarını, sıkıntılarını, sevinçlerini ve hüzünlerini konu edinen sanat anlayışını
geliştirdiler.

Görsel 1.106: “Göç”, ?, Nuri İyem, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?
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Görsel 1.107: “Balıkçılar “, 1973, Avni Arbaş, 74x103 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

1947 yılında Onlar Grubu’nu Nedim Günsur (1924-1994), Mustafa Esirkuş (19211989), Leyla Gamsız Sarptürk (1921-2010), Orhan Peker (1927-1978), Mehmet Pesen (19232012), Adnan Varınca [(1918-2014) (Görsel 1.108)] ve Turan Erol (Görsel 1.109) gibi Bedri
Rahmi Eyüboğlu Atölyesinde yetişen bazı ressamlar kurdular. Bu ressamlardan bazıları; hocaları Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun leke, çizgi, renk ve benek biçiminde özetlediği resim anlayışından hareket ile kendilerine özgü üsluplar geliştirdiler fakat yenilik getirmek gibi bir iddiada
bulunmadılar.

Görsel 1.108: “Ankara Bulvarı Kızılay”, 1944, Adnan Varınca, 33x41 cm,
Kontrplak Üzerine Yağlı Boya, ?
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Görsel 1.109: ”İsimsiz” , 1987, Turan Erol, 70x95 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

3. Çağdaş Türk Ressamları, Eserleri ve Sanatsal Üslupları
3 Mart 1883’te eğitime başlayan Sanayiinefise Mektebi, plastik sanatlar öğretiminin gelişimi için atılmış en büyük adımdır. Bu kurumda sadece erkek öğrenciler eğitim görmüştür.
1914’te açılan İnas Sanayiinefise Mektebinin başına ilk kadın ressamlarımızdan Mihri
Müşfik getirilmiştir. Bu kurumda yalnızca kızlara eğitim verilmiştir.
Sanayiinefise ve İnas Sanayiinefise okullarının eğitim kadrolarını oluşturan 1914 Kuşağı
sanatçıları, Türk resminde ilk kez resimsel değerler içindeki nü resme yer vermişlerdir. Mihri
Müşfik ve Müfide Kadri (1890-1912) gibi kadın ressamlar da sanatçı ve eğitimci kimlikleri ile
dönemin önemli isimlerindendir.
3.1. Mihri Müşfik (1886-1954)
1886’da, İstanbul’da doğdu. Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın
ressamdır. XIX. yy.da, Fransa’da ortaya çıkan ve hemen hemen bütün sanat dallarını ve özellikle resmi etkileyen empresyonizm, Mihri Müşfik’in birkaç eserinde görülse de bu akımın
eserlerinin tamamına hâkim olduğu söylenemez. Güçlü bir akademik desen bilgisi ve tekniğine sahip olan Mihri Müşfik, eserlerinde genel olarak portre ve natürmort konularına yer
vermiştir (Görsel 1.110).
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Görsel 1.110: “Demir Turgut Portresi”, ?, Mihri Müşfik, 61x47 cm, Kâğıt Üzerine
Pastel Boya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, İstanbul

1915’te Tevfik Fikret’in ölümü üzerine yüzünün kalıbını alarak heykelini yaptı. Bu, Türkiye’de yapılan ilk mask çalışmasıdır. Sanatçı, bilinen birkaç figürlü manzara resmi çalışmıştır.
Özellikle dönemin zengin ve aydın kesime mensup kadınlarının portrelerini yapmıştır. Ayrıca
natürmortlarıyla da tanınır. Konu seçimi bakımından çeşitlilik gösteren sanatçı; duyarlı ve ayrın-
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tıcı yaklaşımını, insan anatomisine hâkimiyetini ve güçlü tekniğini bütün eserlerinde yansıtır.
Karşıt renkleri son derece başarılı kullanabilen sanatçı, renk armonileri oluşturmuştur ve genellikle doğal ve yumuşak tonları tercih etmiştir (Görsel 1.111).

Görsel 1.111: “Otoportre”, 1912, Mihri Müşfik, 98,5x61 cm,Tuval Üzerine Yağlı Boya, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi, İstanbul
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3.2. Hale Asaf (1905-1938)
1905’te, İstanbul’da doğdu. Cumhuriyetin ilk Türk kadın ressamlarındandır. 1919’da Roma’da, ressam teyzesi Mihri Müşfik Hanım’ın yanında resim çalışmaya başladı. 1931 yılının
sonlarında Paris’e gitti. Burada daha önce hiçbir Türk sanatçısının sahip olmadığı bir kararlılık
ile herhangi bir akıma bağlı kalmamak için çaba gösterdi.
Hale Asaf, sanat yaşamı boyunca araştırmacı bir tavır sergilemiştir. Başlangıçta konstrüktif bir desen anlayışını benimsemiş ve bu anlayış Alman dışa vurumculuğuyla birleşmiştir.
Hale Asaf, Henry Matisse’in [Henri Matis (1869-1954)] ilkelerini benimsemiş ve resimlerinde
kullanmış bir sanatçımızdır. Matisse, ışık-gölge geriliminin yarattığı etkiyi kontrast renkleri
kullanarak yaratmayı başarmıştır. Hale Asaf da renklerin kontrast kullanımını, biçimlerin ayrıntıya girilmeden verilmesini ve az renk kullanımını tablolarında vurgulamıştır (Görsel 1.112).

Görsel 1.112: ”Bursa”, ?, Hale Asaf, 60,5x41,5 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul

Sanatçının Paris’teki ilk yıllarında geç kübizm kaynaklı araştırmaları ve uygulamaları olmuştur. Bu anlamda, geç kübizmi aslında kübizm kaynaklı olan Art Déco’nun (Art Deko) kıvrımlı hatları ve 14 yaşından beri öğrendikleriyle birleştirerek bir sentez oluşturmuştur. Böylece
kendine özgü bir sanat anlayışı geliştirmiştir. Sanatçının günümüze ulaşabilen sınırlı sayıda
çalışması vardır.
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3.3. Turgut Zaim (1906-1974)
1906’da, İstanbul’da doğdu. Turgut Zaim, küçük yaşlarda resme yönelmiştir. Sanayiinefise Mektebinde bulunan İbrahim Çallı Atölyesindeki yedi yıllık öğrenimi süresince İstanbul
dışına pek çıkmamıştır. Anadolu imgesinin kafasında yarattığı duyguların etkisiyle Anadolu
yaşamına çok ilgi duymuştur. O yıllarda edebiyat alanında moda konular olan memleketçilik
anlayışının zihninde yarattığı imajlar, onu Anadolu sevgisine ve memleket aşkına yöneltmiştir.
Anadolu ve özellikle Doğu kültürünü tanımak için sık sık Topkapı Sarayı’na giderek eskiz çalışmaları yapmıştır. Turgut Zaim kendisini Batı tarzında eğitim alan ve resim yapan bir ressam
olarak görmemiş, millî bir resim sanatı yaratmak istemiştir. Zaim’in bu yönelişi Batı estetiğinden uzak, yerli konuları seçen ve halk resimlerini hatırlatan, minyatürvari çalışmaları ile kendi
üslubunu oluşturmasına katkı sağlayan bir yaklaşım olmuştur.
Turgut Zaim, Avrupa resminin öykünmeciliğine karşı Anadolu ve Türk kültürüne özgü
bir resim tekniği geliştirmek amacında olan önemli ressamımızdır. Anadolu halk resminden ve
minyatür geleneğinden yola çıkarak gerçekleştirdiği çok figürlü kompozisyonlarında evrensel
bir anlatıma ulaşmaya çalışmıştır (Görsel 1.113).

Görsel 1.113: “Erciyes”, 1939, Turgut Zaim, 40x30 cm,
Kâğıt Üzerine Guaj Boya, Özel Koleksiyon

Turgut Zaim’de konusal ilişkileri aşan yöresellik, üslup açısından ve teknik açıdan da bu
yöreselliği bütünleyen daha kapsamlı bir anlayışta biçimlenmiştir. İlk bakışta minyatürleri akla
getiren bu anlayış; figürlerin ve nesnelerin ışık-gölge kavramına açık görünümleri, boşluk içinde yer alan sağlam konumları ile geleneksel tasvir kalıplarının dar sınırını aşarak doğa ve çevre
gözlemine öncelik veren tutumu ile gerçekçi bir tabana oturur. Bu gerçekçi anlayış bir yandan
da iyimserlik ve mutluluk mesajına ağırlık verir.
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3.4. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)
1911 yılında, Görele’de doğdu. Çalışmalarında Anadolu etkisi yoğun olarak hissedilen
Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1941’de Çorum’a gitti. Bu dönem resimlerinde köy manzaraları, köy
kahveleri, faytonlu yollar ve iğde dalı takmış gelinler gibi Anadolu’ya özgü görünümler egemendir (Görsel 1.114)

Görsel 1.114: “Han Kahvesi”, 1973, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 39x39 cm, Tuval Üzerine Akrilik,
Sabancı Üniversitesi Sanat Eserleri, İstanbul

Özellikle Tophane, Karabaş, Fındıklı, Fenerbahçe ve Süleymaniye semtlerini can alıcı
renkler ve hareketli fırça darbeleri ile resmetti. Yaptığı resimlerde Henry Matisse ve Raoul
Dufy’nin [Raul Dafi (1877-1953)] yanı sıra halk sanatının etkileri de görünür. Bedri Rahmi
Eyüboğlu, az malzeme ile çok şey anlatma sanatı olarak nitelendirdiği Türk el sanatlarının
gündeme gelmesini sağladı.
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Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun sanatı, yaşamından bir kesittir. Bu sanatı besleyen de sevgi, aşk ve dostluk olmuştur. Bedri Rahmi Eyüboğlu yaptığı her şeyi severek yapmıştır. Onun
yaşam ve sevgi ile sanatı birleştirmesi daima en cesur çıkışları yapmasını sağlamıştır. Ressam
ile özdeşleşen ebabil kuşu, Hitit motifi, ana, Anadolu anahtarı, babatomi ve balık formları gibi
motifler; sulu boya, guaj boya ve çini mürekkebi gibi farklı tekniklerin birleşimi ile yeniden
anlamlanmıştır.
Yaşayan Türk halk kültürünün önemini ve değerini kavrayan ilk sanatçılarımızdan biridir.
Geleneksel Türk el sanatlarından seçtiği motiflerle Anadolu nakışları, dokuma, kilim ve yazma motiflerini özgün bir üslup ile kaynaştırarak çağdaş resimsel teknikler ile yorumlamıştır
(Görsel 1.115).

Görsel 1.115: “Sarı Saz”, 1966, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 183x122 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik,
Resim Heykel Müzesi, Ankara

Türk resim sanatında Bedri Rahmi, Türkiye’de sanata dair farklı düşünceleri ile en önemli isimlerin başında gelir. Eğitimciliği, yazarlığı ile resimden mozaiğe, mozaikten duvar resmine, vitraydan cam yüzeyine ve seramiğe kadar uzanan malzeme çeşitliliği ile eserler üreten
sanatçıdır. Türk resim sanatında başlı başına bir ekoldür.
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3.5. Zeki Faik İzer (1905-1988)
1905’te, İstanbul’da doğdu. Sanata ilgi duyan bir ailede yetişen sanatçı, küçük yaşta desen çizmeye başladı. İbrahim Çallı’nın öğrencisi olarak Mimar Sinan Üniversitesi Çallı Atölyesinde eğitim gördü.
Zeki Faik İzer, 1950’li yıllarda figür soyutlamasına dayanan eserler yaptı. 1960’lı yıllarda
yaptığı soyut kompozisyonlar, renkli ve hareketli fırça tuşlarının oluşturduğu soyutçu bir dinamizmden kaynaklanır. Bu dönemde, lirik tarzda soyutlamaya dayanan nonfigüratif bir anlayışa
yöneldi. Bu resimler, çizgi ve leke değerinin ön plana çıktığı hareketli ve dinamik fırça vuruşları ile tanımlanan renkçi çalışmalardır. İzer, resmin her türlü teknik ve malzeme olanaklarından
yararlanmayı ve araştırmayı seven bir sanatçıdır.
Zeki Faik İzer, renkçi ve coşkulu bir üslup benimsedi. Zeki Faik İzer’in bu tutumu, geç
dönemde benimsediği soyut resimleri için geçerli olmuştur. Figür, bu resimlerde zaman zaman
ön plana geçen etkisini bütünü ile yitirir; kimi yerde de soyutlayıcı bir anlayışın hizmetine girer.
“İmparator Konçertosu” ve “Sultanahmet Camisi’nin Camları” (Görsel 1.116) gibi tabloları bu
anlayışın en belirgin örneklerindendir. Zeki Faik İzer,Türk resminin soyut lirik ressamı olarak
resim tarihimizde derin bir “iz” bıraktı.

Görsel 1.116: “Sultanahmet Camii’nin Camları”, 1957, Zeki Faik İzer,
120x170 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Resim Heykel Müzesi, İstanbul
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3.6. Ferruh Başağa (1914-2010)
1914’te, İstanbul’da doğdu. 1935’te İstanbul Güzel Sanatlar Akademisine girdi. Agop Arad
(1914-1960), Abidin Dino, Avni Arbaş (1919-2003), Fethi Karakaş (1919-1977) gibi sanatçılarla
Yeniler Grubu’nu kurdu. Grubun 1941 yılında açtığı sergiye katıldı. Zamanla grubun benimsediği toplumsal gerçekçilik anlayışından uzaklaşarak soyut akıma yöneldi. 1980 yılında geometri ile
ilgilenmeye başlayan ve “Geometri bir problemdir. Ben problem dışına çıkarak geometrinin estetiğini aradım.” diyen sanatçı, “geometrinin sonsuz estetik olasılıkları”nı keşfetmeyi sürdürdü. 1990
sonrası eserlerinde, iç içe geçen değişik renk ve boyutlarda üçgenler ile daha geometrik formlu
yaklaşımlar yer alır. Sanatçının uyumlu bir geometrik düzene, düz ve eğimli çizgilerin dengeli
kompozisyonuna bağlı çalışmaları, doğa kökeni ile bağlarını soyutçu bir eğilim çerçevesinde canlı
tutan bir anlayışın ürünleridir (Görsel 1.117).

Görsel 1.117: “Kuşlar”, 2007, Ferruh Başağa, 95x125 cm, Kâğıt Üzerine Baskı, Özel Koleksiyon

Ferruh Başağa, genellikle her resim için tek bir renk seçmiştir. Sanatçının eserlerinde ince
ve duru bir duyarlık ile kurguladığı üçgen formların sivrilen uçları, birbiri ardından ve birbiri içinden gelişerek yükselmekte; ön planda daha koyu ve belirgin olan biçimler, arka planlarda giderek
saydamlaşmakta ve yeni bir boşluk derinliği etkisi yaratmaktadır. Sınırsızlık, süreklilik izlenimi
vererek gizemli bir atmosfer oluşturmaktadır. Sanki yer çekiminden kurtulmuş bir dünyada geometrik formlar üzerindeki gizli ışığa dönüşmekte, bu ışıklı çizgiler uyum içinde toplanıp dağılarak
varlıklarını sürdürmektedir.
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3.7. Burhan Doğançay (1929-2013)
Burhan Doğançay, 1929 yılında doğdu. Sanat eğitimini ilk olarak babasından ve tanınmış
ressam Arif Kaptan’dan (1905-1982) aldı.
Doğançay’ın incelediği, belgelediği, üzerinde düşündüğü duvarlar onun sanatının başlıca
kaynağı ve ana çıkış noktasıdır. Duvar yüzeyine yazılmış bir yazı, yapılmış bir resim, yapıştırılmış
afişler ve bunların iç içe geçen görünümleri Doğançay’ın sanatının görsel, estetik ve düşünsel
çıkış noktasıdır. Bu çalışmaları, farklı teknik ve malzeme olanaklarını ya da anlatım biçimlerini
kullanarak çeşitlendiren sanatçı, değişik dönemlerde gerçekleştirdiği resim dizileri ile dikkat çeker
(Görsel 1.118).

Görsel 1.118: “Mavi Senfoni”, 1987, Burhan Doğançay, 162x285 cm, Tuval Üzerine Karışık Teknik, Özel Koleksiyon

3.8. Turan Erol (1927-...)
1927’de, Milas’ta doğdu. 1951 yılında, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim
Bölümü Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesinden mezun oldu.
Turan Erol, esas itibariyle soyutlama esaslı bir çerçevede dış dünya gerçekliğini betimleme
çabası içindedir. Doğa görünümleri sanatçının neredeyse tüm sanat yaşamının ortak paydasıdır.
Manzara ağırlıklı kompozisyonlarda lekeci-soyut nitelikleri öne çıkan boyasal bir tavrın egemenliği hemen hissedilir. Ayrıca beyaz ağırlıklı renkçi bir yaklaşımın bu üslubu geliştirdiği görülür.
Gecekondu görünümlerinin sağladığı dinamik ve geçişken renk değerlerini, Batı Anadolu’nun kıyı
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kasabalarını yansıtan dingin manzaralar ile ustaca birleştirir (Görsel 1.119). Turan Erol, boyasal
niteliğini koruyan dinamik fırça ve leke değerleri ile zengin bir görsellik sunar. Nereye ait olduğu
artık çok önemli olmayan bu manzaralar, kompozisyonları ile içimizi ısıtan lirik bir söylemle kuşatılmış gibidir. XX. yüzyılın ikinci yarısında önemini yitirmiştir. Turan Erol’un özgün üslubuyla
yaptığı resimler, manzara resim türünün niteliğini belgeleyen önemli örneklerdir.

Görsel 1.119: ”Bodrumdan”, ?, Turan Erol, 50x65 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon

3.9. Neşe Erdok (1940-...)
Resim yapmaya ortaokul yıllarında, ağabeyinin boyaları ile küçük natürmortlar yapmayı
deneyerek başlamıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Neşet Günal
Atölyesinden mezun oldu.
Neşe Erdok, resimlerinde figüratif çalışmayı tercih eden bir ressamdır. Bu figürleri acıları,
kederleri ve içinde bulundukları ruh hâlleri ile tuvale yansıtır. Resimlerindeki insanların yüz ifadelerinde derin bir keder görülür. Resimdeki bireyler psikolojik boyutları, bakışları, yüz ifadeleri
ve portre boyutlarında yansıyan karakterleri ile görülürler. Neşe Erdok’un resimlerindeki bireyler,
psikolojik hâllerini ön plana çıkaran anlatımcı bir üslup ile tuvallere yansır. Figürlerindeki çizgiler
klasik ve soyut resim karışımı, ölçülerde aşırıya kaçmayan deformasyonlar şeklindedir.
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Bir kent ressamı olan Neşe Erdok, en alt ve en üst tabakadan kent insanlarının resimlerini
yapmıştır. Eserlerinde kent yaşamında rastlanılan simitçi, seyyar satıcı, kediler, sokak çocukları
vb.nin deforme olmuş hâllerini, ifadelerini, vücut hatlarını ve ilginç psikolojik duruşlarını resmeder (Görsel 1.120).

Görsel 1.120: “Portre (Ali Kemal)”, 1991, Neşe Erdok, 180x147cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon
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3.10. Şükriye Dikmen (1918-2000)
1918 yılında, İstanbul’da doğdu. 1940 yılında Feyhaman Duran’ın teşviki ile Güzel Sanatlar Akademisinin orta kısmına kayıt yaptırdı. Resimlerindeki kadın imgesi de kendine has
yorumu ile şekillenmiş çağdaş kadın tiplemelerinden oluşur. Resimlerinin tümünde gözlemlenebilen yalınlık kavramı, Dikmen’in sanatının belirgin özelliklerindendir. Sanatçının kadın
figürleri ve çok sayıdaki portrelerinin yanı sıra Türkiye’den ya da yurt dışından resmettiği manzaraları ile yöresel Türk kültürü motiflerini anımsatan çarpıcı natürmortları da dikkat çekmektedir. Değindiği temalar yönü ile son dönemlerinde soyutlamalara ağırlık veren sanatçının sade
anlatım unsurlarını değiştirmeden sürdürdüğü söylenebilir.
“Amerika’dan Yol” isimli çalışmada sanatçı, yine yalın ve soyutlamaya yönelik bir anlatım dilini tercih etmiştir. Temel renk seçimleri ile oluşturulan zıtlık ile sadelik anlayışı desteklenirken, mavi bir fon üzerinde yer alan ağaç silüetleri ile yeşil zemin üzerine yerleştirilmiş yol
arasında ilginç bir karşıtlık göze çarpmaktadır. Kompozisyonu oluşturan unsurları çevreleyen
konturlar oldukça belirgindir (Görsel 1.121).

Görsel 1.121: “Amerika’dan Yol”, 1945, Şükriye Dikmen, 51x41 cm,
Karton Üzerine Yağlı Boya, ?

Dikmen’in resimleri, yalınlaştırılmış iki boyutlu biçimler ile kurulan kompozisyonlardan oluşur. Saf renkler ile bazen mat bazen parlak olan yüzeysel boyamaların saydam ve ince
olduğu görülür. Dikmen’in eserlerinde ışık-gölge oyunlarına başvurulmadan açık, sade ve katı
bir anlatım vardır. Sanatçının eserlerinde öğrencisi olduğu Fernand Leger’nin [Fernand Leje
(1881-1955)] anlayışından etkiler de sezilir.
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3.11. Sabri Berkel (1907-1993)
1907’de, Üsküp’te doğdu. 1939’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde çalışmakta olan
Leopold Lévy’in [Lepod Leviy (1882-1966)] isteği üzerine Güzel Sanatlar Akademisi Gravür
Atölyesi asistanlığına atandı. 1951’de “Kubbeler I-II” ve “Kedi” adlı yapıtları ile soyut resme
başladı. Sabri Berkel’in “Yoğurtçu”, “Mimar Sinan” ve “Simitçi” (Görsel 1.122) adlı yapıtları
soyut sanat anlayışını belgeler. Bu resimler daha özgür bir soyutçuluğa yöneldiği 1970’li yıllara rastlar. Büyük bölümü akrilik boya ile yapılmış bu resimlerde tekrarlı soyut motifler, yalın
biçimsel şemalar ve düz rengin ağırlık kazandığı geometrik düzenlemeler görülür. Sabri Berkel
soyutlamayı yaparken doğa ile mesafelidir. Kullanılan her çizgi ve renk öylesine kompoze edilmiştir ki birinin yeri değişse denge tümüyle bozulur. Sabri Berkel’in bu titizliği ve mükemmel
matematiği tüm eserlerinde görülür. Resmi iki boyutlu bir düzlem olarak algılayan sanatçı,
derinlikle ilgili kaygılarını sanatına yansıtmıştır.

Görsel 1.122: “Simitçi”, 1955, Sabri Berkel, 163x92 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Resim Heykel Müzesi, İstanbul
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3.12. Nuri İyem (1915-2005)
1915’te, Aksaray’da doğdu. Türk resim sanatında gözün delici ve benzersiz yoğunluktaki
anlatım gücüne en fazla duyarlılık gösteren ressamdır. Nuri İyem; yaşam deneyimi, gözlem
birikimi, sentezlenmiş bilgileri ve izlenimleri arttıkça kadın simasının yumuşaklığı ile kuvvetli,
iri, umut ve çığlık dolu haykıran gözlerde ustalaşmıştır.
Dönemin sanat anlayışında önemli bir yer tutan köy yaşamı ve köylü kadınları, ressamın
tuvalinde anıtlaşarak resmedilmiştir. Çocukluğunun geçtiği Mardin köylerinden hafızasında kalan görüntüleri resimlemeye başlayan İyem, yeniden figüratif resme dönerek kendine özgü bir
tarz yaratmıştır (Görsel 1.123).

Görsel 1.123: ”Gün Başlıyor Kondularda”, 1998, Nuri İyem, 50x45 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon

Genellikle kırsal kesim kadınının çileli hayatını, şehre göçenlerin varoşlardaki yaşam
mücadelesini, gecekondu kadınlarını betimlemesine rağmen bazen de kentli kadınların yaşamlarından kesitler sunar. Tuvalde ön planda anıtlaşan bu kadın portreleri; arka planda kalan yaşadığı coğrafya, ev, komşuları, kuması ve çocukları gibi yaşam öyküsünü oluşturan pek çok nesnel değerle özdeşleşir. İkili, üçlü ve kalabalık kadın kompozisyonları ile farklı yönlere bakan
kadın portreleri tuval yüzeyinde yaratılan derinlik ve zenginlik içinde betimlenir.
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3.13. Ahmet Yakupoğlu (1920-2016)
1920 yılında, Kütahya’da doğdu. Akademide Feyhaman Duran’ın atölyesinde eğitim aldı.
Ahmet Yakupoğlu’nun belli başlı konuları; camiler, türbeler, tarihî evler, eski sokaklar, bazı
önemli kişilerin portreleri, özellikle Kütahya ve civarının doğal güzellikleri, değirmenler ve
çağlayanlardır (Görsel 1.124).

Görsel 1.124: ”Kütahya”, 1952, Ahmet Yakupoğlu, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, ?

Ahmet Yakupoğlu’nun tablolarındaki renk özellikleri kadar ışık ve gölge oyunları da son
derece başarılıdır. Sanatçının çok renkli bir paleti vardır. Yakupoğlu, geleneksel Türk süsleme
sanatları ile ilgilenir. Süheyl Ünver’den tezhip ve minyatür dersleri alır. Özellikle minyatür sanatı ile ilgilenir. Geleneksel çizgiyi sürdüren Ahmet Yakupoğlu, önemli çalışmalar ortaya koyar.

148

3.14. Süleyman Saim Tekcan (1940-...)
1940’ta, Trabzon’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsünü 1968 yılında bitirdi. İstanbul’un
şehir manzaraları, şehrin topoğrafik görüntüsü, anıtlar, camiler, sokaklar ve limanlar birçok
sanatçının gravürlerinin konusunu oluşturur. Süleyman Tekcan yapıtını oluştururken temel aldığı doğa-malzeme ve bu ikilinin birleştiği teknik-tema olgularını her zaman yeni arayışlar ile
olumlu deneyimlere dönüştürür.
Süleyman Saim Tekcan’ın yapıtlarında temel aldığı ana unsur, zamanın derinliklerine
gömülen Anadolu tarihinin farklı dönemlerine ait imgelerdir (Görsel 1.125).

Görsel 1.125: ”Atlar ve Hatlar”, 1992, Süleyman Saim Tekcan, ?, Gravür, Özel Koleksiyon
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4. 1950 Sonrası Türk Resminde Bireysel Eğilimlerin Oluşmasındaki Etkenler
1950 öncesinde çok partili sisteme geçiş, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile sanatçı ve
eser bağlamında Batı’ya seyahatlerin serbest bırakılması gibi durumlar 1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin oluşumunu olumlu etkilemiştir. Bu durum özgür bir ortam oluşturmuş
ve sanatçıların bireysel eğilimlere yönelmesinin önünü açmıştır.
Avrupa’ya sanat eğitimi için giden genç ressamlar, eğitimlerini tamamlayarak yurda dönmüşlerdir. Önce gruplar hâlinde daha sonra da bireysel çalışmaları ile Türk sanatının çağdaşlaşması yolunda önemli adımlar atmışlardır. Sosyal, politik ve ekonomik ilişkiler açısından dünyaya
yön veren II. Dünya Savaşı ile Türkiye’de çok partili sisteme geçiş, Türk sanatını da çağdaşlaşma sürecinde oldukça etkilemiştir. Türk resminde çağdaş üslup arayışlarının ikinci aşamasını
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinden (Müstakiller) sonra D Grubu üyeleri oluşturur. D Grubu üyelerinin özgür ve bağımsız çalışma disiplinleri kendi kimliklerini bulmalarında
önemli bir etken olmuştur.
1945 yılında, Türkiye’de Millî Şeflik Dönemi (1938-1950) sona ermiş ve çok partili demokratik sisteme geçilmiştir. Batı ile olan temaslar daha da yoğunlaşmış ve iletişimdeki hızlı
gelişme sonucu sanatçılarımızın daha özgür eserler üretme eylemleri oluşmaya başlamıştır.
1950’den itibaren Batı ile politik ve ekonomik ilişkiler artmış ve bu durum kültürel etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Türkiye’de sanat üretiminin hızla soyut sanata yöneldiği gözlenmiştir. Bu dönemde, sanatçıların Batı sanat akımlarından etkilendikleri ancak Batılı sanatçılara
öykünmelerinin azaldığı ve kişisel arayışlara yöneldikleri görülmüştür. Türk resminde 1950’lerden sonra başlayacak olan bireysel üslup arayışlarının temellerini “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği”, “D Grubu”, “Yeniler Grubu” ve “Onlar Grubu” atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile ülkedeki rejim değişikliğinin getirdiği yenilikler, sanatçıların tablolarına
da yansımıştır.
1947 yılında D Grubu bireysel üslup arayışlarından dolayı dağılmıştır. Bu bireyselleşme
sanatın çağdaşlaşma sürecini hızlandırmıştır. Genç sanatçıların yurt dışına rahat seyahatleri, Batı
sanatını yakından takip etmelerini sağlamıştır. Dolayısıyla Türk resminde 1950’li yıllarda, Batı’da etkin olan kübizm sanat akımı etkili olmuştur. Bu çalışmalar Türk sanatına çağdaş bir kimlik kazandırmıştır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra ikinci bir ulusal sanat arayışı ortaya çıkmıştır. Başlangıçta
geleneksel değerleri reddeden “D Grubu” sanatçıları, görüş değiştirerek minyatür ve hat gibi
geleneksel sanatların izlerini yeni bir teknik anlayış ile yorumlamaya yönelmişlerdir. Nurullah
Berk minyatür soyutlamaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Cemal Tollu (1899-1968) ise Anadolu uygarlıklarına ilişkin gözlemleri sonucunda Hitit kabartmalarını esin kaynağı olarak seçmiştir. Zeki
Faik İzer soyut renk lekelerinin gizemli ve görsel algılarına ağırlık vermiş, taşist (lekeci) nitelikli
resimlere yönelmiştir. Elif Naci kaligrafiden hareket ederek büyük harf formlarını tuvallerine
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aktarmıştır. Dolayısıyla kübizmin savunucusu olarak sanat arayışlarına başlayan “D Grubu” üyeleri, 1947’den itibaren bireysel olarak ayrı ayrı biçimsel üslup arayışlarına yönelmişlerdir.
1950’li yıllarda sanatçılar bireysel çabaları ile geleneksel motiflerimizi yorumlayarak özgün değerlere ulaşmaya çalışmışlardır. Resimsel temalar sanatçıların iç yaşantılarına ve kişisel
tercihlerine göre seçilmiştir. Yerel-ulusal kültüre ilişkin değerler ise evrensel değerler karşısında ağırlık kazanmıştır. 1950 sonrası çağdaş Türk resim sanatı, figüratif sanat ve soyut sanat
üzerine yoğunlaşmıştır.
1960’lı yıllarda Türk resminde Mavi Grup adıyla yeni bir grup kurulmuştur. Burhan Uygur
(1940-1992), Tülay Tura (1936-...), Devrim Erbil, Sarkis (1938-...) ve Altan Gürman (1935-1976)
bu grubun üyeleridir. Bu dönemin sanatçıları Ömer Uluç [(1931-...) (Görsel 1.124)], Özdemir Altan
(1931-...), Erol Akyavaş, Fethi Arda (1934-...) ve Adnan Çoker (1927-...)’dir.

Görsel 1.126: İki Gemi ”, 1982, Ömer Uluç, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Lucette ve Mustafa Taviloğlu Koleksiyonu
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1960’tan sonra soyut resim çalışmalarında eski Türk geleneklerini canlandıran eserler
oluşturulmuştur. Sabri Berkel (Görsel 1.127), Abidin Elderoğlu, Elif Naci ve Ferruh Başağa bu
dönemin önemli sanatçılarındandır.

Görsel 1.127: “Soyut”, 1965, Sabri Berkel, 24,5x19 cm, Karışık Teknik, Özel Koleksiyon
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Ferruh Başağa (Görsel 1.128), Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Halil Dikmen (1906-1964),
Şemsi Arel (1906-1982), Ercüment Kalmık (1909-1971), Nuri İyem, Adnan Çoker, Cemal Bingöl (1912-1993), Adnan Turani, Lütfi Günay (1924-...) ve Cemil Eren (1927-2016) soyut resmin çeşitli anlayışlarını temsil etmişlerdir.

Görsel 1.128: “Kuşlar”, 2005, Ferruh Başağa, 88x71 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, İ. Metin Bener Koleksiyonu

153

Geçmişten günümüze meydana gelmiş tarihsel olayların kronolojik sırası ile belirlenip
üzerine işlendiği şeride tarih şeridi denir. Öğrencilerinize, Cumhuriyet Dönemi ve sonrası
Türk resim sanatını daha iyi kavrayabilmeleri için bu döneme ait tarih şeridini sınıfta birlikte
hazırlayacağınızı söyleyiniz.
Tarih şeridini hazırlarken öğrencileriniz ile aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz.
• Tarih şeridini yapacağınız karton, cetvel, makas, tıpkıbasım görseller ve yapıştırıcı gibi
malzemeleri hazırlayınız (Tarih şeridini istediğiniz boyutta tasarlayabilirsiniz.).
• Tarih şeridini hazırlamadan önce not alarak kâğıt üzerinde planlamanızı yapınız.
• Seçtiğiniz tarih aralığı ile ilgili araştırma yapınız.
• Seçtiğiniz tarih aralığı ile ilgili kronolojik sıralama yapınız.
• Seçtiğiniz tarih aralığı ile ilgili bir başlık bulunuz.
• Seçtiğiniz aralığın başlangıcını ve bitişini gösteriniz.
• Önemli olayları farklı renkler ile gösteriniz.
Hikmet Onat (1882-1977)
Nazmi Ziya Güran (1881-1937)

1929
Müstakiller Grubu

Renkçi tutumun yanı sıra çizgiye, kuruluşa ve yapısal
sağlamlığa öncelik verdiler.

(Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği)

1933
D Grubu

Türk resim sanatında toplumcu gerçekçi anlayışı
geliştirdiler.

1940
Yeniler Grubu

Kendilerine özgü üsluplar geliştirdiler.

1947
Onlar Grubu

Neşe Erdok (1940-...)
Şükriye Dikmen (1918-2000)
Sabri Berkel (1907-1993)
Nuri İyem (1915-2005)
Turan Erol (1927-...)
Ahmet Yakupoğlu (1920-2016)
Süleyman Saim Tekcan (1940-2005)
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Yeni Dal Grubu
Siyah Kalem Grubu
Mavi Grup

1950
ve
Sonrası

Soyut Sanat, Pop Art, Op Art, Kavramsal Sanat, Minimalizm,
Postmodernizm...

Çağdaş Türk
Ressamları
(Batılaşma Hareketi)

Mihri Müşfik (1886-1954)
Hale (Salih) Asaf (1905-1938)
Turgut Zaim (1906-1974)
Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)
Zeki Faik İzer (1905-1988)
Ferruh Başağa (1915-2010)
Burhan Doğançay (1929-2013)

TARİH ŞERİDİ

Kübist ve inşacı eğilimlere dayanan ve birbirlerinden farklılık
gösteren üsluplar sergilediler.

Çağdaş Türk Resminin Grup ve Temsilcileri

1914
Çallı Kuşağı

Türk İzlenimcileri

1923 Öncesi
(Hat, Tezhip,
Minyatür,
Ebru)

Osman Hamdi Bey (1842-1910)
Şeker Ahmet Paşa (1841-1907)
Hoca Ali Rıza (1857-1930)

5. Türk Resminde İstiklal Savaşı’nı Konu Alan Ressamlar ve Eserleri
Öğrencilerinize resimler aracılığı ile millî şuur verebilmek için İbrahim Çallı (Görsel
1.129, 1.135), Namık İsmail (Görsel 1.130, 1.132), Nazmi Ziya Güran (Görsel 1.131), Refik
Epikman (Görsel 1.133) ve Feyhaman Duran (Görsel 1.135) gibi sanatçıların “Atatürk ve İstiklal Savaşı” konulu resimlerini sınıfa veya atölyeye getiriniz. Öğrencilerinizle birlikte bir sergi
düzenleyiniz veya bu resimleri slayt gösterisi şeklinde öğrencilerinize sununuz.

Görsel 1.129: “Türk Topçularının Mevziye Girişi”, 1917, İbrahim Çallı, 180x270 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul

Görsel 1.130: “Son Mermi”, 1917, Namık İsmail, 144x203 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara
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Görsel 1.131: “Mustafa Kemal Paşa”, 1925, Nazmi Ziya Güran, 147x97 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul
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Görsel 1.132: “Vatan Emredince”, 1918, Namık İsmail, 106x138 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara

Görsel 1.133: “Atatürk Meclis’te Konuşuyor”, ?, Refik Epikman, 100x145 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara
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Görsel 1.134: “Osman Çavuş”, ?, Feyhaman Duran, ?, Tuval Üzerine Yağlı
Boya, ?

Görsel 1.135: “Yaralı Asker”, 1917, İbrahim Çallı, 192x87 cm, Tuval Üzerine
Yağlı Boya, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara
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Türk resim sanatının bu döneminde yapılan resimler, sanatçı ile toplumun kaynaşmasının
sonucu olarak düşünülebilir. Öğrencilerinizle birlikte İbrahim Çallı’nın “Türk Topçularının
Mevziye Girişi” (Görsel 1.129) adlı eserini inceleyiniz. Öğrencilerinize bu dönemde sanatçıların millî şuurla yaptıkları resimlerde Türk halkının onurlu mücadelesini farklı üsluplarla anlattıklarını söyleyiniz. Türk milleti ve ressamları için vatan sevgisi ve bağımsızlığın vazgeçilmez
olduğunu belirtiniz. Öğrencilerinizin bu konuyla ilgili röprodüksiyon çalışmaları yapmalarını
sağlayınız.
Öğrencilerinizin sınıfta veya atölyede yaptıkları röprodüksiyonları ile “vatan sevgisi” temalı sergi düzenleyiniz. Öğrencilerinize vatanseverlik ve yaşadığı toplumu önemseme bilinci
gibi değerlerin önemini vurgulayınız. Sergi sürecinde öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayınız.
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret

ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ

ve grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hız-

DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP

larını da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğre-

OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

tim yılı başında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve
BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız
kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli
dokümanlar ve kriterler 306, 307, 308 ve 309. sayfalarda
verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ürün değerlendirme ölçeği örneği EK-A2 ve derecelendirme ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha
fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
1. ÖĞRENME ALANI : Sanat Eleştirisi ve Estetik
KONU
: Çağdaş Türk Resim Sanatı
Bu ölçek “Çağdaş Türk Resim Sanatı” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı ile
hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA NO.

ÖĞRENME
ALANI

SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

OKUL NO.

KONU

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI

BAREM

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER
1

Çağdaş Türk resminin erken dönem gelişimini
açıklar.

20

2

Çağdaş Türk resminin grup ve temsilcilerini tanır.

20

3

Çağdaş Türk ressamlarını ve eserlerini tanır.

20

4

1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin
oluşmasındaki etkenleri açıklar.

20

5

Türk resminde İstiklal Savaşı’nı konu alan ressamları ve bu ressamların eserlerini tanır.

20

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilerinize “Sanat Eleştirisi ve Estetik ” öğrenme alanının “Çağdaş Türk
Resim Sanatı” konusunda araştırma yapma ödevi veriniz.
Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmaları hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda
verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

√

Ödev alma konusunda istekli olması

√

Ödevi hazırlama, plana yayma ve uygulama başarısı
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç gereç toplaması ve bunları kullanması

√

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması

√
√

Kaynak kişiler ile varsa kaynak gruplar ile iletişim kurması

√

Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi
Ödevin yazım kuralları ve dersin özel kurallarına uygun olması

√

Ödevde düzgün ifadeler kullanması ve ödevin anlaşılabilir olması

√
√

Ödevin tertip düzeni, estetik görüntüsü, özenle yapılması

√

Ödevi zamanında teslim etmesi
TOPLAM
GENEL TOPLAM

20

2

9

1

32

Formdan Alınan Puanın 100'lük Puana Dönüştürülmesi
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek
değeri 4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 10x4 = 40 puan alabilir. Öğrenci 40 puan üzerinden
32puan almış olsun. Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
40
32
100
x
___________
100x32
x = ––––––––––– = 80 puan alabilir.
40
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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OKUMA PARÇASI
Yönerge: Okuma parçasının fotokopisini çoğaltıp öğrencilerinize dağıtabilirsiniz.
VATAN SAVUNMASINDA ŞEHİT OLAN
KAHRAMANLAR
Kayserili Kübra Doğanay ile hemşehrisi Cennet Yiğit, çocukluk arkadaşıydılar. Kayseri Güzel Sanatlar Lisesinde
aynı sınıfta okudular ve liseden mezun
oldular. Mezun oldukları yıl, ikisi de Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Resim Öğretmenliği Bölümünü
kazandılar. Kübra Doğanay, ikinci bir
özel yetenek sınavını kazanarak Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç
Mimarlık Bölümüne geçiş yaptı. Kübra
Görsel 1.136: Şehit Polislerimiz Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay

Doğanay ve Cennet Yiğit, üniversite son
sınıftayken hayallerindeki meslek olan
polislik için akademi sınavına girdiler.
Sınavı iyi bir dereceyle kazandılar. Kübra Doğanay İstanbul Şükrü Balcı Polis
Meslek Yüksekokulundan; Cennet Yiğit
ise Ankara Polis Akademisinden mezun
oldular. Cennet Yiğit ile Kübra Doğanay,
vatana ve polislik mesleğine duydukları
sevgilerinden dolayı özel harekât bölümünü seçtiler. İkisi de darbe girişiminden
10 ay önce Gölbaşı’ndaki Özel Harekât

Görsel 1.137: Şehit Polis Cennet Yiğit

Daire Başkanlığında göreve başladılar.
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Çocukluğundan beri polis olmayı hayal eden Kübra Doğanay, ilk olarak Diyarbakır’ın
Sur ilçesinde görev yaptı ancak ailesi endişelenmesin diye Çanakkale’ye gittiğini söyledi. Sekiz ay boyunca bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlara katıldı.
Türkiye, 15 Temmuz gecesi darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İstanbul’da köprüler
hainler tarafından tanklarla kapatıldı. Aynı saatlerde Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına saldırılar yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü binası darbeciler tarafından kuşatıldı. Halkın
üzerine helikopterlerden ateş açıldı.
Bu sırada Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit, darbe girişiminden habersiz Özel Harekât
Daire Başkanlığı yakınındaki evlerindeydiler. Özel Harekât Daire Başkanlığına atılan ilk bombadan sonra görev yerlerine geçmek istediler. Kübra Doğanay dışarı çıkacağı anda meslektaşı
Şehit Cennet Yiğit’i telefonla aradı. Birlikte gitmeye karar verdiler. Hiç düşünmeden darbecilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önündeki kuşatmasını kaldırmak için harekete geçtiler. Yanlarında yeterince mühimmat
olmadığını fark edince aynı araçla Özel Harekât’a geri döndüler. Mühimmat almak için Özel Harekât binasına girdikleri sırada darbeci hainlerin attığı bombayla Kübra Doğanay ve Cennet
Yiğit olay yerinde şehit düştüler.
Özel Harekât’ın kahraman polisleri, birlikte çıktıkları
yolda birlikte şehadete yürüdüler. Şehit Cennet Yiğit Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, Şehit Kübra Doğanay ise Kayseri’nin
Görsel 1.138: Şehit Polis
Kübra Doğanay

Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildiler.
(Komisyon tarafından düzenlenmiştir.)
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. soruyu aşağıda verilen tabloya göre cevaplayınız.
Minyatür ve Ebru Sanatının Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Minyatür Sanatı

Ebru Sanatı

Minyatür sanatı resimlerinde derinlik (perspektif) yoktur.

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

Minyatür sanatı duygu aktarmaz, konu anlatır.

Ebru sanatı duygu aktarmaz, konu anlatmaz.

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

Ebru çalışmasının hazırlık aşaması uzun ancak
yapım süresi oldukça kısadır.

Minyatür sanatında ışık-gölge yoktur.

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

Minyatür sanatında renklerin parlaklığı ve
canlılığı çok dikkat çekicidir.

Ebru sanatında renklerin parlaklığı ve canlılığı
çok dikkat çekicidir.

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

Ebru sanatında renk kullanımında kural yoktur.

Minyatürler kâğıt üzerine veya farklı bir
yüzeye kalem, fırça ve boya kullanılarak
yapılır.

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

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

Ebru sanatı genellikle usta-çırak ilişkisi ile öğrenilen bir sanattır.

Minyatür çalışmaları kopya edilebilir.

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

Bir minyatüre bakarak sanatkârın içinde
yaşadığı toplumun örf ve âdetlerini, değer
yargılarını, giyim kuşamını ve mimari yapılarını öğrenmek mümkündür.

Ebru sanatı hayata dair bir anlatım kaygısı taşımaz.

Minyatür sanatında ayrıntı vardır.

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

1. Minyatür ve ebru sanatının teknik özelliklerinin benzer ve farklı yönlerini karşılaştırarak tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
2. Minyatür sanatını diğer geleneksel Türk sanatlarından ayıran özellikler nelerdir?
Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....…
……………………………………………………………………………………………………
4. Geleneksel Türk sanatlarının kültürel önemini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....…
……………………………………………………………………………………………………
5. Geleneksel Türk sanatlarına ait motiflerin biçim ve anlam özelliklerini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....…
……………………………………………………………………………………………………
6. Aşağıda verilen geleneksel Türk sanatlarına ait malzemeleri doğru sanat dalları ile
eşleştiriniz.

Ebru Sanatı
Hat Sanatı
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Biz

Tekne

Tarak

Denizkadayıfı

Kitre

Su

Boya

Kâğıt

Altın Varak

Fırça

Öd

Geleneksel Türk Sanatlarında Kullanılan Malzemeler

7. Aşağıda verilen bilgileri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

1940 yılında kurulmuştur. Nuri İyem, Abidin Dino, Selim Turan, Avni Arbaş,
Nejat Devrim gibi sanatçılar bir araya gelerek bu grubu kurmuşlardır. Türk resim
sanatı için toplumcu gerçekçi anlayış bakımından önemli bir dönemdir. Halkın
sorunlarını, sıkıntılarını, sevinçlerini ve hüzünlerini konu edinen bir sanat anla-

A) Çallı Kuşağı

yışını geliştirmişlerdir.

1929 yılında kurulmuştur. Çağdaş Türk sanatı için önemli bir adımdır. Refik
Epikman, Cevat Dereli, Şeref Akdik, Mahmut Cuda, Nurullah Berk, Hale Asaf,

B) D Grubu

Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Muhittin Sebati, Ratip Aşir Acudoğlu ve
Fahrettin Arkunlar bu grubu kurmuşlardır. Çallı Kuşağı’nın renkçi tutumunu
benimsemelerinin yanı sıra, çizgiye, kuruluşa ve yapısal sağlamlığa öncelik
veren resimler yapmışlardır.

C) Yeniler Grubu

1947 yılında kurulmuştur. Nedim Günsür, Mustafa Esirkuş, Leyla Gamsız, Turan
Erol, Orhan Peker, Mehmet Pesen ve Adnan Varınca gibi Bedri Rahmi Eyüboğlu
Atölyesinde yetişen bazı ressamlar bir araya gelerek bu grubu kurmuşlardır. Bu
ressamlardan bazılarının hocaları Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun leke, çizgi, renk

Ç) Onlar Grubu

ve benek biçiminde özetlediği resim anlayışından hareketle kendilerine özgü üsluplar geliştirmelerine karşın yenilik getirmek gibi bir iddiaları olmamıştır.

D) Müstakil
Türk resim tarihinde “1914 Kuşağı” veya “Türk İzlenimcileri” diye adlandırılan
bu grubun başlıca üyesi, İbrahim Çallı’dır. 1914 Kuşağı sanatçıları Avrupa’dan
döndüklerinde izlenimciliği Türk resmine taşıdılar. Grubun başlıca ilham kayna-

Ressamlar ve
Heykeltıraşlar
Birliği

ğı İstanbul’un görünümleri olmuştur.

1933 yılında kurulmuştur. Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu,
Abidin Dino ve Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu bir araya gelerek bu grubu kurmuşlardır. Kübist ve inşacı eğilimlere dayanan birbirlerinden farklılık gösteren
üsluplar sergilediler.
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E) Kara Kalem
Grubu

8. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
A) Göktürkler Dönemi’nde kahraman ve saygın kişilerin mezarlarına

Kurgan

dikilen yontulmuş insan figürlü taş heykellere ……......……… denir.

B) Hunlar Dönemi’nde toprak seviyesinin altında yapılıp toprakla örtülü

Sanayiinefise

mezarlara ……….....................… denir.

C) ……………………. Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda yaşamış
en önemli minyatür ustasıdır.

Ç) İtalyan ressam ………..............……….. Fatih Sultan Mehmet’in
portresini yapmıştır.

D) ………………………............… yerel özellikleri ustaca yansıtmış,
öz biçim ilişkilerinde ulusal anlayışı benimsemiş, resimlerinde genel-

Gentile Bellini

Levni

Balbal

likle köylüler ve göçerleri konu almış ve minyatür sanatını perspektifle birleştirmiştir.
Turgut Zaim
E) İstanbul’da 1882’de kurulan, müdürlüğüne Osman Hamdi Bey’in
getirildiği Güzel Sanatlar Akademisinin adı …….............…………
Mektebidir.

Natürmort

F) Anadolu Selçuklu minyatür sanatını en iyi temsil eden örnek Topkapı
Sarayı Müzesi kitaplığında bulunan ..…………..............……… adlı
el yazması kitaptır.

G) Şeker Ahmet Paşa manzara, Süleyman Seyyid ………….……. ve
Osman Hamdi Bey figür resmi konusuna ağırlık vermişlerdir.
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Varka ve Gülşah

Osman Hamdi Bey

9. Aşağıda verilen ifadelerin başına ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Ebru sanatı, hat sanatı, tezhip sanatı ve minyatür sanatı geleneksel süsleme sanatlarındandır.

2

İbrahim Çallı, Cumhuriyet Dönemi’nde gelişmeye başlayan sanat akımlarından “D Grubu”nun kurucusudur.

3

Ebru sanatında kullanılan malzemeler öd, su, kâğıt, toprak boya, kitre,
fırça, denizkadayıfı, biz, tarak, destiseng ve teknedir.

4

Turgut Zaim, minyatür sanatını ve çağdaş Türk resim sanatını çalışmalarında kullanan ilk Türk sanatçısıdır.

5

Gentine Bellini, II. Ahmet’in tuval üzerine yağlı boya portresini yapmıştır.

6

Bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayiinefise Mektebini Osman
Hamdi Bey kurmuştur.

7

Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamları vardır.

8

“Gezintide Kadınlar” adlı eser Şeker Ahmet Paşa’nın eseridir.

9

İlk Türk kadın ressam Mihri Müşfik’tir.

10

Selçuklu Dönemi’nden günümüze kalan mimari eserlerden Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi (Çifte Medrese) Kayseri’dedir.
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ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Sanat Eleştirisi ve Estetik
Yönerge
: “Çağdaş Türk Resim Sanatı” konusu ile ilgili neler öğrendiğinizi anlamak için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER

EVET

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.

Çağdaş Türk resminin erken dönem gelişimini açıklarım.

Çağdaş Türk resminin öncü ressamlarını, sanat üsluplarını ve eserlerini bilirim, dönemin sanatsal özelliklerini açıklarım.

Çağdaş Türk resminin grup ve temsilcilerini tanırım.
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, 1914 (Çallı) Kuşağı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, D Grubu, Yeniler Grubu ve Onlar Grubu’nun sanat anlayışlarını
açıklarım, önemli temsilcilerini ve eserlerini tanırım.
Çağdaş Türk ressamlarını ve eserlerini tanırım.

Çağdaş Türk ressamlarının eserleri ve sanatsal üslupları hakkında bilgi veririm.

1950 sonrası Türk resminde bireysel eğilimlerin oluşmasındaki etkenleri açıklarım.

1950 öncesinde çok partili sisteme geçişin, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle
sanatçı ve eser bağlamında Batı’ya seyahatlerin serbest bırakılması gibi etkenlerin
özgür bir ortam oluşturduğunu ve sanatçıları bireysel eğilimlere yönlendirdiğini
bilirim.
Türk resminde, İstiklal Savaşı’nı konu alan ressamları ve bu ressamların eserlerini
tanırım.
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HAYIR

KONTROL LİSTESİ
Sayın Öğretmenim,
Öğrenme alanının işlenişi sırasında yaptığınız çalışmalara ilişkin aşağıda bir kontrol
listesi verilmiştir. Bu çalışmalardan hangilerini uygulayıp hangilerini uygulayamadığınızı
“EVET” ya da “HAYIR” kutucuklarını işaretleyerek kendinizi kontrol edebilirsiniz.
EVET

Ders öncesinde kapsamlı bir planlama yaptım.
Öğrencileri sanatsal uygulama ve alıştırmalara katılmaları konusunda teşvik
ettim.
Amacına ulaşamadığını düşündüğüm çalışmaları tekrar ettim.
Öğrencileri teorik bilgileri yaratıcı bir şekilde kullanmaları konusunda motive ettim.
Öğrencileri özgün düşünmeleri, düşüncelerini rahatça ifade etmeleri konusunda cesaretlendirdim.
Öğrencilere yaptıkları çalışmalara hazırlanmaları için yeterli süre verdim.
Bedensel rahatsızlıkları olan öğrencilerin çalışmalara zorlanmadan katılmaları için gerekli tedbirleri aldım.
Öğrencilere yaptıkları çalışmalarını özgürce sunmaları konusunda gerekli
imkânları sağladım.
Öğrencilere, çalışmalar sırasında ve sonrasında farklı fikirlere ve birbirlerine saygı duymaları konusunda gereken açıklamaları yaptım.
Öğrencilerin çalışmalarını düzenli, tertipli ve estetik bir biçimde zamanında
sunmaları konusunda gerekli olan önlemleri almalarını sağladım.
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HAYIR

2

ÖĞRENME
ALANI

KÜLTÜREL
MİRAS

2.1. MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA II
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“Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir.”
E. G. Benite

2.1. MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA II
KAZANIMLAR
2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri tanır.
2.1.2. Ülkemizdeki müzeleri tanır.
2.1.3. Müze ve sanat galerileri aracılığı ile farklı kültürleri tanır.

Görsel 2.1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

2. ÖĞRENME ALANI

: KÜLTÜREL MİRAS

1. KONU

: MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA II

KAZANIMLAR

: 2.1.1. Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri tanır.
2.1.2. Ülkemizdeki müzeleri tanır.
2.1.3. Müze ve sanat galerileri aracılığı ile farklı kültürleri
tanır.

SINIF

: 10

SÜRE

: 5 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Genel Ağ, fotoğraf makinesi, müzeleri tanıtan çeşitli kitaplar,
broşür, afiş vb.

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Gezi-gözlem, sanat eseri inceleme, ön test, son test, araştırma,
sunum, soru-cevap, inceleme
KAYNAKLAR

DERSE HAZIRLIK

: MEB MEGEP İnternet sayfası, Genel Ağ
“Bulunduğumuz ildeki veya ülkemizdeki müzelerden
en az birini gezdiniz mi?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin
öğretim sürecine dikkatlerini çekiniz.
“Bu dersten sonra yaşadığınız ildeki ve ülkemizdeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri, ülkemizdeki müzeleri, sanat galerileri aracılığı ile de farklı kültürleri tanıyacaksınız. Kültürel
zenginliğin önemini ve korunması gerektiğini kavrayacaksınız.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden çevrelerindeki müze ve tarihî eserler
hakkında araştırma yapmalarını ve derse hazırlıklı gelmelerini
isteyiniz.
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Dersin başında uygulanacak “ön test” ile dersin sonunda uygulanacak “son test” evraklarını çoğaltınız. Öğrencilerinizden Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tarihi ve özellikleri
ile ilgili araştırma yapmalarını, bilgi kâğıdı oluşturmalarını ve
sunum hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
1. Yaşanan Çevredeki Tarihî Yöreler ve Tarihî Eserler
Müzelerin amaçları ve işlevleri hakkında 9. sınıf “Müzelerde İnceleme ve Uygulama I”
konusundan öğrencilerinize hatırlatıcı bilgiler vererek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Öğrencilerinizden yaşadıkları bölgede bulunan müzelere, tarihî yörelere ve tarihî eserlere
ilişkin araştırmalar yapmalarını ve bilgi kâğıdı hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinize görsel malzemelerin yanı sıra Genel Ağ’dan da faydalanabileceklerini söyleyiniz. Öğrencilerinize
yaşadıkları bölgede bulunan müzelerden, tarihî yörelerden veya tarihî eserlerden birini tespit
etmeleri için rehberlik ediniz. Öğrencilerinize yaşadıkları şehirde yok ise ülkemizde bulunan
müzelerden birini belirlemelerini söyleyiniz.
Öğrencilerinizden tespit ettikleri müzeler, tarihî yöreler veya tarihî eserlerden birini sınıfta veya atölyede arkadaşlarına tanıtmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize kendilerini bir turist rehberi olarak düşünmelerini, gezi planı oluşturmalarını ve bu gezide daha önceden hazırladıkları
bilgi kâğıtlarından faydalanmalarını söyleyiniz. Bu çalışmayı hazırlarken öğrencilerinize yön
göstermesi bakımından aşağıdaki ipuçlarını verebilirsiniz:
a) Gezdireceğiniz yerleri ve buralarda bulunan tarihî mekânları ve eserleri belirleyiniz.
b) Gezilecek yerleri bir haritada gösteriniz.
c) Gezilecek yerlere ait özelliklerle ilgili kısa metinler oluşturunuz.
ç) Gezilecek yerlerin fotoğraflarını gezi planınıza ve tanıtım kartlarınıza ekleyiniz.
Etkinlik sürecinde öğrencilerinize gezi planı, tanıtım kartları oluşturma gibi etkinlikleri planlı bir şekilde yapabileceği bir çalışma takvimi hazırlamalarını sağlayınız. Öğrencilerinizin sorumluluklarını yerine getirebilme (öz denetim) becerisini kazanabilmeleri için hazırladıkları takvime göre
çalışmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizin hazırladıkları bilgi kâğıtları eşliğinde, etkileşimli tahtadan
da yararlanarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tarihi ve özellikleri ile ilgili sınıfta veya atölyede kısa süreli sunum yapmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizi yedi gruba ayırınız. Her gruba coğrafi bölgelerden birini veriniz. Gruplardan
verilen bölgede bulunan müzeleri araştırmalarını isteyiniz. Gruplara bu müzeleri tanıtacak sözlü sunum yapmalarını söyleyiniz. Gruplara araştırma ve sözlü sunum sırasında dostça ve iş birliği içinde çalışmalarının başarıyı artıracağını belirtiniz. Grupların sınıfta veya atölyede sözlü
sunum yapmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinize, çevre ve okul imkânları uygun ise müze gezileri ve müzede sanatsal çalışmalar yaptırınız. Uygun değil ise sınıf veya atölye ortamında sanal müze ziyaretleri gerçekleştiriniz. Ülkemizde bulunan müzeleri tanıtırken Genel Ağ’dan da faydalanabilirsiniz.
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Türk müzeciliğinin gelişmesinde Osman Hamdi Bey’in çalışmalarını vurgulayınız. Anadolu
Medeniyetleri Müzesi, Gaziantep Mozaik Müzesi ve Hatay Mozaik Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, İstanbul Arkeoloji
Müzesi, İstanbul İslam Sanatları Müzesi ve kendi çevrenizdeki bir müze hakkında bilgiler veriniz.
2. Ülkemizdeki Müzeler
2.1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, özgün koleksiyonlarıyla dünyanın sayılı müzeleri arasındadır. Anadolu arkeolojisinin Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar gelen eserleri,
Osmanlı Dönemi’nin tarihî mekânlarında (Eski Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han) sergilenmektedir. Müzede; “Paleolitik Çağ, Neolitik (Yeni Cilalı Taş) Çağ, Kalkolitik (Bakır Taş)
Çağ, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Hitit ve Hitit İmparatorluk Dönemi,
Frig Krallığı, Geç Hitit Krallığı, Urartu Krallığı, Lidya Dönemi, MÖ 1200’lerden Günümüze
Anadolu Uygarlıkları ve Çağlar Boyu Ankara” koleksiyonları yer almaktadır.
M. K. Atatürk’ün Ankara’da Eti Müzesi kurma fikri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin
kurulmasına öncülük etmiştir. Diğer illerdeki Hitit Dönemi kalıntıları, Ankara’ya gönderilmiştir. Bu eserler müzenin koleksiyonunu zenginleştirmiştir.

Görsel 2.2: Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

2.2. Gaziantep (Zeugma) Mozaik Müzesi
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, mimari yapısı ve sergilenen eserler yönünden antik
resim sanatının hazinelerini saklayan, dünyanın en önemli müzelerindendir (Görsel 2.3). Zeugma Antik Kenti, MÖ 300’de Büyük İskender tarafından Selevkos Euphrates (Selevki Yuprates)
adı altında kuruldu. MÖ 31’den itibaren Roma İmparatorluğuna bağlandı. “Köprü, geçit’’ anlamına gelen “Zeugma’’ adını aldı. Zeugma Antik Kenti, bölgedeki karma kültürlerin varlığından
dolayı tarihî öneme sahiptir. Zeugma Antik Kenti, Gaziantep’in Nizip ilçesinin Belkıs köyünün
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sınırları içindedir. Roma evlerinde bulunan mozaiklerde Yunan mitolojisinin, Greko-Roman
mitolojisinin ve bazılarında da Grekçe yazıların bulunduğu halk öykülerinden sahneler tasvir
edilir. Mozaiklerin bazılarında, yaptıran kişilerin isimleri ve mozaik ustalarının imzaları yer alır.

Görsel 2.3: Gaziantep (Zeugma) Mozaik Müzesi

2.3. Hatay Arkeoloji Müzesi
Hatay Arkeoloji Müzesi, dünyanın en önemli ikinci mozaik koleksiyonuna sahip müzedir
(Görsel 2.4). Sikke koleksiyonu bakımından da dünyanın üçüncü büyük müzesidir. Müzenin
yapımına 1934 yılında başlanmıştır. Müze, 1948 yılında ziyarete açılmıştır. Hatay merkezde
bulunan müzede, Hatay’daki kazılarda ortaya çıkarılan mozaik, sikke ve pişmiş toprak kaplar
gibi eşsiz eserler yer alır. Çok detaylı işlenmiş ve eşsiz renklere sahip mozaik koleksiyonu benzersizdir. Mozaiklerde mitolojik olaylar ve kişiler sembolize edilir. Müzede Hitit, Helenistik,
Roma ve Bizans dönemlerinden eserler bulunur. Bunun yanı sıra Harbiye, Antakya, Atçana,
Seleukeia Pieria (Selekya Pier) ve İskenderun buluntuları da sergilenir.

Görsel 2.4: Hatay Arkeoloji Müzesi

176

2.4. İstanbul Modern Sanat Müzesi
İstanbul Modern Sanat Müzesi, ülkemizin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini kitlelere ulaştırmak ve kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak için etkinliklerin düzenlendiği ilk modern sanatlar müzesidir (Görsel 2.5). 2004 yılında, İstanbul’da kurulmuştur. Müzede
sürekli koleksiyon sergi galerisi, süreli sergi galerisi, fotoğraf galerisi, heykel bahçesi, yeni medya
alanı, eğitim salonu, kütüphane, sinema salonu, cafe ve müze mağazaları bulunmaktadır.

Görsel 2.5: İstanbul Modern Sanat Müzesi

2.5. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Türk resim ve heykel sanatının gelişmesine öncülük eden sanatçıların en önemli eserlerinin sergilendiği bir sanat merkezidir (Görsel
2.6). Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri” ve Emel Cimcoz Korutürk’ün (1913-2013) “Gaziye Şükran” tabloları, müzede yer alan ilk sanat eserlerindendir. Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 1980 yılında restore edilerek hizmete girmiştir. Müzede, Türk plastik sanatının
oluşum ve gelişim dönemlerini yansıtan sanat eserleri koleksiyonları bulunur. Müze; güzel sanatlar galerileri, restorasyon atölyesi, teşhir salonları, şark salonu, konser salonu
ve tiyatro salonu bölümlerinden oluşur. Bunun yanı sıra müze koleksiyonundan seçilen
Türk sanat eserleri de uluslararası antlaşmalar çerçevesinde yabancı ülkelerde sergilenir.

Görsel 2.6: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
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2.6. Ankara Etnografya Müzesi
Ankara Etnografya Müzesi, Anadolu Türk kültürünün Selçuklu Dönemi’nden günümüze
kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir müzedir (Görsel 2.7). 1930 yılından beri Ankara’da faaliyet göstermektedir. Müze koleksiyonunda Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya örnekleri, Sivas yöresi kadın ve erkek
çorapları, çeşitli keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları, çeşitli yörelerden halı ve kilimler, Anadolu maden sanatını temsil eden çok çeşitli eserler, Osmanlı Dönemi’ne ait yaylar, oklar, çakmaklı tabancalar, tüfekler,
kılıç ve yatağanlar, Türk çinileri ve Kütahya porselenleri, tasavvuf ve tarikatla ilgili eşyalar,
Türk yazı sanatının güzel örneklerinden levhalar bulunur. Müzede özellikle Anadolu etnografyası, Anadolu folkloru ve sanat tarihiyle ilgili eserlerin yer aldığı bir ihtisas kütüphanesi vardır.

Görsel 2.7: Ankara Etnografya Müzesi

2.7. İstanbul Arkeoloji Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzesi ülkemizdeki çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserin bulunduğu, dünyanın en büyük müzelerindendir (Görsel 2.8). Ressam ve Müzeci Osman Hamdi
Bey önderliğinde Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla 1891 yılında kurulmuştur.
Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden itibaren toplanan tarihî eserler, üç ana birimden oluşan
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müze kompleksinde sergilenir. İstanbul’da bulunan müzede Klasik Eserler Müzesi, Eski Şark
Eserleri Müzesi, Çinili Köşk Müzesi, Çivi Yazılı Belgeler Arşivi, Sikke ve Kütüphane bölümleri vardır.

Görsel 2.8: İstanbul Arkeoloji Müzesi

2.8. Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Türk ve İslam Eserleri Müzesi İstanbul’dadır. Türk ve İslam tarihî eserlerinin sergilendiği
ilk müzedir (Görsel 2.9). 1914 tarihinde, Evkaf-ı İslamiye Müzesi adıyla Süleymaniye Külliyesi’nde ziyarete açılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Damat İbrahim Paşa Sarayı’nda Türk
ve İslam Eserleri Müzesi olarak hizmetine devam etmiştir. Müzede İslam dünyasının farklı köşelerinden gelmiş sanat eserleri, el yazmaları, cam eşyalar, taş ve pişmiş toprak eserler ile metal
ve seramik objeler sergilenir. Müzede dünyanın en zengin el işi Türk halılarının sergilendiği
(XIII-XX. yy.) ve Türk günlük yaşamının yansıtıldığı etnografya koleksiyonu bölümleri vardır.

Görsel 2.9: İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
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ÖRNEK 1: BİLGİ KÂĞIDI
Kayseri Arkeoloji Müzesi
Tarih öncesi ve sonrasında büyük önemli gelişmelere sahne olan
Kayseri’de müzeciliğin geçmişi eskilere uzanmaktadır. Osman Hamdi Bey
tarafından vilayetlere gönderilen bir
genelge ile taşınabilir eski eserlerden
en önemlilerinin İstanbul’a gönderilmesi, diğerlerinin korumaya elverişli okullarda toplanmasının istenmesi
üzerine Kayseri çevresinden toplanan

Görsel 2.10: Kayseri Arkeoloji Müzesi

pek çok eser, Kayseri Lisesinin bir
odasında koruma altına alınmıştır.

1928 yılında Millî Eğitim Bakanı Esat Bey, Kayseri’ye yaptığı bir ziyaret sırasında bu
eserleri görür ve Kayseri Valisi Fuat Bey’le bir müze kurulması konusunu görüşür. Vali Fuat
Bey’in çalışmalarıyla Hunat Hatun Medresesinin onarımı yapılır. 1 Mart 1930 tarihinde açılan müze, 1937 yılına kadar “Depo Müze” olarak faaliyette bulunur. Eserlerin kronolojik ve
bilimsel tasnifinin yapılmasından sonra 1938 yılında, 5 kuruş giriş ücreti karşılığında halkın
ziyaretine açılır.
1948 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından, Kayseri’nin 22 km kuzeydoğusunda
bulunan Kültepe Kaniş-Karum’da sistemli kazılar başlatılır. Kazılarda açığa çıkarılan, çevreden satın alınan ve bağışlanan eserlerin gün geçtikçe çoğalması; müzenin teşhir alanları
ve depolarında yer temininde güçlükler doğurur. 1965 yılında, bugün kullanılan müze binasının inşaatına başlanır. Bina, 26 Haziran 1969 tarihinde ziyarete açılır. Kayseri Arkeoloji
Müzesi; Kayseri ili, merkez Melikgazi ilçesi, Gültepe Mahallesi, Kışla Caddesi’nde yer alır.
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3. Müze ve Sanat Galerileri Aracılığı ile Farklı Kültürleri Tanıma
Yakın Çevrede Bulunan (Kayseri Arkeoloji Müzesi vb.) Müzeye Bir İnceleme Gezisinin Planlanması (Örnek)
• Öncelikli olarak çalıştığınız kurumu ve öğrenci velilerini bilgilendiriniz ve gerekli izinleri
alınız.
• Müzeye gidilecek uygun zamanı belirleyiniz.
• Müze ziyaretinin ne kadar süreceğini belirleyiniz.
• Müze idaresi ile bağlantı kurunuz.
• Müze ile ilgili bilgi toplayınız.
• Müze ziyareti için araç temini ve gerekli hazırlıkları yapınız.
• Öğrencilerinizi müze ziyareti öncesinde bilgilendiriniz (kurallar, yanlarına almaları gereken malzemeler, giyim vb.).
• Seviyeye ve müze ziyaretinin amacına uygun ön test, son test ve çalışma kâğıtları hazırlayınız.
• Ders saatleri içinde okul yönetiminden izin alarak çalışma yapılacak olan müze ve çevresine öğrencilerinizle birlikte inceleme gezisi yapınız.
• Öğrencilerinizin müze ve çevresi ile ilgili inceleme ve gözlemlerde bulunmalarını, gözlem sırasında gerekli gördükleri özellikleri not almalarını sağlayınız.
• Gezi süresince müze ve çevresinde öğrencilerinizin fotoğraflar çekmelerini, video kamera
ile çekim yapmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizin, gezilen müzenin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile bugünkü hâlini
gösteren fotoğraflarını karşılaştırmalarını, aradaki farkı gözlemelerini ve çekilen video
filmi izlemelerini sağlayınız.
• Öğrencilerinizin gezdikleri müze ile ilgili izlenim ve görüşlerini, gezi sonrası sınıfta veya
atölyede arkadaşlarına aktarmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizin müze ile ilgili topladıkları bilgi, fotoğraf ve haberleri sınıf gazetesi ve
tanıtıcı afiş biçiminde düzenlemelerini sağlayınız.
• Öğrencilerinizin müze ve çevresinden edindikleri izlenimleri ve gezi sırasında kendilerini
çok etkileyen bölümleri, sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
• Ayrıca öğrencilerinizden gezilen müzede yer alan eserlerden birini seçmelerini, obje etüdü yapmalarını isteyiniz. Yapılan çalışmaların sınıf veya atölye ortamında sergilenmesini
sağlayınız.
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Yakın Çevrede Bulunan (Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi) Sanat Galerisine Bir
İnceleme Gezisinin Planlanması (Örnek)
• Öncelikli olarak çalıştığınız kurumu ve öğrenci velilerini bilgilendiriniz ve gerekli izinleri
alınız.
• Gezilecek sanat galerisine gidilecek uygun zamanı belirleyiniz.
• Sanat galerisi gezisinin ne kadar süreceğini belirleyiniz.
• Sanat galerisinin idarecileri ile bağlantı kurunuz.
• Öğrencilerinizin sanat galerisinde sergi açan sanatçı ile ilgili bilgi toplamalarını sağlayınız.
• Sanat galerisi ziyareti için araç teminini ve gerekli hazırlıkları yapınız.
• Öğrencilerinizi sanat galerisi ziyareti öncesinde kurallar, sergi gezme adabı, eserlere dokunmama vb. konularda bilgilendiriniz.
• Öğrencilerinizin seviyesine ve sanat galerisi ziyaretinin amacına uygun olarak ön test, son
test ve çalışma kâğıtlarını hazırlayınız.
• Öğrencilerinizin sanat galerisi ile ilgili inceleme ve gözlemlerde bulunmalarını, gözlem
sırasında gerekli gördükleri özellikleri not almalarını sağlayınız.
• Yetkililerden ve sergi sahibi sanatçıdan izin alarak sanat galerisinde gezi süresince öğrencilerinizin fotoğraf çekmelerini ve video kamera ile çekim yapmalarını sağlayabilirsiniz.
• Öğrencilerinizin gezdikleri sanat galerisi ile ilgili izlenim ve görüşlerini, gezi sonrası sınıfta veya atölyede arkadaşlarına aktarmalarını sağlayınız.
• Öğrencilerinizin sanat galerisi ve sanatçı ile ilgili topladıkları bilgi, fotoğraf ve haberleri
sınıf gazetesi ve tanıtıcı afiş biçiminde düzenlemelerini sağlayınız.
• Öğrencilerinizin sanat galerisinde edindikleri izlenimlerini, kendilerini çok etkileyen
eserlerin çekilen fotoğraflarını ve videolarını, sınıfta veya atölyede arkadaşları ile paylaşmalarını sağlayınız.
• Ayrıca öğrencilerinizin gezilen sanat galerisinde yer alan eserlerden birini seçmelerini ve
eser üzerinde sanat inceleme yöntemlerini kullanarak değerlendirme yapmalarını sağlayınız.
“Bir sanat yapıtı, bazen somut bazen de soyut kültürel mirası ifade eder. Sanat yapıtları,
sanat galerileri ve müzeler aracılığı ile kitlelerle buluşur. Fırsat buldukça yaşadığımız şehirde
veya bölgede, yoksa ülkemizde bulunan müzeleri ziyaret etmelisiniz. Sanat galerilerinde açılan sergileri, mutlaka güncel olarak takip etmelisiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi
müze ve sanat galerisi gezmeye teşvik ediniz. Öğrencilerinize kültürel çeşitliliğin bir zenginlik
olduğunu vurgulayınız. Farklı kültürel değerlere, tarihsel ve doğal mirasa duyarlı, saygılı olmanın
gerekliliğini hatırlatınız.

182

• Sanat eserlerinin ve kültürel değerlerin bir ülkenin kültürel kimliğinin önemli unsurları
olduğunu vurgulayınız.
• Müzelerin ve sanat galerilerinin kültürün geleceğe aktarılmasında önemli mekânlar olduğunu hatırlatınız.
• Sanat eserleri yapıldığı dönemin sosyal, kültürel değerlerini barındırır ve yansıtır. Müzeler sanat eserlerini sergileyerek halkla buluşturur. Böylece kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasına yardımcı olur.
• Okulun bulunduğu çevre ve imkânlarını dikkate alarak programda örnek verilen etkinlikleri aynen uygulayabilir ya da kendiniz yeni etkinlikler yapabilirsiniz.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme

ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ

gayret ve grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğ-

DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA

renme hızlarını da dikkate alınız. Bu öğrenciler için

SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇ-

eğitim öğretim yılı başında Özel Eğitim Değerlendir-

ME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

me Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler
306, 307, 308 ve 309. sayfalarda verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ürün değerlendirme ölçeği örneği EK-A2, performans değerlendirme ölçeği, derecelendirme ölçeği,
ön test ve son test ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha
fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
2. ÖĞRENME ALANI : Kültürel Miras
KONU
: Müzelerde İnceleme ve Uygulama II
Bu ölçek “Müzelerde İnceleme ve Uygulama II” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek
amacı ile hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA NO.

ÖĞRENME
ALANI

KÜLTÜREL MİRAS

OKUL NO.

KONU

MÜZELERDE İNCELEME VE
UYGULAMA II

BAREM

BİLİŞSEL ALAN

ÖLÇÜTLER
1

Bulunduğu ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri
tanır.

20

2

Ülkemizdeki müzeleri tanır.

20

3

Müze ve sanat galerileri aracılığı ile farklı kültürleri tanır.

20

4

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Gaziantep ve
Hatay Mozaik Müzeleri, İstanbul Modern Sanat
Müzesi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, İstanbul Arkeoloji
Müzesi ve İstanbul İslam Sanatları Müzesi hakkında kısa bilgi verir.

20

5

Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu ve
farklı kültürel değerlere saygılı olunmasının gerekliliğini bilir.

20

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı
Konu
Beklenen Performans

: Kültürel Miras
: Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Resim Sanatı
: Yaşadıkları bölgede bulunan müzelere, tarihî yörelere
ve tarihî eserlere ilişkin araştırmalar yaparak bilgi kâğıdı hazırlamak
Puanlama Yöntemi
: Dereceli puanlama anahtarı
Süre
: 3 hafta
Performans Görevinin Konusu : Öğrencilerinizden yaşadıkları bölgede bulunan müzelere, tarihî yörelere ve tarihî eserlere ilişkin araştırmalar yaparak bilgi kâğıdı hazırlamalarını ve sınıfta arkadaşlarına sunum yapmalarını isteyiniz.
Yönerge
: Aşağıdaki formda yer alan ölçütlere göre öğrencilerinizin gösterdikleri performans düzeyine uygun olan
puanı kutucuğa yazınız.
Barem: 4 puan (mükemmel), 3 puan (iyi), 2 puan (orta), 1 puan (geliştirilmeli)

TOPLAM

Ödevini akıcı bir üslupla sundu.

Çeşitli kaynaklardan faydalandı.

Verilen sürede ödevini hazırladı.

Konunun özünü kavradı.

Konusunu günlük hayatla ilişkilendirdi.

Ödev konusunu belirledi.

Anlamadığı konularda sorular sordu.

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Çalışmaya karşı istekliydi.

ÖLÇÜTLER

1
2

Formdan Alınan Puanın 100'lük Puana Dönüştürülmesi
Formda toplam 8 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek
değeri 32’dir. Öğrenci bu formdan toplam 8x4 = 32 puan alabilir. Öğrenci 32 puan üzerinden
24 puan almış olsun. Bu durumda öğrenci, 100 üzerinden toplam,
32
24
100
x
_____________
100x24
x = ––––––––––––– = 75 puan alabilir.
32

NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi
öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilerinize “ülkemizdeki müzeleri tanımak amacı ile tarihî eserleri ve tarihî müzeleri araştırma, buldukları dokümanlar ile tanıtıcı afiş hazırlama ve sınıf panosunda
sergileme” ödevi veriniz.
Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmaları hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

Ödev alma konusunda istekli oluşu

√

Ödevi hazırlama, plana yayma ve uygulama başarısı
Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç gereç toplaması ve kullanması

√

Ödev hazırlama sırasında ders öğretmeni ile diyalog kurması

√
√

Kaynak kişiler ve varsa kaynak gruplar ile iletişim kurması
Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi

√

Ödevin yazım kuralları ve dersin özel kurallarına uygun olması

√
√

Düzgün ifade kullanması ve anlaşılabilir olması
Ödevin tertip düzeni, estetik görüntüsü, özenle yapılması

√

Ödevi zamanında teslim etmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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28

9
37

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......

ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 10 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin her bir ölçütten alabileceği en yüksek
değeri 4’tür. Öğrenci bu formdan toplam 10x4 = 40 puan alabilir. Öğrencinin 100 üzerinden alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 40 üzerinden 37 puan almış olsun. Bu durumda
öğrenci 100 üzerinden toplam,
40
37
100
x
–––––––––––
100x37
x = ––––––––––– = 92,50 = 93 puan alabilir.
40
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak form ve ölçütler yeniden düzenlenebilir. Formdaki işaretlemeyi öğretmen
kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.

ÖRNEK 2: ÖN TEST ÖRNEĞİ

Adı ve Soyadı :
Okulu 		

:

Sınıfı 		

:

Okul No.

:

Tarih 		

:

1. Müze ne demektir?
2. Müzeler niçin yapılır?
3. Daha önce müze gördünüz mü? Gördüyseniz müze nerededir ve müzenin adı nedir?
4. Yaşadığınız şehir merkezinde bir müze var mı?
5. Yaşadığınız şehir merkezinde bir müze var ise bu müzeyi gördünüz mü? Nerede olduğunu biliyor musunuz?
6. Çevrenizdeki diğer tarihî yapı türlerinden bildiklerinizi yazınız.
7. Sizce bu tarihî yapılar yeterince korunmuş mu?
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ÖRNEK 3: SON TEST ÖRNEĞİ
Adı ve Soyadı

:

Okulu		

:

Sınıfı			

:

Okul No.		

:

Tarih		

:

1. Bulunduğunuz bölgede tarihî yöreler, tarihî eserler ya da müze var mıdır? Varsa yaşadığınız
şehrin neresindedir?
2. Bulunduğunuz bölgedeki tarihî yöreler, tarihî eserler ya da müze kimler tarafından, ne zaman yapılmıştır?
3. Bulunduğunuz bölgedeki tarihî eserlerin ya da müze binasının yapımında hangi malzemeler
kullanılmıştır?
4. Bulunduğunuz bölgedeki tarihî yöreler, tarihî eserler ya da müzede sizi en çok etkileyen
bölümler nerelerdir?
5. Müze bölümleri günümüzde hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
6. Müze günümüzde tarihî ve sanatsal önemini koruyor mu? Neden? Nasıl?
7. Bulunduğunuz bölgedeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri ya da müzeyi gezerken neler öğrendiniz?

188

ÖRNEK 4: GEZİ PLANI ÖRNEĞİ

Okul

:

Sınıf

:

Ders

: Görsel Sanatlar

Gezi Tarihi

:

Gidilecek Yer

: Kayseri Arkeoloji Müzesi

Gezinin Süresi

:

Gezinin Başlama Saati :
Gezinin Amaçları
1. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nin tarihî ve kültürel özelliklerini tanımak
2. Müze hakkında bilgi sahibi olmak
3. Tarihî eserleri bulunduğu yerde araştırarak yorumlayabilmek
4. Edindiği izlenimleri özgün sanatsal çalışmalar olarak aktarabilmek
5. Tarihî çevre bilinci edinmek
Hazırlıklar ve İstenecekler
1. Müze, öğretmen tarafından daha önce gezilecektir.
2. Hazırlanan ön test gezi öncesi öğrenciler tarafından yanıtlanacaktır.
3. Müze ve gezi kuralları hakkında öğrenciler bilgilendirilecektir.
4. Öğrencilerden not tutmaları ve eskiz çalışmaları için kâğıt ve kalem getirmeleri istenecektir.
Geziye Katılacak Kişiler: ...........................................................................................................
Geziye Gidiş ve Dönüşün Nasıl Yapılacağı: ..............................................................................
Gezinin Nasıl Değerlendirileceği
1. Müze ile ilgili hazırlanan sanat eleştirisi soruları yanıtlanacaktır.
2. Gezi sonrası izlenimler sınıfta anlatılacaktır.
3. Toplanan bilgiler ve çekilen fotoğraflar ile sınıf gazetesi düzenlenecektir.
4. Edinilen izlenimlerden yararlanılarak resim çalışması yapılacaktır.
5. Hazırlanan son test öğrenciler tarafından yanıtlanacaktır.
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ÖRNEK 5: ÖN TEST ÖRNEĞİ
Adı ve Soyadı

:

Okulu 		

:

Sınıfı 		

:

Okul No. 		

:

Tarih 		

:

1. Yaşadığınız şehir merkezinde bir sanat galerisi var mı? Varsa bu sanat galerisini gezdiniz mi?
2. Sanat galerisi gördünüz mü? Gördüyseniz bu sanat galerisi nerededir? Sanat galerisinin adı
nedir?
3. Sanat galerileri ne amaçla kurulur?
4. Ülkemizdeki sanat galerilerinden bildiklerinizi yazınız.
5. Size en yakın sanat galerisi, kolay ulaşabileceğiniz bir noktada mıdır?
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ÖRNEK 6: SON TEST ÖRNEĞİ
Adı ve Soyadı

:

Okulu		

:

Sınıfı			

:

Okul No.		

:

Tarih		

:

1. Yaşadığınız şehride sanat galerisi var mıdır? Şehrin hangi semtinde ya da mahallesindedir?
2. Bulunduğunuz bölgedeki özel veya tüzel sanat galerileri, kimler tarafından ve ne zaman
kurulmuştur?
3. Bulunduğunuz bölgedeki sanat galerilerinde sizi en çok etkileyen sergiler hangileridir ve
hangi sanatçıya aittir?
4. Bulunduğunuz bölgedeki sanat galerilerinde sizi en çok etkileyen özellikler nelerdir?
5. Sanat galerileri hangi amaçla kullanılmaktadır?
6. Sanat galerilerinin sosyal ve sanatsal önemi hakkındaki düşünceleriniz nedir?
7. Sanat galerisi gezisinde neler öğrendiniz?
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ÖRNEK 7: GEZİ PLANI ÖRNEĞİ

Okul

:

Sınıf

:

Ders

: Görsel Sanatlar

Gezi Tarihi

:

Gidilecek Yer

: Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Gezinin Süresi

:

Gezinin Başlama Saati :
Gezinin Amaçları
1. Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisinin özelliklerini tanımak
2. Galeri hakkında bilgi sahibi olmak
3. Galerideki eserleri sergide görmek ve yorumlayabilmek
4. Edindiği izlenimleri arkadaşlarına aktarabilmek
5. Galeride sergi gezme alışkanlığı edinmek
Hazırlıklar ve İstenecekler
1. Galeri, öğretmen tarafından daha önce gezilecektir.
2. Hazırlanan ön test, gezi öncesi öğrenciler tarafından yanıtlanacaktır.
3. Galeri ve gezi kuralları hakkında öğrenciler bilgilendirilecektir.
4. Öğrencilerden not defteri, fotoğraf makinesi ve video kamera getirmeleri istenecektir.
Geziye Katılacak Kişiler: ..........................................................................................................
Geziye Gidiş ve Dönüşün Nasıl Yapılacağı: .............................................................................
Gezinin Nasıl Değerlendirileceği
1. Galeri ile ilgili hazırlanan sanat eleştirisi soruları yanıtlanacaktır.
2. Edinilen izlenimlerden yararlanılarak eser incelemesi yapılacaktır.
3. Gezi sonrası izlenimler sınıfta veya atölyede anlatılacaktır.
4. Toplanan bilgiler ve çekilen fotoğraflar ile sınıf gazetesi düzenlenecektir.
5. Hazırlanan son test öğrenciler tarafından yanıtlanacaktır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıda verilen bilgileri harf ile verilen kuruluşlarla eşleştiriniz.

Dünyanın en önemli ikinci mozaik koleksiyonuna sahiptir. Müzenin yapımına
1934 yılında başlanmış, müze 1948 yılında ziyarete açılmıştır. Kazılarda ortaya
çıkarılan mozaik, sikke ve pişmiş toprak kaplar gibi eşsiz eserler yer alır. Çok
detaylı işlenmiş ve eşsiz renklere sahip mozaik koleksiyonu benzersizdir.

Türk resim ve heykel sanatının gelişmesine öncülük eden sanatçıların en önemli
eserlerinin sergilendiği bir sanat merkezidir. Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri”
ve Emel Cimcoz Korutürk’ün (1913-2013) “Gaziye Şükran” tabloları müzede
yer alan ilk sanat eserlerindendir. Ankara’nın Altındağ ilçesinde 1980 yılında
restore edilerek hizmete girmiştir.
Ülkemizin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini kitlelere ulaştırmak ve
kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak için etkinliklerin düzenlendiği ilk modern sanatlar müzesidir. 2004 yılında İstanbul’da kurulmuştur

Özgün koleksiyonlarıyla dünyanın sayılı müzeleri arasındadır. Anadolu arkeolojisinin Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar gelen eserleri, Osmanlı
Dönemi’nin tarihî mekânlarında (Eski Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han)
sergilenmektedir.

Türk ve İslam tarihî eserlerinin sergilendiği ilk müzedir. 1914 tarihinde Evkaf-ı
İslamiye Müzesi adıyla Süleymaniye Külliyesi’nde ziyarete açılmıştır.

Mimari yapısı ve sergilenen eserler yönünden antik resim sanatının hazinelerini saklayan, dünyanın en önemli mozaik müzelerindendir. MÖ 300’de Büyük
İskender tarafından Selevkos Euphrates (Selevki Yuprates) adı altında kuruldu.
Bölgedeki karma kültürlerin varlığından dolayı tarihî öneme sahiptir.

Ülkemizdeki çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserin bulunduğu, dünyanın
en büyük müzelerindendir. Ressam ve Müzeci Osman Hamdi Bey önderliğinde
Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla 1891 yılında kurulmuştur.
Anadolu Türk kültürünün Selçuklu Dönemi’nden günümüze kadar devam eden
örneklerinin sergilendiği bir müzedir. 1930 yılından beri Ankara’da faaliyet göstermektedir.
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Ç) İstanbul Modern
Sanat Müzesi

G) İstanbul İslam
Sanatları Müzesi

D) Ankara
Devlet Resim ve
Heykel Müzesi

A) Anadolu
Medeniyetleri
Müzesi

C) Hatay
Arkeoloji
Müzesi

F) İstanbul
Arkeoloji
Müzesi

E) Ankara
Etnografya
Müzesi

B) Gaziantep
(Zeugma)
Mozaik Müzesi

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
2. Bulunduğunuz ildeki tarihî yöreler ve tarihî eserler hangi kültürel mirası günümüze
taşımaktadır?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. “Farklı kültürel değerlere saygılı olmak gerekir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Yazınız.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Ülkemizdeki müzeler hakkında ne düşünüyorsunuz?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. Ülkemizdeki müzeler çoğunlukla hangi kültürlerin eserlerini sergilemektedir?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. Müze ve sanat galerilerinin işlevleri nelerdir? Karşılaştırmalı olarak yazınız.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. Kültürel çeşitlilik bir zenginlik midir? Neden?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Kültürel Miras
Yönerge
: “Müzelerde İnceleme ve Uygulama II” konusu ile ilgili neler öğrendiğinizi anlamak için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER

EVET

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.

Bulunduğum ildeki tarihî yöreleri ve tarihî eserleri tanırım.

Ülkemizdeki müzeleri tanırım.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Gaziantep ve Hatay Mozaik Müzeleri hakkında
bilgi verebilirim.

İstanbul Modern ve Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi hakkında bilgi verebilirim.

Ankara Etnografya Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi hakkında bilgi verebilirim.

İstanbul İslam Sanatları Müzesi ve kendi çevresindeki bir müze hakkında bilgi verebilirim.

Sanal müze ziyaretleri gerçekleştirerek uygulama çalışması yapabilirim.

Müze ve sanat galerileri aracılığı ile farklı kültürleri tanıyabilirim.

Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu ve farklı kültürel değerlere saygılı olmam
gerektiğini bilirim.
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HAYIR

KONTROL LİSTESİ
Sayın Öğretmenim,
Öğrenme alanının işlenişi sırasında yaptığınız çalışmalara ilişkin aşağıda bir kontrol
listesi verilmiştir. Bu çalışmalardan hangilerini uygulayıp hangilerini uygulayamadığınızı
“EVET” ya da “HAYIR” kutucuklarını işaretleyerek kendinizi kontrol edebilirsiniz.
EVET

Ders öncesinde kapsamlı bir planlama yaptım.
Öğrencileri sanatsal uygulama ve alıştırmalara katılmaları konusunda teşvik
ettim.
Amacına ulaşamadığını düşündüğüm çalışmaları tekrar ettim.
Öğrencileri teorik bilgileri yaratıcı bir şekilde kullanmaları konusunda motive ettim.
Öğrencileri özgün düşünmeleri, düşüncelerini rahatça ifade etmeleri konusunda cesaretlendirdim.
Öğrencilere yaptıkları çalışmalara hazırlanmaları için yeterli süre verdim.
Bedensel rahatsızlıkları olan öğrencilerin çalışmalara zorlanmadan katılmaları için gerekli tedbirleri aldım.
Öğrencilere yaptıkları çalışmalarını özgürce sunmaları konusunda gerekli
imkânları sağladım.
Öğrencilere, çalışmalar sırasında ve sonrasında farklı fikirlere ve birbirlerine saygı duymaları konusunda gereken açıklamaları yaptım.
Öğrencilerin çalışmalarını düzenli, tertipli ve estetik bir biçimde zamanında
sunmaları konusunda gerekli olan önlemleri almalarını sağladım.
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HAYIR

3

ÖĞRENME
ALANI
GÖRSEL
SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

3.1. DESEN ÇALIŞMALARI II
3.2. RENKLİ RESİM UYGULAMALARI II
3.3. ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR
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“Desen biçim değildir, biçimi görme yoludur.”
Edgar Degas

3.1. DESEN ÇALIŞMALARI II
KAZANIMLAR
3.1.1. İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini inceler.
3.1.2. Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon yapar.
3.1.3. İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varır.
3.1.4. Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurar.

Görsel 3.1: “İnsan Vücudu Çalışması”, Peter Paul Rubens (Pitır Pol Rubens), ?, Kâğıt Üzerine Siyah-Beyaz Tebeşir,
Ashmolean Museum (Eşmelyın Müzyum), Oxford (Oksford), ABD
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OKUMA PARÇASI
Yönerge: Okuma parçasının fotokopisini çoğaltıp öğrencilerinize dağıtabilirsiniz.
RESİMDE DESEN NEDİR?
Fransızca “dessin” sözü dilimize o kadar işledi ki onu “çizgi” ya da “çizgi resim” olarak
çevirmeye pek gerek yok. Desen denince ne söylenmek istendiği kesin olarak anlaşılmaktadır.
Bir şeyin deseni denilince genel olarak biçimi, eski deyimle şekli, sınırı, bir bakıma da dış görünüşü anlaşılır. Bir tablonun deseninden söz edilirse siyah beyaz değerlerinin ya da tablodaki
elemanların renkle ilgisiz sadece çizgisel yönünün ele alınmak istendiği de bilinir.
Desen kelimesinin neyi anlamlandırdığı
üstünde uzun boylu durmaktansa onu estetik ve
teknik planlarda incelemeyi, desenin resim sanatındaki önemini belirtmeyi daha faydalı buluyoruz. Büyük Fransız ressam Jean Auguste
Dominique Ingres [Jan Ögustu Dominik Eng
(1780-1867)], ikide bir öğrencilerine “Le dessin est la probité de l’art” cümlesini tekrarlarmıştır. “Desen; sanatın namusu, bereketidir.”
olarak çevirebileceğimiz bu cümle ile Ingres,
desene verdiği önemi belirtmiştir. Zaten Ingres,
Rönesans klasiklerinin özellikle Raphael (RaGörsel 3.2: “Expresive Head (Ekspiresif Had)”, 1924,
André Lhote (Andre Löt), 45,72x37,78 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Virginia Art Museum
(Vircinya Art Müzyum), Richmond (Riçhmınd), ABD

fael) ekolünün bir takipçisi olarak “desenci”
bir ressamdır. Ona göre tablonun çizgisi ve çizgiler yoluyla biçim yapısı, renginden ve renk
uyumundan çok daha önemliydi. Bir tablonun

deseni iyi kurulunca renk kendiliğinden gelişirdi. Eşyayı sınırlandıran dış çizgiler ölçüleri, hareket ve kıvraklıklarıyla iyice düzenlenince tablonun dörtte üçü ortaya çıkmış sayılırdı. Egemenlik
böylece desene verilince bu dört başı mamur çizgi sisteminin üstünü örtecek olan renklerin önemi
o kadar büyük olamazdı. Klasik ressamlar genellikle sınırlandırılmış bir renk repertuvarı kullanmışlardır. Ayrıca gri tonlara kaçan renkleri daha fazla kullandıkları da bilinmektedir.
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Desen, resim sanatının temelidir. Resim öğrenimi desen çizmekle başlar. Renkler, ışık
ve gölgeler, tablonun genel yapısı ve kompozisyon düzeni bu temel üstüne kuruludur. Çizgisel yapısı iyi tasarlanmamış ve iyi kurulmamış bir eser temelsiz bir yapı, iskeletsiz bir beden
gibidir. Desen sistemi bozuk olan bir tablo, ne kadar güzel renklerle bezenirse bezensin desteksizdir ve sağlam temelden yoksundur. Zaten plastik sanatlarda olduğu kadar mimarlık ve
süsleme sanatlarında da her tasarım desenle başlamaktadır. Tablosunun şemasını kuran ressam,
yapısının projesini tasarlayan mimar hatta ortaya çıkarmak istediği heykelin genel karakterini
düşünen Heykeltıraş çalışmalarına çizgiyle başlar. Ondan ötürü her sanat çabasının başlangıcı desen, çizgidir. Ama resim sanatında bu başlangıç (bu temel) daha da büyük bir önem
taşır. Andre Lhote [Andre Löt (1885-1962)] “Traité du Paysage” adlı eserinde desen üstüne
şöyle diyor: “Bir tablo, iyi bir tablo olmak için neyi feda edebilir, neyi edemez?” Herhâlde onun feda edemediği
şeylerden biri desendir. Ressam, desen
yoluyla doğayı inceler, desen yoluyla
onu yorumlar. Bu inceleme ve yorumlamada kullandığı tek araç “çizgi”dir.
Eşyanın sınırlarını gösteren ve oturtan
bu çıplak çizgi, tek başına (başka hiç bir
elemandan yardım görmeksizin) biçim
güzelliğini, kıvraklığını, hareketini ve
çeşitli anlamları içinde canlandırmaya
yeter. Sanat tarihine baktığımız zaman,
eski Mısırlıların, Yunanların, Çinlilerin,
Gotiklerin ve Doğulu sanatçıların bu tek
çizgiyle ne şaşılacak çeşitte kombinasGörsel 3.3: “Sir John Hay ve Kız Kardeşi Mary Hay”, 1816,
Jean Auguste Dominique Ingres, ?, Kâğıt Üzerine Kara Kalem,
British Museum (Bıritiş Müzyum), Londra, İngiltere

yonlar bulduklarını ve ne sanat harikaları meydana getirdiklerini görürüz.”
http://www.istanbulsanatevi.com/resim-dunyasi/resimde-desen-nedir/ (06.12.2017, 10.34)
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

1. KONU

: DESEN ÇALIŞMALARI II

KAZANIMLAR

: 3.1.1. İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini inceler.
3.1.2. Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon yapar.
3.1.3. İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varır.
3.1.4. Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurar.

SINIF

: 10

SÜRE

: 16 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, silgi, füzen, fırça,
mürekkepli kalemler gibi farklı çizim araç gereci

YÖNTEM VE TEKNİKLER

: Sanat eseri inceleme, gösterip yaptırma, uygulama, anlatım

KAYNAKLAR

: Genel Ağ, çeşitli temel sanat eğitimi kitapları, usta sanatçıların desen çalışmaları örnekleri

DERSE HAZIRLIK

“Canlı modeli etkili bir şekilde resmetmek için nelere
dikkat edersiniz?” gibi sorular sorarak öğrencilerinizin öğretim sürecine dikkatlerini çekiniz.
“Bu dersten sonra çizeceğiniz modeli seçmeyi, seçilen
modelin ölçü ve oranını, ışık-gölge ve açık-koyu değerlerini,
perspektif ilişkilerini, rakursi görünümlerini, kompozisyonda mekân-figür ilişkisini ve sanatsal düzenleme ilkelerini
başarılı bir şekilde kâğıda aktarmayı, desen çalışmalarında
başarı sağlamak için modelin çok iyi gözlemlenmesi gerektiğini ve gözlenen modelin özelliklerinin çizgi ve lekeyle
özgün bir şekilde resmedilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.”
gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
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Öğrencilerinizden ünlü sanatçıların Leonardo da Vinci [Leonardo Da Vinsi) 1452-1519)], Albert Dürer [Albert
Dürer (1471-1528)], Michalengelo [Mikelancelo (14751564)], Rembrandt [Rembrand (1606-1669)], Rubens
(Rubens), İngres, Edgar Degas [Edgır Döga (1834-1917)],
İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Sabri Berkel, Nuri İyem ve
Abidin Dino vb. insan figürlü desen çalışmalarını, çeşitli
sanat kitaplarından ve Genel Ağ’dan araştırmalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden eserlerin tıpkıbasım örneklerini sınıfa veya atölyeye getirmelerini isteyiniz, öğrencilerinizde
sorumluluk bilincinin gelişimine yardımcı olunuz.

ETKİNLİK SÜRECİ
1. İnsan Figürünü Konu Alan Sanat Eserleri
Öğrencilerinizin sınıfa veya atölyeye getirdiği ünlü sanatçıların insan figürünü konu alan
sanat eserlerinde ölçü ve oranı, rakursi görünümü ve kompozisyonlarında mekân-figür ilişkisini öğrencilerinizle birlikte inceleyerek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Öğrencilerinize, desen incelemesinden sonra desenin tanımını hatırlatarak desen çeşitleri
hakkında bilgi veriniz. “Desen çizmek görme, algılama, ayıklama ve belirleme eylemidir.” ifadesini kullanınız. Öğrencilerinize “Nasıl görürüz? Nasıl algılarız? Nasıl çizeriz?” gibi sorular
sorarak öğrencilerinizden cevap vermelerini isteyiniz. Sanatsal çalışmalarda desenin önemini
ünlü ressamların desen ile ilgili sözlerinden örnekler vererek vurgulayınız.
“Deseni sağlam ve faydalı bir şekilde öğrenmek istiyorsan, acele etmeden ve değerlendirerek ilerlemen gerekir. Işığı, gölgeyi, açık-koyu ton değerlerini, aralarındaki
farkı, birbiriyle olan ilişkilerini kavraman önemlidir. Görünen konturlar nasıl oluşur, nasıl birleşir ve yön alır ne zaman netleşir ve ne zaman kaybolur anlaman lazım. Bu şekilde
desen yaparak ve düşünerek devam ettiğinde uygulama tekniklerine çok çabuk hâkim
olacaksın.”
Leonardo Da Vinci
“Deseni öğrenmek yeni bir dil öğrenmek gibidir. Desenin kendi sözlüğü ve en
önemlisi kendi grameri vardır. Eğitimin amacı bu dile hâkim olarak, rahat bir şekilde kalem aracılığıyla kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi zorlanmadan ifade edebilmektedir.”
Tony Rider (Toni Raydır)
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Camilla Pisarro’nun [Kamil Pisaro (1830-1903)] desen özellikleri taşıyan “Bir Tarlada
Köylüler “ adlı eserinin tıpkıbasımını, sınıfa veya atölyeye öğrencilerinizin görebileceği şekilde
asınız (Görsel 3.4).

Görsel 3.4: “Bir Alanda Köylüler”, 1880, Camille Pissarro, 24,13x29,21 cm,
Kâğıt Üzerine Beyaz Tebeşir ve Odun Kömürü, Triton Vakfı Koleksiyonu

Öğrencilerinize insan figüründeki oran-orantı ve anatomik özelliklerden bahsediniz. Camilla Pisarro’nun içinde desen özellikleri bulunan “Bir Tarlada Köylüler“ adlı tablosunun tıpkıbasımını sınıfa veya atölyeye öğrencilerinizin görebileceği şekilde asınız.
Öğrencilerinize insan figüründeki oran-orantı ve anatomik özelliklerden bahsediniz.
Kompozisyon üzerinden;
• İnsan figüründe anatomiyi,
• Ölçü ve oranı,
• Kompozisyonu,
• Rakursiyi,
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• Kompozisyon ve mekân-figür ilişkisini öğrencilerinizle birlikte çözümleyiniz.
Çözümleme sırasında eserle ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz.
“Camille Pisarro’nun eserleri arasında ‘Bir Tarlada Köylüler’ önemli bir yer tutmaktadır.
Camille Pissarro, empresyonist ressamlar arasında açık hava çalışmalarına en çok önem veren
sanatçılardandır. Esere ilk bakışta açık havada iki kadının hasat zamanında tarlada çalıştıklarını
görürüz. Arka planda sol orta kısımda ekin yığınları, sağ arka planda tepe kümeleri ve ağaçlıklar görülür. Eserin orta kısmında bulunan erkek ve kadın figürleri, ekinleri toplar durumda çizilmişlerdir. Resimde perspektif ustaca uygulanmıştır. Resmin ön planındaki iki figür, biçilmiş
ekinleri toplarken çizilmiştir. Ön planda solda olan figür ise arkası dönük bir şekilde çizilmiştir.
Sanatçı, tüm resimlerinde olduğu gibi bu resimde de tarlada çalışan kadınların üretime katkısını
ve yüceliğini konu almıştır. Işık ve renk canlılığı, sanatçının tüm eserlerinde önemli unsurlardan biridir. Eserde sanatçı ışığı, açık-koyu-orta dengesinde başarıyla kullanmıştır. Kompozisyonda güneş betimlenmemiştir ama açık, parlak ve güneşli bir gün olduğu gözlemlenir. Işık
en arka planda, küçük tepelerin üzerinde kendini göstermektedir. Eserde güçlü desen bilgisi,
detaycı anlatım, formların kompozisyona yerleştirilmesinde ve mekân figür ilişkisindeki uyum
en dikkat çekici özelliklerdir.
Eser; bireysel tavrı, düşünsel yorumu ve özgün biçimleri içinde barındırmıştır. Sanatçı,
içinde yaşadığı dünyayı bir de kendi açısından göstererek yaşatmıştır. ‘Bir Tarlada Köylüler’
resmi, empresyonist tekniğin en iyi uygulandığı resimlerden biridir. ‘Bir Tarlada Köylüler’ resminde yatay ve dikeylerden kaynaklanan ritmik bir devinim ve mekân oluşmuştur. Yaşamın
içinde üretimin onurlu odağı olmuş kişiler... Önde çalışan iki kişi ile arkada elinde tırmıkla çalışan iki kişi arasında boyut farkına karşın şaşılacak bir denge vardır. Bu resmin konusu açık havada geçmektedir. Gerek düzenleme gerek sunduğu hareket gerçekte ritmik bir döngüye ulaşır.
Sanatçı bu ritmik döngüyü bilinçli bir şekilde vurgulamıştır. O, sınırsız gökyüzü altında ekmeği
kazanan insanın tüm emeğini kullanmasına rağmen yine de yoksulluğunu ve vakur duruşunu
öne çıkarmıştır. İşte bu durum, bir aydın gözlemciliği tavrı ile değil gerçeğin içinden vurgulanır.
İzleyici, kendini günlük yaşamdaki bir kesitin içinde bulur. Resmin mekânı, izleyicinin kendi
mekânı olur ve izleyici olayla özdeşleşir. ‘Bir Tarlada Köylüler’ kompozisyonu, çalışkan ve
vefakâr köylü sınıfının ifadesidir.
Tablodaki teknik ve ruh uyumu; soğuk ve yapmacıktan öte, basmakalıp kurallar ve kuru
bir teori dışında başlı başına sanatın gerekli unsurları olan içeriğin ve üretime ait özün ön planda ele alınarak sunulması ve anlatılmasıdır.”
Öğrencilerinizi sürece dâhil ederek öğrencilerinizin eser üzerinde kompozisyonu, ölçü ve oranı, rakursiyi, insan figüründe anatomiyi ve kompozisyonda mekân-figür ilişkisini çözümlemelerini sağlayınız.
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1.1. Anatomi: İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve bu yapıyı oluşturan organların arasındaki ilişkileri araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.
İnsanlar sürekli hareket hâlindedir. Buna bağlı olarak insan bedeninin yapısı ve biçimi sürekli değişik pozisyonlar alır (Görsel 3.5). Etkili bir desen çizimi için kas ve iskelet sisteminin
oluşturduğu vücudun genel yapısı çok iyi incelenmelidir.

Görsel 3.5: “Drunk Lot İçin Çalışma”, 1633, Rembrandt, 25,1x18,9 cm, Kâğıt Üzerine Füzen,
Stadel Museum (Stadel Müzyum), Frankfurt, Almanya
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Ünlü ressam Leonardo da Vinci görme sistemi, sinirler, beyin, tendonlar, kaslar ve iskelet
sistemi ile ilgili kadavralar üzerinde incelemelerde bulundu. Sanatçı bu incelemeler sonucunda
eşsiz sanat eserleri çizdi (Görsel 3.6).

Görsel 3.6: “Omuz ve Kol Kasları ve Ayak Kemikleri”, ?, Leonardo da Vinci, ?,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Kraliyet Koleksiyonu, Londra, İngiltere

1.2. Ölçü ve Oran: Bir cismi veya kompozisyonu oluşturan parçaların eni ile boyu arasındaki farklardır. Desende ölçü ve oran bütün içindeki parçaların ya da nesnelerin birbiriyle
olan büyüklük-küçüklük ve yakınlık-uzaklık ilişkileridir.
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Ünlü ressam Edgar Degas bale ile tanıştıktan sonra balerinleri sahne arkasında ve provaları sırasında sürekli resmetmeye başladı. Tablolarında genellikle çok sayıda figür yer alır.
Tablolarında yer alan figürlerin anatomileri ve kendi içinde ve birbirleri ile olan kusursuz ölçü
ve oranları dikkat çeker (Görsel 3.7).

Görsel 3.7: “Dans Sınıfı”, 1875, Edgar Degas, 85x75 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Orsay Museum (Orsay Müzyum), Paris, Fransa

1.3. Bütünlük: Sanat eserinde betimlenen ögelerin uyumlu olarak bir araya gelmesidir.
Parçaları birbirine eksiksiz biçimde bağlı olan birliktir. Sanat eserinde yapısal bütünlük temanın
izleyiciye güçlü bir biçimde aktarılmasını sağlar.
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Ünlü ressam Jean Auguste Dominique Ingres “Gatteaux Ailesi” adlı eserinde, dört ayrı
insan figürünün bir araya geldiği kompozisyonda bir aile portresini mükemmel biçimde betimler. Kompozisyonu oluşturan figürlerin odanın içindeki konumları, bedenlerinin pozisyonları
vb. unsurların bir araya gelişindeki ahenk tablodaki bütünlüğü oluşturur (Görsel 3.8).

Görsel 3.8: “Gatteaux Ailesi”, 1850, Jean Auguste Dominique Ingres,
44,1x60,7 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon

1.4. Kompozisyon: Sanat eserinde ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bütün oluşturma
ve düzenleme işidir. Nesnelerin, canlı figürlerin vb. görsel ögelerin belirli bir düzen içinde bir
araya gelmeleri kompozisyonu oluşturur. Kompozisyonda görsel ögelerin bütüne ait ve uygun
olmasına dikkat edilir. Farklı görsel ögelerin uyum içinde bir araya gelmesi bütünlük içinde
çeşitliliği sağlar.
Ünlü ressam Prof. Dr. Mehmet Başbuğ’un “Kahvede Oturanlar” adlı kara kalem desen çalışmasında figürlerin birbirini bütünleyen ortak hareketleri, ahenkli beden duruşları ve toplumsal
olarak günlük yaşamı yansıtmaları kompozisyonu oluşturan temel parçalardır ( Görsel 3.9).

Görsel 3.9: “Kahvede Oturanlar”, 2001, Mehmet Başbuğ,
50x70 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon
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1.5. Derinlik: Nesnelerin izleyici ile ufuk çizgisi arasında oluşan uzaklık-yakınlık ilişkisidir.
Nesnelerin düzlemler arasındaki konumunun resim yüzeyinde betimlenmesidir. Resimde veya desende oluşturulan planlar ile elde edilen derinlik duygusu ve yanılsamasıdır. Resimde veya desende
derinlik; perspektif, ışık-gölge ve hacim ilkeleri kullanılarak oluşturulur.
Jean François Millet’ye [Jan Fransuva Mile (1814-1875)] ait “Evini Süpüren Kadın” adlı
desen çalışmasında, yüzeyde ön planda resmedilen figür ve nesnelerin büyük, canlı, parlak renklere sahip bütün detayları betimlenmiştir. Arka planda resmedilen figür ve nesneler ise detaylarını
kaybetmiş ve küçük betimlenmiştir. Böylece eserde derinlik hissi sağlanmıştır (Görsel 3.10).

Görsel 3.10: “Evini Süpüren Kadın”, 1850, Jean François Millet, ?,
Kâğıt Üzerine Siyah Tebeşir, Özel Koleksiyon

1.6. Perspektif: Nesnelerin göze uzaklığına-yakınlığına, göz hizasından aşağıda-yukarıda oluşuna göre çizgi, yüzey ve renk değişikliklerini kolayca çizmeye ve ifade etmeye yarayan
ölçü ve oran sanatıdır.
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Fikret Mualla’ya ait “Paris’te Kafede Oturanlar” adlı desen çalışmasında ağaçlar yüzeyden taşacak kadar büyük betimlenmiştir. Ağaçların ufuk çizgisine doğru dizilimi, ufuk çizgisi
hizasının altında oturan insan topluluğu ve ufuk çizgisinde bulanıklaşan bina silüetleri perspektifin sağladığı derinlik duygusunu izleyiciye hissettirir (Görsel 3.11).

Görsel 3.11: “Paris’te Kafede Oturanlar”, 1948, Fikret Mualla, 41x52 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon

1.7. Rakursi: Desende figürün ya da nesnenin tamamının veya bir bölümünün kısa görünüşüdür. Rakursi görünümü kişinin nesneye üstten, yandan veya alttan bakış açısına göre
değişir. Bakış açısına göre nesne büyük veya küçük, kısa veya daha uzun biçimlerde görünür.
Bütün içindeki parçaların önde veya arkada oluşu rakursi görünümünü etkiler.
Gustave Courbet’ye ait “Oturmuş, Tablo Karşısında Uyuyan Adam” adlı desen çalışmasında figürün özellikle baş, boyun ve gövde kısmında betimlenmiş kısa görünüm rakursiye uygun bir örnektir. Hafifçe bükülmüş bacakta, dizden kalçaya kadar uzanan bölümde oluşan kısa
görünüş de derinlik ve üç boyut hissini izleyiciye hissettirmektedir (Görsel 3.12).
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Görsel 3.12: “Oturmuş, Tablo Karşısında Uyuyan Adam”,
1882, Gustave Courbet, 24,4x22,6 cm,
Kâğıt Üzerine Siyah-Beyaz Tebeşir, Özel Koleksiyon

1.8. Proporsiyon: Model üzerindeki parçaların birbirlerine ve bütüne oranıdır. Oran-orantı
anlamına gelmek ile birlikte her parçanın bütün ile doğru ilişkisini kurmamızı sağlayan bir tasarım ögesidir.
Hüseyin Avni Lifij ”Su İçen İşçi I” adlı desen çalışmasında figürde her parçanın bütün ile
doğru ilişkisini kurarak proporsiyon ilkelerini doğru yansıtmıştır (Görsel 3.13).

Görsel 3.13: “Su İçen İşçi I”, ?, Hüseyin Avni Lifij,
37x27 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon
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1.9. Aks: Modeli çalışma kâğıdına yerleştirebilmek için bazı yardımcı çizgilerden yararlanılır. Yardımcı çizgiler yatay, dikey, diyagonal veya serbest şekilde kullanılabilir. Resim
çizilecek alanı ortadan ikiye böldüğü varsayılan bu yatay ve dikey yardımcı çizgilere aks denir. Modelin duruşu ve kurgulanacak kompozisyonun yapısına göre aks çizgileri çoğaltılabilir.
Modelden parça bütün çözümlemesi yapılırken hangi parçanın nerede durduğu ve parçanın diğer
parçalarla ilişkileri yardımcı aks çizgileri aracılığı ile sağlanabilir. Edgar Degas’ya ait “Dancer
(İkinci Pozisyonda Battement)” adlı desen çalışmasında, resim yüzeyinde kullanılan modelin duruşuna göre kâğıdı ortadan ikiye bölen yatay ve dikey çizgiler aks çizgileridir (Görsel 3.14, 3.15).
Aşağıda verilen desen çalışmalarını öğrencilerinizle birlikte inceleyiniz. Öğrencilerinizden farklı sanatçıların eserlerini sınıfa veya atölyeye getirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizi
sürece dâhil ederek eserler üzerinde benzer çözümlemeleri yapınız. Öğrencilerinizin kompozisyonu, ölçü ve oranı, rakursiyi, insan figüründe anatomiyi ve kompozisyonda mekân-figür
ilişkisini çözümlemelerini sağlayınız.

Görsel 3.14: “Dancer (İkinci Pozisyonda Battement)”,
1874, Edgar Degas, 45x30,2 cm, Kâğıt Üzerine Odun
Kömürü-Beyaz Tebeşir, Norton Simon Museum
(Norton Saymın Müzyum), California (Kaliforniya), ABD

Görsel 3.15: “Dancer”, ?, Edgar Degas, ?,
Kâğıt Üzerine Odun Kömürü-Beyaz Tebeşir, ?
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Görsel 3.16: “Lord Graham”, 1816, Jean Auguste Dominique Ingres, ?, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.17: “La Scala’nın Portresi, Balenin Ustası”, 1925, Pablo Picasso [Pablo Pikaso (1881-1973)], ?, Kâğıt Üzerine
Kara Kalem, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.18: “Adem ve Havva Etütleri”, ?, Albrecht Durer, ?, Kâğıt Üzerine Kara Kalem,
British Museum, Londra, İngiltere

Görsel 3.19: “Uzanmış Silahlı Kör Adam”, 1618, Peter Paul Rubens, ?,
Kâğıt Üzerine Siyah-Beyaz Tebeşir, Albertina Museum (Albertina Müzyum), Viyana, Avusturya
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Görsel 3.20: “Yabalı Figür”, 1990, Neşet Günal, 36x26 cm,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon

Görsel 3.21: “Bıyıklı ve Başlıklı Oturmuş Adam”, 1886,
Vincent Van Gogh [Vinsınt Van Goh (1853-1890)],
Kağıt Üzerine Tebeşir ve Kara Kalem, ?, Van Gogh Museum
(Van Goh Müzyum) Amsterdam, Hollanda
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Görsel 3.22: “İşçi II”, ?, Hüseyin Avni Lifij, 31x24 cm,
Esmer Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon

Görsel 3.23: “Bir Çocuk Çizimi”, 1909, Max Seliger [Maks Seligı (1865-1920)],
26,2x21,6 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.24: “Bir Adamın Çalışması”, ?,
Jan Toorop [Jon Torop (1858-1928)], 44x29,5 cm,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem, ?

Görsel 3.25: “Dilenci”, 1812-1820, Francisco de Goya
[Fransisko Dö Goya (1746-1828)], 20,5x14,3 cm,
Kâğıt Üzerine Fırça- Kahverengi Kalem,
Metropolitan Museum (Metropolitın Müzyum),
New York, ABD
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2. İnsan Figürlü Kompozisyonlarda Ölçü ve Oran
Öğrencilerinizden çalışma yapmaları için resim kâğıdı, resim kalemleri (2B, 3B, 4B), kalemtıraş, altlık, silgi vb. gerekli malzemeleri hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizden birini
model olarak seçiniz. Modelin masa üstüne oturmasını sağlayınız. Modele rakursi oluşacak
şekilde poz verdiriniz (Görsel 3.26).

Görsel 3.26: Model ve desen

Öğrencilerinizden, çizim aşamasına geçmeden önce model üzerinde gözlem yaparak
“Oturuş pozisyonunu seçtikten sonra neler yapmalıyız?” sorusuna cevap aramalarını isteyiniz.
“Canlı modelin oturuş pozisyonuna göre rakursi görünümleri, aks, perspektif ve anatomi değişiklik gösterir.” gibi ifadeler kullanarak modelin farklı biçimlerde oturmasını ve öğrencilerinizin bu oturuşlar üzerinde gözlem yapmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizin modelin el, ayak, kol ve bacak gibi bölümlerini ayrı ayrı çalışmalarını
sağlayınız. Örneğin modelin kolunun veya bacağının farklı bakış açılarından görünüşlerini inceleyiniz. Bunların kısa süreli çalışmalarını yaptırınız. Model ile çizilen desen karşılaştırılarak
kıyaslamalar yaptırınız. Çizimlerde eksik ya da hatalı bölgeler tespit edilerse çizimler tekrarlanır. Kısa süreli çizimler; baş, gövde, el, bacaklar ve ayaklar için de tekrar yapılabilir. Yapılan
çizimlerle anatomi, rakursi, oran-orantı, parça-bütün ilişkisi, model-mekân ilişkisi bakımından
öğrencilerinizin el-göz-beyin koordinasyonunu sağlayınız. Böylece öğrencileriniz desen çizimine hâkim olana kadar öğrencilerinize tekrar tekrar desen çalışması yaptırınız.

219

Öğrencilerinize desen çalışması sırasında insanın anatomik yapısını iyi analiz etmenin,
bütünü görmenin, bütün içinde parçaları algılamanın, dikkatli bir gözlemin ve el-göz-beyin
koordinasyonunun gerekli olduğunu belirtiniz. Uygulama sürecinde gözlem yapmanın önemini
vurgulayınız. “Modelin kendi içindeki parçaların birbiriyle uyumu ve modelin mekân ile ilişkisi (büyük-küçük, yakın-uzak, açık-koyu) dikkatle çözümlenmelidir.” gibi ifadeler kullanarak
canlı modelden (insan figürü) desen çalışmasını başlatınız. Yukarıda bahsedilen kavramların
model üzerinde çözümlenerek uygulanmasını sağlayınız.
Öğrenciler tarafından modelin ölçüsü ve oranı incelenir. Desenin kâğıda yerleştirileceği
alan (kompozisyon) belirlenir. Ölçü alma işlemi tamamlandıktan sonra model, araştırma çizgileriyle geometrik olarak kâğıda yerleştirilir.

Görsel 3.27: Ölçü alan öğrenci

Canlı model üzerinden ölçü alma yöntemini anlatınız.
Canlı Model Üzerinden Ölçü Alma Yöntemi: Öğrenci kalemi eline alır. Yer düzlemine
900 dik açı ile tuttuğu kalemi kolunu dirsekten kırmadan modele doğru uzatır. Öğrenci gözünün
biri kapalı olacak şekilde, modelin başının tepe noktasından çene bitimi aralığına kadar olan bölümü kalem üzerinde başparmağı ile bir birim ölçü olarak tespit eder. Öğrenci, tespit edilen birim
ölçüyü canlı modelin aks çizgisine dikey ve yatay kaydırarak modelin boyunun ve eninin kaçar
birim olduğunu belirler. Yapılan bu işlemler kâğıt yüzeyine oranlı olarak aktarılır (Görsel 3.27).
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3. İnsan Figüründe Rakursi (Kısa Görünüş)
Rakursi, kısa görünüş demektir. Etkili bir desen çizmek için modelin anatomik yapısı,
proporsiyonu, ölçü ve oranı, rakursi görünümleri ve mekân ile ilişkisi dikkate alınır. Çizimin
problemleri çözüldükten sonra etüt çalışmasına geçilir (Görsel 3.28, 3.29).

Görsel 3.28: “Desen”, 2004, Nazım Mehmet, 70x100 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem,
“Desende İnsan Figürü” Kitabı

Görsel 3.29: “Desen”, 2004, Nazım Mehmet,
?, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, “Desende İnsan
Figürü” Kitabı
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Etüt çalışması yapılırken yapay ve doğal ışık kaynaklarının figür ve mekân üzerinde
oluşturduğu etkiler gözlemlenir. Işık, figürün her noktasını aynı şiddetle aydınlatmadığı için
açık-orta-koyu ton farklılıklarının oluştuğu belirtilir. Işığın geliş yönüne göre form renginin
açıktan koyuya doğru derecelendirilmesi gerektiği söylenir. Model üzerine düşen ışığı daha
etkili hâle getirmek için portatif lamba ile aydınlatma yapılabilir. Işık ve gölge etkisi ile model
üzerinde oluşan açık-koyu alanlar ve ton geçişleri, model üzerinde gösterilerek kavratılır. Çizilen desende üçüncü boyut yanılsaması oluşturmak için model üzerindeki ışık-gölge ve açık-koyu kontrast, ton değerleri ile belirtilerek üçüncü boyut yanılsaması oluşturulur (Görsel 3.30).

Görsel 3.30: “Desen”, 2004, Nazım Mehmet, ?,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem, “Desende İnsan Figürü” Kitabı

Çalışma sırasında öğrencilerinizi kontrol ederek öğrencilerinizin çalışmalarını yönlendiriniz. “Desen çiziminde başarılı olmanın şartlarından biri de çok sayıda çalışma yapmaktır.”
gibi ifadeler kullanınız. Konu bitimine kadar her ders saatinde öğrencilerinizin farklı model ve
modellerin farklı pozlarını tekrar tekrar çalışmalarını sağlayınız.
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4. Kompozisyonda Mekân-Figür İlişkisi
Resimde mekân, anlatılmak istenen konu veya temanın yer aldığı, resmin kendi içindeki
üç boyut yanılsamasının da kullanıldığı uzay boşluğuna verilen isimdir. Mekân, figür ve nesnelerin birbiriyle olan ilişkilerinden ortaya çıkmıştır. Figürlerin bulunduğu mekânlar dış mekân
(Görsel 3.31) ve iç mekân (Görsel 3.32) olarak incelenebilir.
Figür, resmedilen canlı ve cansız varlıklar için kullanılan terimdir. Figür kavramı, resim
ve heykel sanatında insanı niteler.

Görsel 3.31: “Sorun-Sorum V”, 1990, Neşet Günal, 41x51 cm, Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Özel Koleksiyon

Resim sanatında “mekân-figür ilişkisi”, kimi zaman kurgusal bir anlayışla oluşturulurken kimi zaman da gözleme dayalı kompozisyonlarla oluşturulur. Açık ya da kapalı mekânlarda
kompozisyon oluşturulurken ışığın canlı ve cansız figürler üzerindeki etkisi, mekân içinde biçimlerin sınırlarını belirleyerek gerçekliği yansıtır.
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Görsel 3.32: “Yaşlı Bir Adam Ocağın Üzerine Kuru Pirinç Koyarak”, 1881, Vincent Van Gogh, 45x56 cm, Kâğıt Üzerine Beyaz
Tebeşir-Odun Kömürü, Kröller-Müller Museum (Krolır-Malır Müzyum), Otterlo, Hollanda

Görsel 3.33: “Genç Moor Oturdu”, 1887,
Howard Russell Butler [Huvırd Rusel Batlır (1856-1934)],?,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem, Cooper Hewitt Smithsonian Museum
(kupır Hevit Simitsın Müzyum), New York, ABD

“Mekân-figür ilişkisi açısından Vincent Van Gogh’un, “Yaşlı Bir Adam Ocağın Üzerine
Kuru Pirinç Koyarak” adlı eseri incelenebilir (Görsel 3.32). Esere ilk bakışta, mekânın atmosferiyle uyumlu bir sekilde kompozisyonun ortasında duran yaşlı insan figürü bulunur. Sol taraftan
içeriyi aydınlatan ışıkla mekân içinde figürlerin kontur çizgileri belirlenmiştir. Resmin sol tarafına yerleştirilen ocak, ocağın üstünde zincirle asılı duran çaydanlık, insan figürünün sağ alt
tarafında yerde duran çalı süpürgesi ve mekânda bulunan diğer nesneler, desenin genel kurgusunu oluşturur. Kurgu, pencereden gelen ışıkla belirginleştirilmiştir. Sanatçı, figürde anatomiye
verdiği önemi ışık ile vurgulamıştır. Resmedilen figürün ateşe bakması, izleyicinin dikkatini
ateş üzerine yoğunlaştırır. Sanatçı, insan figürünün arkasında bulunan duvar ve duvarın önünde
bulunan küp ile mekânda derinlik vurgusunu hissettirir. Işıgın, hafif bir sekilde mekânı görünür
kılmasından dolayı mekânda yalnızlık duygusu hâkimdir. Eserde vurgulanan kurgu, genel olarak
durgunluk ve yalnızlık duygusu verir.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinize eserin çözümlemesini yapınız.
Yapılan eser çözümlemesini dikkate alarak sınıfta veya atölyede öğrencilerinize desen çalışmaları yaptırabilirsiniz.
Desen çiziminde kompozisyona ve figürün mekân içindeki oranına öğrencilerinizin dikkatlerini çekiniz. Öğrencilerinizin desen çizimi sırasında mekândaki ışığın figür ya da figürler
üzerindeki etkilerini dikkatlice incelemelerini sağlayınız. Bu etkileri, açık-orta-koyu çizgi de-
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ğerleriyle öğrencilerin çalışmalarına yansıtmalarının gerekliliğini vurgulayınız. Öğrencilerinize, çizimlerinde derinlik duygusunu yansıtabilmeleri için figürün içinde bulunduğu mekânda
perspektif ve rakursi ilişkisine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayınız. Öğrencilerinizin desen
çizerken kişisel duyarlılıklarını ve estetik yargılarını çizgilerine yansıtmalarına imkân veriniz
(Görsel 3.34).

Görsel 3.34: “Desen”, 2004, Nazım Mehmet, 50x70 cm,
Kâğıt Üzerine Kara Kalem, “Desende İnsan Figürü” Kitabı
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Görsel 3.35: “Oturmuş Adam”, 1882, Santiago Rusinol [Sentiyago Razıno (1861-1931)],
40x30 cm, Kâğıt Üzerine Beyaz Tebeşir-Odun Kömürü,
National Art Museum of Catalonia (Neyşınıl Art of Müzyum Katelonya), Barcelona, İspanya
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Öğrencilerinizin yaptıkları desen çalışmaları bittiğinde her defasında sınıfta veya atölyede
sergileyiniz. Çalışmalar üzerinde çözümlemeler yaparak konuyu pekiştiriniz. Öğrencilerinizin
kendi çalışmalarını ve arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirmelerini, saygılı, adil ve dürüst
bir biçimde eleştirmelerini, çalışmalara yapıcı önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Kendi yapıcı
ve yönlendirici değerlendirmelerinizi de ekleyerek çalışmaların olumlu yönlerini pekiştiriniz.
Bu çalışmaları konu bitimine kadar tekrar tekrar yapınız. Öğrencilerinize çok sayıda çalışma
yapmanın desen çizimini geliştirmek için gerekli olduğunu vurgulayınız. Bir sonraki derse hazırlanıp gelmelerini isteyiniz.
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret

ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ

ve grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hız-

DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP

larını da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğre-

OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

tim yılı başında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve
BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız
kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli
dokümanlar ve kriterler 306, 307, 308 ve 309. sayfalarda
verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme, EK-A1
ve EK-A2 ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha
fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilerinizden 35x50 cm boyutunda resim kâğıdına canlı modelden desen
çalışması yapmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmaları hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

ZAYIF (1)

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

√

Desen çizmeye istekli olması

√

Desenin anlatım imkânlarını sanat eserleri üzerinden açıklaması
Kâğıt üzerinde, kara kalemle açık-orta-koyu ton değerlerinden oluşan
desen çalışmaları yapması

√

Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak kompozisyon oluşturması

√

Çalışmasında; insan figüründe anatomiyi, ölçü ve oranı, kompozisyonu,
rakursiyi ve kompozisyonda mekân-figür ilişkisini uygulaması

√

İnsan figürünü konu alan sanat eserlerinin tıpkıbasım örneklerini sınıfa
getirmesi ve incelemesi, bunlardan yararlanması

√

Ödevin tertip düzeni, estetik görüntüsü, özenle yapılması

√

Çalışmanın zamanında teslim edilmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM

20

9
29

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 8 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda her bir ölçütten alabileceği en
yüksek puan değeri ise 4’tür. Öğrenci bu ölçütlerden toplam 8x4 = 32 puan alabilir. Öğrencinin
100 üzerinden alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 32 üzerinden 29 puan almış olsun.
Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
32
29
100
x
–––––––––––
100x29
x = ––––––––––– = 90,62 = 91 puan alabilir.
32
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Desen Çalışmaları II

Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurma

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varma

SIRA NO.

Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon
yapma

DAVRANIŞLAR

İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini inceleme

Bu ölçek “Desen Çalışmaları II” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı ile hazırlanmıştır.

20

20

20

20

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Desen Çalışmaları II
Bu ölçek “Desen Çalışmaları II” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı ile hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

DESEN ÇALIŞMALARI II

DUYUŞSAL ALAN

DEVİNİŞSEL, PSİKOMOTOR ALAN

ÖLÇÜTLER

BAREM

İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini inceler.

20

Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon yapar.

20

İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varır.

20

Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurar.

20

Çalışmaları zamanında bitirmesi

10

Temiz ve düzenli çalışması

10

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

“Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.”
İbni Sina

3.2. RENKLİ RESİM UYGULAMALARI II
KAZANIMLAR
3.2.1. Sanatçı eserlerinden renkli resim tekniklerini tanır.
3.2.2. Renkli resim tekniklerinden herhangi biri ile özgün çalışmalar yapar.
3.2.3. Resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini kullanır.

Görsel 3.36: ”İsimsiz”, 2015, Sabri Akça, ?, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, Özel Koleksiyon
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

2. KONU

: RENKLİ RESİM UYGULAMALARI II

KAZANIMLAR

: 3.2.1. Sanatçı eserlerinden renkli resim tekniklerini tanır.
3.2.2. Renkli resim tekniklerinden herhangi biri ile özgün
çalışmalar yapar.
3.2.3. Resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini
kullanır.

SINIF

: 10

SÜRE

: 16 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, füzen, pastel boya,
sulu boya, guaj boya, fırça, su kabı, palet

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Gezi-inceleme, sanat eseri inceleme, uygulama

KAYNAKLAR

DERSE HAZIRLIK

: Genel Ağ, öğretmen, öğrenci, Yaşar Tufan “Okullarda Resim-İş Eğitimi” kitabı
“Renkli resim uygulamaları deyince ne anlıyorsunuz?”
gibi sorular sorarak öğrencilerinizin dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
Sınıfa veya atölyeye getirdiğiniz tıpkıbasım sanat eseri
örneklerini tahtaya asınız. Öğrencilerinize “Bu eserler pastel
boya, sulu boya, guaj boya ve kolaj tekniklerinden hangisi
kullanılarak yapılmış olabilir?” gibi sorular sorunuz. Öğrencilerinizin öğretim sürecine katılmalarını sağlayınız.
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“Bu dersten sonra gördüğünüz sanat eserlerinin hangi
boya tekniği ile yapıldığını, seçilen objeyi veya kurguyu; pastel boya, sulu boya, guaj boya ve kolaj tekniği gibi renkli resim uygulamaları ile başarılı bir şekilde kâğıda aktarmayı, bu
tür çalışmaların iyi bir gözlem ve renk bilgisi gerektirdiğini ve
bu konuda başarı sağlamak için çalışmaların özgün bir şekilde
resmedilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.” gibi ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden, Odilon Redon’ın [Odilın Redın
(1840-1916)] “Vazoda Çiçekler” adlı eserinin (pastel boya tekniği), Hoca Ali Rıza Bey’in İstanbul’un birçok semtini ve
özellikle Üsküdar’ı konu alan ölümsüz eserlerinin (sulu boya
tekniği), Albrecht Dürer’in [Albert Dürer (1471-1528)] manzara eserlerinin (guaj boya tekniği), Kurt Schwitters’ın [Kurt
Şivitırs (1887-1948)] eserlerinin (kolaj tekniği) ve Fikret
Mualla’nın eserlerinin (guaj boya tekniği) röprodüksiyonlarını sınıfa veya atölyeye getirmelerini isteyiniz, sorumluluk
bilincinin gelişimine yardımcı olunuz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Pastel boya, sulu boya, guaj boya, kolaj gibi resim teknikleri ve bu tekniklerin özellikleri
hakkında bilgi vererek öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
Sınıfa veya atölyeye pastel boya (Odilon Redon’ın-Vazoda Çiçekler), sulu boya (Hoca Ali
Rıza Bey-Sümbüllü Yalı), guaj boya (Fikret Mualla-Gezinti) ve kolaj (Kurt Schwitters-Teklif)
resim teknikleri ile yapılmış eserlerin röprodüksiyonlarını getiriniz. Öğrencilerinizin görebilecekleri bir şekilde tahtaya asınız. Öğrencilerinizin kullanılan tekniklerdeki malzemelerin ve
uygulama yöntemlerinin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu fark etmelerini sağlayınız.
1. Sanatçı Eserlerinden Renkli Resim Teknikleri
1.1. Pastel Boya: Pastel boya tebeşir görünümlü kuru ve yağlı modelleri olan bir boya
çeşididir. Güçlü renk etkisine sahiptir. İncecik toz hâlinde öğütülmüş boya maddelerinin (yağlı
boya ve sulu boyada kullanılanların aynısı) tebeşir ve su ile karışımının katı hamur kıvamına
gelene kadar iyice yoğurulması ile elde edilir. Renk maddeleri eklendikten sonra hamur içinde
hava boşlukları kalmayacak şekilde dövülür. Daha sonra bu hamur şekillendirilir ve kurutulup
zarar görmemesi için paketlenir.
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Pastel boya çalışmalarında ilk olarak kara kalem ya da renkli kuru kalemlerle çizim yapılır. Daha sonra pastel boya ile renklendirme işlemine geçilir. Pastel boya kapatıcı özelliğe sahip
olduğu için altta kalacak olan çizgiler görünmez. Çalışma yüzeyinin pütürlü, dokulu, kalın ve
sert olması yapılacak çalışmanın kalitesini arttırır. Pastel boyanın kapatıcı özelliğinden dolayı
uygulama sırasında renkler üst üste kullanılabilir. Gerekli durumlarda boya kazınarak yeniden boyama işlemi yapılabilir. Pierre Auguste Renoir [Piyer Ogüsto Rönua (1841-1919)] pastel
boyalarla canlı ve coşkulu resimler yapmıştır (Görsel 3.37). Pastel boya yapılırken önce açık
renkler sonra koyu renkler sürülerek kullanılmalıdır (Görsel 3.38, 3.39, 3.40).

Görsel 3.37: “Genç Kadın Portresi”, 1870, Pierre Auguste Renoir,
45,1x36,8 cm, Kâğıt Üzerine Pastel Boya, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.38: “İtalyan Çiftliği”, 1949, Joan Eardley [Con İyırdli (1921-1963)], ?,
Kâğıt Üzerine Pastel Boya, Museums Galleries Scotland (Müzyums Galiris Sıkatlınd), İskoçya

Görsel 3.39: “Gréville Kayalıkları”, 1871, Jean François Millet, 43,7x54,1 cm, Kâğıt Üzerine Pastel
Boya, Ohara Museum of Art (Ohara of Müzyum of Art), Kurashiki (Kuraşhiki), Japonya
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Görsel 3.40: “Portre Çalışması”, 1720, Rosalba Carriera [Rozalba Karriyera (1675-1757)], ?,
Kâğıt Üzerine Pastel Boya, Hermitage Museum (Hörmıdeyç Müzyum), Saint Petersburg (Seyn Pitırsburg), Rusya
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1.2. Sulu Boya: Boya maddelerinin zamklı su ile karıştırılmasından oluşur ve şeffaftır.
Yan yana sürülen iki rengin suyun yardımı ile kaynaşması sonucu renkler arasında geçiş elde
edilir. Bu teknikte çalışırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, saydamlık özelliğini
kaybetmeden çalışmayı tamamlamaktır (Görsel 3.41, 3.42, 3.43, 3.44). Örtücü (kapatıcı) kullanıldığı takdirde, çalışmalar sulu boya etkisinden uzaklaşır ve guaj boya etkisi verir.
Sulu boya çalışmalarında temiz ve dikkatli çalışmak çok önemlidir. Pastel boyada olduğu
gibi üst üste boya sürmek doğru değildir. Sulu boya şeffaf (transparan) bir boya olduğu için
alttaki çizgiler görünür. Bu yüzden çalışmanın başlangıcında en açık tonda kara kalem ile çizim yapılmalıdır. Sünger vb. maddelerle kâğıdın yüzeyi nemlendirilip boyama işlemine geçilir.
Nemli yüzeyde kaynaşan renkler ile renk geçişleri (pasajlar) oluşturulabilir. Bu renk geçişleri
resmin kalitesini arttırabilir. Boyama yaparken kâğıda sırasıyla açık, orta ve koyu renkler sürülür. Sulu boya tekniğinde boya transparan etkilerle kullanılır. Beyaz yerine boyanın transparan
etkileri yardımıyla kâğıdın beyazı kullanılır. Boyama işlemi sırasında fırçaya boya yüklendikten sonra peçete veya eskiz kâğıdı üzerinde fırçadaki boyanın fazlalıkları alınabilir.

Görsel 3.41: “Sümbüllü Yalı”, ?, Hoca Ali Rıza Bey, 16x22 cm, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.42: “Washburn Yakınında”, 1815, William Turner [Vilyım Törnır (1775-1851)], 28,6x45,7 cm, ?,
New Haven Yale Center for British Art (Niv Hevin Yel Sentır for Bıritiş Art), ABD

Görsel 3.43: “Sokakta Yeniçeriler”, ?, Hoca Ali Rıza Bey, 27x39 cm, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.44: “Ağaç Çalışması”, 1830, Johann Caspar [Yohan Kaspa (1706-1782)], ?,
Kâğıt Üzerine Sulu Boya, Kunstpalast Museum (Konstpalist Müzyum), Düsseldorf (Düsıldorf), Almanya
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1.3. Guaj Boya: Boya maddelerinin zamklı su ile karıştırılmasından oluşur. Su bazlı
opak (kapatıcı) bir boya cinsidir (Sulu boyadan farkı zamkın daha yoğun kullanılmasıdır.). Guaj
boya bir çeşit sulu boyadır. Tüpler ya da cam kavanozlar içinde satılır. Su ile inceltilir. Şeffaf
değil kapatıcı bir boyadır. Suyla inceltildiği için sulu boya, örtücü olduğu için de yağlı boya ile
benzerlikler taşır. Guaj boyada renklerin açık tonlarını elde etmek için beyaz boya kullanılır.
Renkler kuruduktan sonra renklerin tonları biraz matlaşıp değişir. Kullanılan resim kâğıdı kalın
olursa çalışmadan iyi sonuç alınır (Görsel 3.45, 3.46, 3.47). Örtücü boya olduğu için kuruduktan sonra boya kalın kullanılırsa kırılma çatlama yapabilir. Boyanacak yüzeyin büyüklüğüne
göre farklı numaralarda sulu boya fırçaları kullanılır. Bunun yanında sünger ve püskürtme (air
brush) kullanılabilir. Başlangıçta renk geçişlerinde açıktan koyu tonlara doğru çalışılmalıdır.
Çalışmalarda üçten fazla rengin karıştırılarak kullanılması rengin kirlenip grileşmesine yol açabilir. Bu da rengin değerini ve kalitesini azaltır. Guaj boya tekniğinde renkler, palet üzerinde
iyice birbirine homojen bir şekilde karıştırılarak elde edilmelidir. Guaj boya inceltilirken ne çok
sulu ne de çok katı olmalıdır. Hızlı kuruma özelliğinden dolayı seri ve düzgün bir şekilde sürülmelidir. Sulu boya tekniğindeki gibi fırçadaki fazla boya peçete veya eskiz kâğıdı yardımıyla
alınabilir. Ana ve ara renkler kullanılarak renk karışımları ve bunların ton geçişleri araştırılır.

Görsel 3.45: “Gezinti”, ?, Fikret Mualla, 49x64,5 cm, Kâğıt Üzerine Guaj Boya, Özel Koleksiyon
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Görsel 3.46: “Mavi Kuzgunun Kanadı”, 1512, Albrecht Dürer, 19,6x20 cm,
Kâğıt Üzerine Guaj Boya, Albertina Museum, Viyana, Avusturya

Görsel 3.47: “Ceres Tapınağı Kalıntıları”, 1779, Jean Pierre Houel [Jon Pie Huel (1735-1813]), 37,9x107,2 cm,
Kâğıt Üzerine Guaj Boya, Getty Museum (Gedi Müzyum), Los Angeles, ABD
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1.4. Kolaj Tekniği: Kullanılabilecek her türlü malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir
kompozisyon oluşturacak düzende yapıştırılması ile yapılan resim tekniğidir. Kolajda önemli
olan kompozisyonda verilmek istenen etkiye en uygun malzemenin seçilmesi ve seçilen malzemenin imkânlarından yararlanılmasıdır. Kolaj yapılan çalışmanın bir bölümü, çizim ya da boya
ile tamamlanarak karışık teknik uygulamaları da yapılabilir. Kolaj sanatı, XX. yy.da kübizm
sanat akımı ile birlikte uygulanmaya başlayan bir yöntem olmuştur. Kübist sanatçılardan sonra
Dadaist sanatçılar tarafından da sık olarak uygulanan kolaj tekniği, günümüzde de pek çok
sanatçı tarafından uygulanmaya devam etmektedir. Kolaj sanatı dendiğinde akla ilk gelen öncü
isimlerden biri Alman Dadaist sanatçı Kurt Schwitters’tır (Görsel 3.48, 3.49, 3.50).

Görsel 3.48: “Teklif”, 1942, Kurt Schwitters, 31,9x39,5 cm, Kolaj, Tate Modern (Tey Modırn), Londra, İngiltere
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Görsel 3.49: “İsimsiz”, 1938, Kurt Schwitters, 22,7x18,1 cm,
Kolaj, Sprengel Museum (Siprengıl Müzyum),
Hannover (Henovır), Almanya

Görsel 3.50: “Merzbild 1A”, ?, Kurt Schwitters, 48,5x38,5 cm,
Kolaj, Thyssen Bornemisza Museum (Tezın Bornemiza Müzyum), Madrid, İspanya

243

Renkli Resim Tekniklerinin Benzer ve Farklı Özellikleri
Pastel Boya Tekniği

Sulu Boya Tekniği

Guaj Boya Tekniği

Kolaj Tekniği

Hem yağlı hem de kuru çeSuyla inceltilir, şeffaftır.
şidi olan boyadır, örtücüdür.

Suyla inceltilir, örtücüdür.

Her türlü malzemenin
kullanımına uygun
bir tekniktir.

Fırça kullanılmaz. Boyanın
kendisi yüzeye sürülerek
uygulanır.

Yüzeye fırçayla uygulanır.

Yüzeye fırçayla uygulanır.

Yapıştırarak, çakarak,
yığarak vb. yöntemlerle uygulanır.

Çalışma yüzeyinin pütürlü,
dokulu, kalın, sert bazen de
renkli olması tercih edilir.

Çalışma yüzeyinin pütürlü,
dokulu, kalın, sert ve suya
dayanıklı olması tercih
edilir.

Çalışma yüzeyinin pütürlü,
dokulu, kalın, sert ve suya
dayanıklı olması tercih
edilir.

Kullanılacak malzemeyi taşıyabilecek
her türlü yüzey tercih
edilebilir.

Kuru yüzeyde çalışılır.

Nemli yüzeyde çalışılır.

Kuru yüzeyde çalışılır.

Amaç doğrultusunda
her türlü yüzeyde
çalışılabilir.

Işıklı yüzeyler, kullanılan
renge beyaz boya katılarak
ifade edilir.

Işıklı yüzeyler, boyanın
şeffaflık özelliği ve kağıdın Işıklı yüzeyler, kullanılan Kompozisyonun içinrenge beyaz boya katılarak deki nesnelerin doğal
beyazı kullanılarak ifade
ifade edilir.
ışığıyla ifade edilir.
edilir. Beyaz boya kullanılmaz.

Çalışmanın kurumaya ihtiyacı yoktur.

Çabuk kuruyan , hızlı
çalışmayı gerektiren bir
tekniktir.

Çalışma sonrasında
kurumayı gerektiren bir
tekniktir.

Kullanılan malzemenin yüzeyde uygulanma özelliğine göre
kuruması beklenebilir.

Hatalar kazıma ve tekrar
boyama yoluyla düzeltilebilir.

Hatalar düzeltilemez.

Hatalar kazıma ve tekrar
boyama yoluyla düzeltilebilir.

Hatalar düzeltilebilir.

En açık tondan en koyu
tona doğru çalışılır.

En açık tondan en koyu
tona doğru çalışılır.

Açık-koyu dengesi önceden planlanır. İsteğe göre
uygulanır.

Açık-koyu dengesi
önceden planlanır.
İsteğe göre uygulanır.

Boyalar çalışma yüzeyinde
karıştırılır.

Boyalar palette karıştırılır.

Boyalar çukur palette
karıştırılır.

Tercih edilen malzemenin imkânları doğrultusunda kullanılır.

Renk karışımına uygundur.

Renk karışımına uygundur. Renk karışımına uygundur.
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Renk uygulaması
yapılabilir.

2. Renkli Resim Tekniklerinden Herhangi Biri ile Özgün Çalışmalar
Öğrencilerinizden bir sonraki derse sulu boya, su kabı, fırça (2, 4, 8 numara), sulu boya
kâğıdı ve çizim araçlarını getirmelerini isteyiniz. Sorumluluk bilincinin gelişimine yardımcı
olunuz. Okul bahçesinde görüntüsü sulu boya çalışmaya uygun olan bir bölge tespit ediniz
(Görsel 3.51). Uygun bir bölge yoksa sınıfta veya atölyede bir natürmort kurgu yaparak öğrencilerinizin sulu boya çalışması yapmalarını sağlayınız (Görsel 3.52). Öğrencilerinizin yaptıkları
çalışmaları sınıf, atölye veya okul panosunda sergileyiniz.

Görsel 3.51: Okul bahçesinin görüntüsü ve okul bahçesinin
sulu boya çalışması

Görsel 3.52: Natürmort kurgusu ve natürmort sulu boya
çalışması

Öğrencilerinizden pastel boya, kara kalem, renkli kalemler, resim kâğıdı ve çizim araçlarını getirmelerini isteyiniz. Sorumluluk bilincinin gelişimine yardımcı olunuz. Öğrencilerinize
“Pastel boyanın sağladığı görünüm diğer boya teknikleri kadar renkli ve canlıdır. Pastel boya
uygulama sırasında oldukça geniş imkânlar sunar (Görsel 3.53). Örneğin yüzeye sürülen boya
kâğıt, pamuk, kumaş, sünger gibi araçlar yardımı ile dağıtılarak veya maket bıçağı, kalemtıraş
bıçağı gibi sert araçlar yardımı ile kazınarak oldukça farklı etkiler elde edilebilir. Pastel boya
tekniğinde kullanılacak kâğıdın dokusu ve rengi çalışmanın sonuçları bakımdan önemlidir. Çalışılacak yüzeyin sert, kalın ve dokulu olması çalışmanın kalitesini arttıran faktörlerdendir.”
gibi ifadeler kullanarak pastel boya tekniğinin imkânları hakkında bilgi veriniz. Sınıf veya atölyede natürmort düzeneği kurunuz. Düzeneği öğrencilerinizin görebileceği bir şekilde yerleştiriniz. Öğrencilerinize pastel boya tekniği ile natürmort çalışması yaptırınız. Öğrencilerinizin
yaptıkları çalışmaları sınıf, atölye veya okul panosunda sergileyiniz.
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Görsel 3.53: “Vazoda Çiçekler”, 1905, Odilon Redon, 80,3x64,1 cm,
Kâğıt Üzerine Pastel Boya, Metropolitan Museum, New York, ABD

Öğrencilerinizden guaj boya, fırça, palet, su, su kabı, resim kâğıdı ve çizim araçları gibi
malzemeleri getirmelerini isteyiniz. Sorumluluk bilincinin gelişimine yardımcı olunuz. “Kültürümüzü Tanıyalım” temasından yola çıkarak öğrencilerinizin beğendikleri geleneksel Türk
motiflerinden herhangi birini seçmelerini, guaj boya tekniği ile tezhip boyama yapmalarını sağlayınız (Görsel 3.54).
Öğrencilerinize “Guaj boya su ile inceltilir ve kapatıcı özelliğe sahiptir. Guaj boya uygulama tekniği bakımından yağlı boya tekniğinin özellikleri ile benzerlik gösterir. Ancak guaj
boya renklerin palette ezilerek homojen bir şekilde karışması yönünden farklıdır. Guaj boyanın
çalışmaya uygun kıvamda olduğu, fırçanın karışım boyaya daldırılıp, çıkarıldığında boyanın
yavaşça sünerek damlamasıyla anlaşılır. Kıvam iyi ayarlanmaz çok sulu ya da çok koyu olursa
istenen sonuçlar elde edilemeyebilir.” gibi ifadeler kullanarak çalışmayı başlatınız. Öğrencilerinizin belirledikleri motifleri kâğıt yüzeyine transfer etmelerini sağlayınız. Boyama işlemine
geçmelerini söyleyiniz. Öğrencilerinizin yaptıkları çalışmaları sınıf, atölye veya okul panosunda sergileyiniz.
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Görsel 3.54: Guaj boya ile tezhip çalışması

3. Sanatsal Düzenleme İlkeleri
3.1. Bütünlük: Değişik parçalardan bir bütün oluşturulmasına yardımcı olmak için kullanılan sanatsal biçimlendirme ilkesidir. Bir sanat eserinin tamamlanmış ve bitirilmiş olduğu
hissini uyandırır.
Pablo Picasso’nun “Guernica” (Guernika) adlı eseri trajik İspanyol iç savaşını konu alır.
Eser büyük bir tuval üzerine yapılmış yağlı boya tablosudur. Siyah, beyaz ve gri renklerden
oluşur. Sessiz, içe dönük, bunaltıcı fakat etkili bir kompozisyona sahiptir. Birkaç farklı unsurun
yan yana gelmesi ile Guernica’da gerçekleşen trajik bombalanma anını anlatan muhteşem bir
bütünlük yansıtır (Görsel 3.55).

Görsel 3.55: “Guernica”, 1937, Pablo Picasso, 349,3x776,6 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya,
Queen Sofia National Museum (Kuin Sofiya Neyşınıl Müzyum), Madrid, İspanya
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3.2. Örüntü: Resimlerin yüzeyini güzelleştirmek ve zenginleştirmek amacı ile çizgi, şekil, renk gibi sanatsal unsurların planlı veya rastgele tekrarlar içinde kullanıldığı sanatsal biçimlendirme ilkesidir. Maurits Cornelis Escher [Martus Kornelyus Eşer (1898-1972)] “Kabuklar
ve Denizyıldızı” adlı eserinde rengin açık-koyu etkisini kullanarak farklı birimler üretmiştir.
Koyu renkle deniz kabuğu birimini, açık renkle deniz yıldızı birimini oluşturmuştur. Sanatçı,
birimlerin eşit büyüklükte ve eşit aralıklı tekrarıyla yüzeyde örüntü kurmuştur (Görsel 3.56).

Görsel 3.56: “Kabuklar ve Denizyıldızı”, 1941, Maurits Cornelis Escher, ?, Renkli Kalem-Sulu Boya,
Escher Museum (Eşher Müzyum), Hollanda
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3.3. Zıtlık: Değerler, renkler, dokular, şekiller ve diğer unsurlardaki karşıtlıkların ifadesi
için kullanılan sanatsal biçimlendirme ilkesidir. Henri Matisse [Henri Matis (1869-1954)] “Madam Matisse’in Portresi” adlı eserinde biçimle rengi birlikte kullanmıştır. Biçimi tanımlamak
için renklerin zıtlık ilişkisini kullanmıştır. Yan yana konmuş yalın renk tuşları ile yoğun bir
renk titreşimi oluşturarak güçlü bir etki yaratmıştır. Renklerin sıcak-soğuk ilişkisiyle oluşturduğu
gerilimli yüzeyde dingin bir biçimi öne çıkarmıştır (Görsel 3.57).

Görsel 3.57: “Madam Matisse’in Portresi”, 1905, Henri Matisse, 40,5x32,5 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, National Museum of Denmark (Neyşınıl Müzyum of Denmark), Kopenhag, Danimarka
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3.4. Denge: Sanat eserinde bütünlüğü ve formlar arasındaki zıtlıkların uyumunu oluşturmak için kullanılan sanatsal biçimlendirme ilkesidir. Düzenlemede oranın görünüşü ile yakından
ilişki kurmaya denge denir. Örneğin büyük-küçük, uzun-kısa, yuvarlak-köşeli, açık-koyu ve parlak-mat gibi zıtlıklar resmi dengede tutar.
Mustafa Duymaz, “Mola” adlı eserinde kent yaşamındaki sürekli inşa arzusunun insan
ruhu üzerindeki olumsuz etkilerini sorgular. Sanatçı; bu eserinde doğruların ve diyagonallerin
yönleri, biçimlerin sık-gevşek, yakın-uzak ilişkileri ve simetrik-asimetrik kurgular yolu ile resimde ritmik-konstrüktif dengeyi kurmuştur. Sanatçı, betonun grisiyle iş makinelerinin parlak
renklerini çarpıcı bir dengede kullanmıştır [vurgulamıştır (Görsel 3.58)].

Görsel 3.58: “Mola”, 2014, Mustafa Duymaz, 130x130 cm, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon

3.5. Oran: Resmin yüzeyine aktarılan plastik elemanların birbirlerine olan ilişkilerini kurgulamak için kullanılan sanatsal biçimlendirme ilkesidir. Oran, biçimlerin birbirleri ile anlamlı bütünlük ilişkisidir. Örneğin biçimlerin hep aynı ölçülerde ve aralıklarda yerleştirildiği resimlerdeki
monotonluk, biçimlerin değişik ölçülerde ve aralıklarda yerleştirilmesiyle kaybolur.
Pieter Brueghel’in [Pitır Brugel (1525-1569)] “Köy Düğünü” adlı eseri açık kompozisyondur. Tabloda ahşap kapıyı geniş bir tepsi olarak kullanan figürler ön planda ve vurgulu kullanıl-
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mıştır. İkinci plandaki masanın başındaki kırmızı şapkalı figür masaya servis yapmaktadır. Geri
planda yemek masasının çevresinde bir düzen içinde oturan insanlar ve diğer objeler arasındaki
büyük-küçük (oran-orantı) ilişkileri tablodaki genel kurgusal bütünlüğü oluşturmuştur (Görsel
3.59).

Görsel 3.59: “Köy Düğünü”, 1568, Pieter Brueghel, 118x164,5 cm, Ahşap Panel
Üzerine Yağlı Boya, Kunts Historisches Museum Wien (Kants Hestoricis Müzyum
Vin), Viyana, Avusturya

3.6. Ritim: Görsel hareketin, renklerin, şekillerin veya çizgilerin anlamlı tekrarı için kullanılan sanatsal biçimlendirme ilkesidir. İyi düzenlemelerin tümünde bulunan kontrollü hareketlere ritim denir.
Vasiliy Kandinskiy [Vasili Kandinski (1866-1944)] “Kompozisyon 8” adlı tablosunu
oluşturmak için çeşitli şekiller, çizgiler ve renkler kullanmıştır. Tabloda kullanılan biçimler ve
objeler arasındaki boşluk-doluluk, yakınlık-uzaklık, renk ve yön düzenlemeleri ve tablonun
tümünde bulunan kontrollü hareketler ritim duygusunu hissettirir (Görsel 3.60).

Görsel 3.60: “Kompozisyon 8”, 1923, Wassily Kandinsky, 140x201 cm,
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Solomon R. Guggenheim Museum
(Salımın Guginhaym Müzyum), New York, ABD
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3.7. Vurgu: Eserlerde baskın unsur ve ilgi odağı yaratmak için kullanılan sanatsal biçimlendirme ilkesidir. Renk, değer ve şekiller baskın unsur elde etmek için vurgulanabilir. Paul
Klee [Pol Kıle (1879-1940)] “Kırmızı Balon” adlı eserinde, geometrik kurgu içinde hiyerarşik
olarak ortaya ve üste yerleştirdiği balonu kırmızı renkle vurgulamıştır (Görsel 3.61).

Görsel 3.61: “Kırmızı Balon”, 1922, Paul Klee, 31,7x31,1 cm, Yağlı Boya,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York, ABD

3.8. Hareket: Seyircilerin eseri izlerken eser üzerinde bakışlarını yönlendirmek, durağan
yapıyı bozmak ve kompozisyona dinamizm katmak için kullanılan sanatsal biçimlendirme ilkesidir. Genellikle eserin merkezine doğru kullanılır.
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“Sanat, yaşantının iz düşümüdür. Konu bir özdür, her öz kendi kabuğunu yapar. Ben insanı santimetrik ölçülerle değil, diyalektik yöntemlerle resmediyorum.” diyen İbrahim Balaban’a
ait “Çocukların Oyun Sevinci” isimli tablosunda çocuklar özgür bir ortamda ve neşe içinde
oynamaktadırlar. Kompozisyonda sol alt köşede bulunan çocukların coşku ile el ele tutuşmaları
ve doğal ortamdaki devinim, hareket duygusunu hissettirir (Görsel 3.62).

Görsel 3.62: “Çocukların Oyun Sevinci”, 1998, İbrahim Balaban, ?, Tuval Üzerine Yağlı Boya, Özel Koleksiyon

Öğrencilerinizin bu bilgiler doğrultusunda özgün çalışmalar yapmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizi okul bahçesine çıkarınız. Yaşadıkları mevsimin doğa üzerindeki etkilerini gözlemlemelerini isteyiniz. Mevsimlerin doğada meydana getirdiği değişiklikleri hatırlatınız. Öğrencilerinizle mevsimlere göre doğaya hâkim olan renkler, doğal bitki örtüsündeki değişiklikler
vb. üzerinde konuşunuz. Öğrencilerinizi dört gruba ayırınız. Her gruba bir mevsim ve bir renkli
resim tekniği veriniz.
1. grup: Kış mevsimi-Guaj boya tekniği
2. grup: İlkbahar mevsimi-Pastel boya tekniği
3. grup: Yaz mevsimi-Sulu boya tekniği
4. grup: Sonbahar mevsimi-Kolaj tekniği
Grupların tespit edilen konular ve teknikler doğrultusunda dayanışma, paylaşma, eşit
davranma, iş birliği yapma ve yardımseverlik gibi değerleri gözeterek çalışmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizden yaptıkları çalışmalardan dört mevsim tablosu oluşturmalarını isteyiniz. Yapılan çalışmaları sınıf veya atölye panosunda sergileyiniz.
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Öğrencilerinizden evlerinde veya okulda kolaj çalışmasına uygun olan geri dönüşüm
malzemelerini sınıfa veya atölyeye getirmelerini isteyiniz. Çalışmaya geçmeden önce öğrencilerinizin çevrelerine karşı sorumlulukları üzerinde durunuz. Öğrencilerinizin çevre sorunlarına çözüm önerilerinde bulunmalarını, bu öneriler doğrultusunda geri dönüşüm malzemeleriyle
“çevre” konulu özgün kolaj çalışmaları yapmalarını sağlayınız. Yapılan çalışmaları, sınıf veya
atölye panosunda sergileyiniz. Öğrencilerinizin sergi sırasında çalışmalar üzerinden çevre bilinci ve doğa sevgisi ile ilgili düşüncelerini paylaşmalarını sağlayınız.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret

ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ

ve grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hız-

DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP

larını da dikkate alınız. Bu öğrenciler için eğitim öğre-

OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

tim yılı başında Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve
BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda hazırladığınız
kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli
dokümanlar ve kriterler 306, 307, 308 ve 309. sayfalarda
verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme, EK-A1
ve EK-A2 ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha
fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilerinizden 35x50 cm boyutunda resim kâğıdına guaj boya ile özgün
çalışmalar yapmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmaları hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

Sanatçının eserinde kullandığı renkli resim tekniğini tanıması

ZAYIF (1)

√

Renkli resim teknikleri ile özgün çalışma yapma konusunda istekli
olması
Yüzey üzerinde renkli guaj boya tekniği ile çalışmalar yapması

ORTA (2)

ÖLÇÜTLER

İYİ (3)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

√
√
√

Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak kompozisyon oluşturması
Renkli resim teknikleri ile yapılan sanat eserlerinin tıpkıbasım örneklerini sınıfa veya atölyeye getirmesi ve incelemesi, bunlardan yararlanması

√

Ödevin tertip düzeni, estetik görüntüsü, özenle yapılması

√
√

Çalışmasını zamanında paspartulu teslim etmesi
TOPLAM

16

6

1

GENEL TOPLAM

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 7 ölçüt bulunmaktadır.Öğrencinin bu formda her bir ölçütten alabileceği en
yüksek puan değeri ise 4’tür. Öğrenci bu ölçütlerden toplam 7x4 = 28 puan alabilir. Öğrencinin
100 üzerinden alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 28 üzerinden 23 puan almış olsun.
Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
28
23
100
x
–––––––––––
100x23
x = ––––––––––– = 81,14 = 81 puan alabilir.
28
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)

1

Çalışmasında kompozisyon
ilkelerini uygulayabilme

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Guaj boya tekniğine uygun
çalışma

SIRA NO.

Çalışmasında sanatın düzenleme
ilkelerinden yararlanma

DAVRANIŞLAR

Renkli resim teknikleri ile özgün
çalışma yapmaya istekli olma

3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Renkli Resim Uygulamaları II
Bu ölçek “Renkli Resim Uygulamaları II” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı ile
hazırlanmıştır.

20

20

20

20

10

10

100

ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Renkli Resim Uygulamaları II
Bu ölçek “Renkli Resim Uygulamaları II ” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı
ile hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA
BİÇİMLENDİRME

KONU

RENKLİ RESİM UYGULAMALARI II

BAREM

DEVİNİŞSEL,
PSİKOMOTOR
ALAN

ÖLÇÜTLER

DUYUŞSAL
ALAN

SIRA
NO.
OKUL
NO.

Renkli resim tekniklerinin kullanıldığı sanat
eserlerini inceler.
Sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanarak
kompozisyonlar oluşturur.

20
20

Guaj boya tekniğine uygun çalışır.

20

Renkli resim teknikleri ile özgün çalışma yapmaya istekli olması

20

Çalışmaları zamanında bitirmesi

10

Temiz ve düzenli çalışması

10
TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

“Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka
heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

3.3. ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR
KAZANIMLAR
3.3.1. Heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkı açıklar.
3.3.2. Farklı malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapar.
3.3.3. Üç boyutlu çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

Görsel 3.63: “To Infinity”, 1986, İlhan Koman, ?, Titanyum Heykel, Özel Koleksiyon
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ
DERS

: GÖRSEL SANATLAR (RESİM)

3. ÖĞRENME ALANI

: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

3. KONU

: ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR

KAZANIMLAR

: 3.3.1. Heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkı açıklar.
3.3.2. Farklı malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapar.
3.3.3. Üç boyutlu çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.

SINIF

: 10

SÜRE

: 10 ders saati

ARAÇ GEREÇ

: Resim kâğıdı, kurşun kalem (2B), altlık, silgi, oluklu mukavva, kutular, şişe kapakları, cetvel, maket bıçağı, makas, yapıştırıcı, her türlü atık malzeme (metal, kâğıt, ahşap, taş, plastik
vb.)

YÖNTEM VE TEKNİKLER : Sanat eseri inceleme, gösterip yaptırma, uygulama, anlatım
KAYNAKLAR

DERSE HAZIRLIK

: Genel Ağ, çeşitli temel sanat eğitimi kitapları
Öğrencilerinize “Üç boyutlu çalışmalar denildiğinde
aklınıza neler geliyor?” sorusunu sorunuz. Öğrencilerinizin
dikkatlerini öğretim sürecine çekiniz.
“Bu dersten sonra üç boyutun, heykel ve kabartmanın ne
olduğunu, heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkı, farklı
malzemeler ile sanatsal düzenleme ilkelerini özgün bir şekilde
uygulayarak üç boyutlu çalışmalar yapmayı, çevrenizde ve değişik kaynaklarda gördüğünüz heykel ve rölyeflerde hangi malzemenin kullanıldığını ve hangi tekniğin uygulandığını, üç boyutlu çalışmalara başlamadan önce eskiz yapılması gerektiğini,
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heykellerde denge, hareket, hacim, ölçü ve oran gibi temel
tasarım ilkelerinin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.” gibi
ifadeler kullanarak öğrencilerinizi motive ediniz.
Öğrencilerinizden farklı dönem ve medeniyetlere ait üç
boyutlu heykel ve rölyef sanat eserlerini araştırmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize bir sonraki ders için araştırma konusuyla
ilgili sunum hazırlamalarını söyleyiniz. Sunumlarını sınıfta
veya atölyede sunmalarını sağlayınız.
Öğrencilerinizden, Sivas Divriği Ulu Camii’nin taç
kapılarını incelemelerinin yanı sıra tarihsel bir değeri olan
dinî bir yapıya ait kabartmaları incelemelerini, ayrıca İlhan
Koman’ın (1921-1986) “Akdeniz Heykeli” isimli eserini ve
bulundukları çevredeki bir heykeli araştırmalarını ve sunum
hazırlamalarını isteyiniz. Öğrencilerinizi öğrenme-öğretme
sürecine hazırlayınız.

ETKİNLİK SÜRECİ
Sanat eserleri içinde bulunduğu mekânla insan arasında ilişki kurar. Bu ilişkiyi bir mağaranın duvarındaki resim, doğanın içindeki kaya yontusu veya çok iyi tasarlanmış resim ve
heykel sağlayabilir. Heykel yapımında kil, kâğıt, metal, ağaç vb. birçok materyal kullanılabilir.
Öğrencilerinizden çevrelerinde bulunan müzelerden veya Genel Ağ’dan üç boyutlu eserleri incelemelerini isteyiniz. Öğrencilerinize “Bu eserlerin benzerleri yakın çevrenizde de var
mı?” gibi sorular sorarak öğrenme-öğretme sürecini başlatınız.
1. Heykel ve Kabartma (Rölyef) Arasındaki Farklar
Biçimlendirme arzusu tarih öncesinden beri insanın doğasında var olan bir dürtüdür. Bu
yüzden sanatsal yapılandırma, nesneleri üç boyutlu olarak algılama ve bireyin kendini bu şekilde ifade etme gereksinimlerine yanıt verecek koşulların oluşturulması çağdaş sanat eğitiminin
gerekliliklerindendir.
Öğrencilerinize “Heykel ve kabartma (rölyef) çalışmaları arasında belirgin farklar vardır.
Kabartma yüzeye uygulanır. Heykel çalışması ise yüzeyden bağımsız olarak biçimlendirilir.
Heykel ve kabartmanın özelliği uzayda kütlesel olarak yer kaplamalarıdır. Kabartma, bir düzlem üzerinde derinlik, perspektif kullanılarak yanılsama olarak verilir. Heykel çalışmalarında
ise derinlik gerçektir. Resim sanatında olduğu gibi üç boyutlu sanatta da kompozisyon ögelerinin ve tasarım ilkelerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu ortak kurallar çalışmalardaki
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kaygıları aynı noktada birleştirir. Üç boyutlu bir çalışmanın önce iki boyutlu eskizleri yapılır.” gibi ifadeler kullanınız.
Heykel ve kabartma eser örneklerini sınıf veya atölye ortamında görünür bir yere asınız. Öğrencilerinizin eserler üzerinde karşılaştırma yapmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizin
heykel ve rölyef arasındaki farkları kavramalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden aşağıdaki
soruları cevaplamalarını isteyiniz.
1. Üç boyut nedir?
2. Heykel nedir?
3. Rölyef nedir?
4. Heykel ve rölyef arasındaki farklar nelerdir?
Üç boyutlu çalışmalara başlamadan önce üç boyut, heykel ve kabartma hakkında öğrencilerinize aşağıdaki bilgileri veriniz.
Üç Boyut: En, boy ve yükseklikten oluşan derinlik ve gerçeklik hissine üç boyut denir.
Nesnenin kendine özgü varlığını ortaya koyan hacmi ve kütlesidir.
1.1. Heykel: Taş, bakır, alçı, kil, ağaç, metal, fildişi, ytong vb. malzemelerden yontularak, yığılarak, yoğrularak yapılan insan, hayvan vb. soyut ya da somut olguları yansıtan veya
bir düşünceyi canlandıran sanat yapıtıdır. Üç boyutlu eserler (heykel) mekânda yer kaplar,
eserlere dokunulabilir ve eserlerin çevresinde dönülebilir. Heykel; çeşitli araç gereç ile sanatsal düzenleme ilkeleri kullanılarak üç boyutlu düzenlemeler yapma, bu yolla yaratılan eserler
aracılığı ile de duygu ve düşünceleri iletme sanatıdır. Oluşturulan üç boyutlu yapıt, soyut ya
da somut olguları canlandırabilir; betimleyici ya da süsleyici nitelik taşıyabilir.
Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zamanlara kadar uzanır. Dünyanın çeşitli yerlerinde
yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden vs. gibi çok çeşitli malzemelerden
yapılmış heykel ve heykelciklere rastlanmaktadır. Heykeller üzerinde yapılan incelemelerde
heykellerin büyük bir kısmının;
• çeşitli kavimlerin ilah olarak tanıdıkları varlıkları,
• bazılarının kral-kraliçe kahramanları ve kahramanlık olaylarını,
• bilim, sanat ve sporda meşhur olmuş kimseleri, herhangi bir kişi ya da olayın anısını
yaşatmak amacıyla tasvir ettikleri görülmektedir.
Bir kısmının da çeşitli insan ve hayvanları tasvir ettikleri anlaşılmaktadır.
Öğrencilerinizden farklı dönem ve medeniyetlere ait üç boyutlu heykel ve rölyef sanat
eserlerini, eserlerin konularını yazılı ve görsel kaynaklardan araştırmalarını, hazırladıkları
sunumlarını sınıfta veya atölyede sunmalarını isteyiniz.
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Görsel 3.64: “Hürriyet Kulesi Önünde Üç Erkek -Mehmetçik, Türk Aydını ve Türk Köylüsü-”, ?, Hüseyin Özkan, ?, Taş Yontu,
Anıtkabir, Ankara
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Görsel 3.65: “Dört Irmaklar Çeşmesi Aslanı”, 1650,
Gian Lorenzo Bernini [Cian Lorenzo Bernini (1598-1680)], ?, Pişmiş Toprak Heykel,
Gallery of the National Academy of San Luca (Galeriy of dı Neyşınıl Akademiy of Sen Luka), Roma

Bernini (Görsel 3.65), Michelangelo (Görsel 3.66), Zühtü Müridoğlu (Görsel 3.67), Picasso (Görsel 3.68), Kuzgun Acar (Görsel 3.69) ve İlhan Koman (Görsel 3.70) gibi birkaç sanat
dalında birden fazla ürün vermiş sanatçıların yapıtları, heykel sanatının başka görsel sanat dalları ile ilişkisini ortaya koyar. Heykelin bezeme ögesi olarak da kullanılmasından dolayı heykel
sanatı, eskiden beri mimarlık ile yakın ilişki içinde olmuştur.

Görsel 3.66: “Pieta”, 1499, Michelangelo, ?, Mermer Heykel,
Basilica Papale San Pietro (Bazilika Pepali Sen Pietro), Vatikan
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Görsel 3.67: “Balerinler Serisi’nden”, ?, Zühtü Müridoğlu, ?, Bronz Heykel, ?

Görsel 3.68: “Keçi”, 1950, Pablo Picasso, ?, Bronz Heykel,
Museum of Modern Art (Müzyum of Modırn Art), New York, ABD
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Görsel 3.69: “Kuşlar”, 1967, Kuzgun Acar, ?, Bronz Heykel, Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul

Görsel 3.70: “Whirlpool” (Vorpul), 1975-80, İlhan Koman, ?, Titanyum Heykel,
Özel Koleksiyon
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1.2. Kabartma (Rölyef): Taş, metal, kil, ahşap ya da alçı yüzeyine bazı kesimleri oyuk
bazı kesimleri kabartılı bırakılarak betimler oluşturma yöntemi ile yapılan sanatsal çalışmaya
kabartma (rölyef) denir.
Kabartmalara tarihî yapıların, sütunların, mezar taşlarının ve lahitlerin yüzeylerinde rastlanır. Kabartma, ışık alan ve almayan yönlerin belirme derecesine ve yüzey şekline göre yüksek
ve alçak kabartma olarak adlandırılır. Yüksek kabartma, çalışmanın hemen hemen yarısı kadar
yüzeyden yüksektir. Mimari yapıların yüzeylerinde görülür (Görsel 3.71). Alçak kabartmalar
yüzeyden çok az ayrılan kabartmalardır. Madalyon, para vb. yüzeylerinde görülen kabartmalar
bu şekildedir (Görsel 3.72, 3.73).

Görsel 3.71: “Sakarya Savaşı”, 1954, İlhan Koman, ?, Rölyef, Anıtkabir, Ankara
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Görsel 3.72: “Grifon”, MÖ VIII. yy., Fil Dişi Kabartma, ?,
Yeni Asur Dönemi, Nimrud Antik Kenti, Irak

Görsel 3.73: “II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’ne ait sikke üzerinde Anadolu parsı figürü”, XIII. yy., Anadolu Selçuklu Dönemi
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Sivas Divriği Ulu Camii (1228-1243)
Öğrencilerinizden, sınıfa veya atölyeye Sivas Divriği Ulu Camii’nin taç kapılarının fotoğraflarını getirmelerini isteyiniz. Kabartmalarda bulunan motiflerin anlamlarını araştırmalarını
söyleyiniz. Öğrencilerinizin getirdikleri görselleri sınıf veya atölye ortamında görünür bir yere
asınız. Görsellerden yararlanarak öğrencilerinizin Sivas Divriği Ulu Camii’nin taç kapılarını ve
tarihsel değeri olan dinî bir yapıya ait kabartmaları incelemelerini sağlayınız. Öğrencilerinize
aşağıdaki bilgileri veriniz.
Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen bu yapı topluluğu cami, darüşşifa
ve türbeden meydana gelen bir külliyedir (Görsel 3.74). Sivas Divriği Ulu Camii kuzey-güney
yönünde, dikdörtgen planlı ve tümüyle kesme taşlarla yapılmış bir yapıdır. Camiye girişi ve
camiden çıkışı sağlayan doğu, batı ve kuzey yönlerinde üç ayrı anıt kapı ve darüşşifanın giriş
kapısı yer almaktadır. İç mekân, sekizgen payeleri birleştiren çift yönlü sivri kemerler ile farklı
genişlikte yirmi beş birime ayrılmıştır. Büyük boyutlu mihrap önü dilimli, orta bölüm ise oval
birer kubbeyle örtülüdür. Sekizgen aydınlatma feneri bulunan orta bölümün kubbesi, sekizgen
piramidal külahla kaplıdır. Diğer birimlerin örtü sistemini yıldız, artı ve bileşik tonozlar oluşturmuştur. Güneydoğusundaki şah mahfili de bileşik tonoz örtüsü ile dikkat çekmektedir.

Görsel 3.74: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, genel görünüm, Sivas
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Sivas Divriği Ulu Camii’nde anıt kapıların üzerinde farklı anlamlara gelen motifler bulunur.
Batı Kapı: Ulu Camii’nin kıblesinin sağındaki kapıdır. Motiflerinin duvara asılmış bir
halı güzelliğinde olmasından “Tekstil Kapı” adı ile de anılmıştır. Aynı zamanda Divriği çarşısına
baktığından “Çarşı Kapı” ve ikindi vakti kapıda beliren namaz kılan insan silüetinden dolayı
“Gölge Kapı” da denmektedir (Görsel 3.75). Aslında caminin çıkış kapısı olarak yapılmıştır.
Bu eserde lale motifleri farklı şekillerde kullanılmıştır. Lale tasavvufta Allah’ı ve tekliği temsil
eder (Görsel 3.76). Çift başlı kartal sembolü Anadolu Selçuklularının, boynu bükük şahin figürü
ise Mengücek Beyliğinin sembolüdür. Bu iki sembol Batı Kapı üzerinde yan yana durmaktadır.
Mengücekler; boynu bükük şahin kabartması ile Selçuklulara bağlılıklarını, şahinin bir pençesini
dik tutmasıyla yeri geldiğinde karşı duracaklarını betimlemişlerdir (Görsel 3.77).

Görsel 3.75: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, Batı Kapı, Sivas
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Görsel 3.76: Batı Kapı, detay

Görsel 3.77: Batı Kapı, detay
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Kuzey Kapı: Caminin asıl giriş kapısıdır. Cemaatin giriş kapısı olduğundan “Cümle Kapı”da denir. Kapının üzerindeki bütün motifler cenneti tasvir ettiğinden “Cennet Kapı” ve kaleye baktığından dolayı “Kale Kapı” da denmektedir (Görsel 3.78). Kapının üzerinde sonsuzluğu
ifade eden hayat ağacı ve rozet motifleri bulunmaktadır (Görsel 3.79). Cennet Kapı’nın üzerindeki tonozda yer alan sarkıtlar gözyaşı damlaları görünümündedir (Görsel 3.80, 3.82). Altında
ateş yanan kazan motifleri cehennemi tasvir etmektedir. Cennet Kapı’nın arka yüzünün solunda
demir oksit boyası ile boyanarak yapılan bir mızrak ve bir meşale motifi mevcuttur. Mızrak,
gücü temsil etmektedir. Meşale ise ilmi temsil etmektedir (Görsel 3.81).

Görsel 3.78: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, Kuzey Kapı, Sivas
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Görsel 3.79: Kuzey Kapı, detay

Görsel 3.80: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, Kuzey Kapı, Sivas
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Görsel 3.81: Kuzey Kapı, detay

Görsel 3.82: Kuzey Kapı, detay
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Şah Kapı: Caminin doğu kısmında yer alır. Şahın ibadet için camiye girişte kullandığı
kapıdır. Kapının insan boyundan küçük yapılmasının amacı insanda tevazu ve kulluk bilincini
ortaya çıkarmak ve Şah’ın yalnız Allah’ın huzurunda eğileceğini vurgulamaktır. Hünkâr kapıları ve hünkâr mahfilleri padişah ya da beyleri cemaatten soyutlamak amacı ile değil olası suikast
ve saldırılara karşı korumak için yapılmıştır (Görsel 3.83, 3.84). Kapıdaki kitabede “Mülk,
Kahhar ve tek olan Allah’a aittir.” ayeti yazılıdır (Görsel 3.85).

Görsel 3.83: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, Şah Kapı, Sivas
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Görsel 3.84: Şah Kapı, detay

Görsel 3.85: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, Şah Kapı, Sivas
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Taç Kapı: Darüşşifanın giriş kapısıdır (Görsel 3.86). Taç Kapı’nın iç alınlık kısmında
Selçukluyu simgeleyen beşgen ve sekizgen yıldız motifleri kullanılmıştır. Kapı üzerinde yer
alan yıldız ve hilaller, Türk bayrağındaki hilal ve yıldızın aynısıdır. Üst kısmında küçük bir
pencere ve ortasında bir denge sütunu bulunmaktadır. Kapıdaki motifler simetrik gibi görünse
de aslında asimetriktir (Görsel 3.87). Taç Kapı’da kullanılan hiçbir motifin birbirinine benzememesi mimari bir zenginlik oluşturmuştur (Görsel 3.88).

Görsel 3.86: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, Taç Kapı, Sivas
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Görsel 3.87: Taç Kapı, detay

Görsel 3.88: Taç Kapı, detay
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Sivas Divriği Ulu Camii’nin kapılarında kullanılan bazı kabartma ve süsleme ögeleri aşağıda verilmiştir.
Rozet: Rozetler taç kapıların üst taraflarında konumlanmıştır. Taç kapıda birden fazla
yerde ve büyüklükte bulunur. Rozetler ya zemine desenlenmiş ya da kot farkıyla yükseltilerek
madalyon hâlini almıştır. Daire içinde çok çeşitli süslemeler görülür. Rozette bitkisel, geometrik motiflerin veya iki motifin de birlikte uygulandığı görülür (Görsel 3.89).

Görsel 3.89: Sekizli rozet, detay

Lotus: Beyaz nilüfer çiçeğidir. Latince yıkanmış, ıslak anlamındadır. Selçuklu Dönemi’nin en simgesel ve yaygın bitkisel motifidir. Divriği Ulu Camii’nde çokça kullanılmıştır.
Lotus çiçeği soyut bir biçimde vurgulanmıştır (Görsel 3.90).

Görsel 3.90: Lotus, detay

Rumi: Rumi motifi çatallı ve ucu sivri bir yapraktır. Anadolu’da farklı biçimlerde kullanılmıştır. Bazen rumi yaprağının iki çatalı arasından ufak bir yaprakçık, üçgen veya damla
olarak çıkar. Divriği Batı Kapı’da örnekleri görülür (Görsel 3.91).

Görsel 3.91: Rumi, detay
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Karma Süsleme: Karma süsleme geometrik ve bitkisel süslemenin üst üste bindirilmesinden oluşur. Bu kaynaşmada motifler kendi özelliklerini yitirmez. Motifler iç içe geçmiştir.
Fakat hatlar kesin ve belirgindir. Bir başka karma süsleme ise geometrik motif ile bitkisel motifin aynı yüzeyde yan yana gelmesi ile oluşturulan düzenlemedir. Bazen araya geniş bir friz
(üzeri boydan boya kabartmalarla süslü bölüm) bazen de ince düz bir bant gelir (Görsel 3.92).

Görsel 3.92: Karma süsleme, detay

Küre: Küreler rozetler gibi taç kapıların üst taraflarında yer alır. Taç Kapı’da birden fazla ve
farklı büyüklükte bulunur. Rozette bitkisel, geometrik motiflerin veya iki motifin de birlikte uygulandığı görülür. Kürede ise sadece geometrik motifler uygulanır. Genelde yıldız motifi ajur ızgara
tekniği ile işlenmiştir. Küreler içi boş ve belli bir kalınlığa sahip süslemelerdir (Görsel 3.93).

Görsel 3.93: Küre, detay

Öğrencilerinizin her motifin rölyef özelliği taşıdığını, anlamını ve geometrik yapısını fark
etmelerini sağlayınız.
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“İnsanın kucaklaşması, sevgisi anlatılırken Akdeniz aklıma geldi. Akdeniz büyüktü, bizden bir denizdi. Kucak açmayı bu adla anlatmak istedim. Sevgiyi ve kucaklaşmayı anlatırken
bir kadının bütünlüğünden yararlanmak istedim.”
İlhan Koman
İlhan Koman Akdeniz Heykeli
Akdeniz Heykeli, Akdeniz’in hareketli dalgalarının ve kollarını iki yana açmış uçucu
bir hafiflik hissi veren kadın figürünün sevgi ile kucaklaşmasının timsalidir. Yarısı metalden
diğer yarısı boşluktan yapılmış dinamik bir forma sahiptir. Eser 112 metal levhanın yan yana
getirilmesiyle oluşmuştur. Kesintili dilimlerden oluşan hareketli bir görünüme sahiptir. Hareket, İlhan Koman’ın (1921-1986) heykellerinin temel ögelerinden biridir. Her parçası 12 mm
kalınlığında metal levhalardan oluşan bu başyapıt, üçgen bir kompozisyondan oluşmaktadır.
Heykelin esas formunu, devinim hâlinde mekânda kapladıkları boşluklar oluşturur. Dolayısıyla
içinde bulunduğu mekân onunla organik bir uyum içindedir. Heykelin biçimi metal levhalara içbükey ve dışbükey formlar kazandırılarak tasarlanmıştır. Bu hareketlerle deniz dalgasına
gönderme yapılmıştır. Kadının hatlarını ön planda tutmak için belli bölgelerde metaller daha
sık kullanılmış ve figürün vücut formu öne çıkarılmıştır. Dokulu bir etkiye sahip olan yapıttaki
eğimler heykele ritim kazandırmıştır. Bu ritim heykelin dokusunda bir titreşim oluşturmuş ve
bu titreşim esere bir devinim kazandırmıştır. Kollarını iki yana açmış kadın figürü, bedeninin
üzerinden ırmak gibi aşağı doğru akan giysisi ile “Bütün insanlığı kucaklamak isteyiniz.” gibi
bir etki yaratmıştır.

Görsel 3.94: İlhan Koman Akdeniz Heykeli’ni yaparken

İlhan Koman’ın Akdeniz Heykeli’nin görselini sınıfta veya atölyede görünür bir yere
asınız. Öğrencilerinizin heykeli ilk gördüklerindeki izlenimlerini ve düşüncelerini arkadaşları
ile paylaşmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizden yaşadıkları çevrede var ise bir heykel (yok
ise Genel Ağ’dan) seçmelerini isteyiniz. Öğrencilerinizden seçtikleri heykelin farklı açılardan
fotoğraflarını çekmelerini isteyiniz. Heykelin adını, sanatçısını, ölçülerini, malzemesini ve yapılış amacını araştırmalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizi eser inceleme örneği hazırlamaları için
görevlendiriniz.

279

ESER İNCELEME ÖRNEĞİ
Öğrencinin Adı ve Soyadı:.......................
Aşağıdaki form seçtiğiniz heykel çalışmasını çözümlemeniz amacıyla hazırlanmıştır.
İlgili yerleri lütfen doldurunuz.
Betimleme
1. Heykelin biçimi (soyut, figüratif vb.) nasıldır?
2. Heykel ne renktir?
3. Heykel pürüzlü, düz vb. nasıl bir dokuya
Görsel 3.95: “Akdeniz Heykeli”, 1980, İlhan Koman, ?,
sahiptir?
Metal Levha, İstanbul
4. Nerelerde boşluk görünüyor?
5. Heykel taş, mermer, pişmiş toprak, tahta, cam, maden vb. hangi malzemeden yapılmış?
6. Hangi bakış açısından eseri en iyi şekilde görebiliyorsunuz (çevresinde dolaşarak, karşıdan, yandan vb.)?
7. Işık-gölgeyi heykelin nerelerinde görüyorsunuz?
8. Heykelin konusu nedir?
Çözümleme
1. Heykel hareketli mi? Nasıl bir harekete sahip?
2. Heykel dengeli duruyor mu? Eserin dengesini ne sağlamış?
3. Heykelin ölçüleri gerçeğine oranla nasıldır?
4. Heykelde en çok dikkatinizi çeken yer neresi? Sanatçı, dikkati oraya çekmek için ne
yapmış?
5. Heykelde kıvrım, hareket, doku, boşluk, renk vb. açılardan düzenli ya da düzensiz tekrarlar var mı?
Yorumlama
1. Heykel hüzünlü, neşeli, gururlu, mağrur, güçlü vb. nasıl bir ifadeye sahip?
2. Heykelin aktarmaya çalıştığı tema ya da semboller neler olabilir?
3. Heykel sizde hüzün, neşe, gurur vb. gibi duygulardan hangisini uyandırdı?
4. Heykel size neleri çağrıştırıyor?
5. Heykele bir isim veriniz.
Yargı
1. Heykelde benzetme kaygısı güdülmüş mü?
2. Sanatçı duygularını vurgulu bir şekilde anlatabilmiş mi?
3. Heykel daha çok rengi, dokusu ile mi yoksa biçimsel özellikleri ile mi dikkatinizi çekiyor?
4. Heykel yalnızca sanatsal amaçlı mı yapılmış yoksa başka bir amaca, bir düşünceye de
hizmet ediyor mu?
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İlhan Koman’ın “Akdeniz Heykeli” nin (Görsel 3.96) ve Sivas Divriği Ulu Camii’ndeki
“Taç Kapı”nın (Görsel 3.97) üzerinde bulunan rölyeflerin görsellerini sınıf veya atölye ortamında görünür bir yere asınız. Öğrencilerinize aşağıdaki soruları sorunuz, öğrencilerinizin eserler
arasında karşılaştırma yapmalarını sağlayınız.
• Bu yapıtların teması nedir?
• Hangisi bir yüzey üzerine betimlenmiştir?
• Hangisi en, boy ve derinliğe sahiptir?
• Hangi yapıtta daha çok anlatım zenginliği vardır?
• Bu eserlerde sizi en çok etkileyen yönler nelerdir?
Öğrencilerinizin sorulara verdikleri cevapları, sınıf veya atölye ortamında arkadaşları ile
paylaşmalarını sağlayınız. Öğrencilerinizin, Sivas Divriği Ulu Camii’nin taç kapıları, tarihsel
değeri olan dinî bir yapıya ait kabartmalar, İlhan Koman’ın “Akdeniz Heykeli” ve bulundukları
çevredeki bir heykel ile ilgili sunumlarını sınıfta veya atölyede sunmalarını sağlayınız.

Görsel 3.96: “Akdeniz Heykeli”, 1980, İlhan Koman, ?, Metal Levha, İstanbul
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Görsel 3.97: “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası”, 1243, Kuzey Kapı, Sivas
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2. Farklı Malzemelerle Üç Boyutlu Çalışmalar
Çevre bilinci oluşturmak amacı ile öğrencilerinize çalışmalarında hazır malzemeler yerine
özellikle atık malzemeler kullanmalarını söyleyiniz. Öğrencilerinizden atık malzemelerden üç
boyutlu çalışma yapmaları için kâğıt, kalem, silgi, metal çubuk, metal plakalar, ahşap plakalar,
alüminyum folyo, çubuklar, doğal ve yapay tüm artık ve atık malzemeler, yapıştırıcılar, testere,
çekiç ve çivi getirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinize daha önce hazırladıkları eskiz çalışmalarını da sınıfa veya atölyeye getirmelerini söyleyiniz. Çevreye duyarlılık konusuna öğrencilerinizin dikkatlerini çekiniz. “Doğa bekçi ile değil sevgi ile korunur.” cümlesi üzerinde düşünmelerini
ve fikirlerini sınıfta veya atölyede arkadaşları ile paylaşmalarını sağlayınız. Öğrencilerinize “doğa
sevgisi” temalı üç boyutlu komposizyon yaptırınız.
• Doğal ve yapay tüm artık ve atık malzemelerden yapılmış eserler incelenir. (Görsel 3.99, 3.100).
• Çalışılan eskizlere bağlı kalınarak hazır veya atık malzemeler imkânları doğrultusunda
çakılarak, yapıştırılarak, eklenerek, kırılarak kullanılır. Özgün kompozisyonlar kurularak
heykel çalışmaları yapılır.
• Çalışmalarda boşluk ve doluluk alanlarının dengeli dağılımına dikkat edilir (Görsel 3.98,
3.99, 3.100).
• Çalışmalar tamamlandığında sınıfta veya atölyede sergilenir.
Öğrencilerinizin birbirlerinin çalışmalarını eleştirmelerini ve bu çalışmalara önerilerde bulunmalarını sağlayınız. Öğrencilerinize sorumluluk kazanmalarını sağlamak amacı ile çalışma
bitiminde çevresel temizliklerini kendilerinin yapmalarını söyleyiniz.

Görsel 3.98: Üç boyutlu çalışma örneği

283

Görsel 3.99: “Gitar”, 1914, Pablo Picasso, ?, Heykel (demir-çelik-metal-tel), Museum of Modern Art, New York, ABD
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Görsel 3.100: “Boğa”, 1958, Pablo Picasso, ?,
Heykel (kontrplak-ağaç dalı-çivi-vidalar), Museum of Modern Art, New York, ABD

Öğrencilerinize, kompozisyon ögelerine dikkat ederek bir araya getirmeye çalıştıkları
tasarımlarının nasıl göründüklerini belli aralıklarla kontrol etmelerini söyleyiniz. Öğrencilerinizden oluşturmak istedikleri üç boyutlu çalışmalar için elde ettikleri birimleri birleştirmeden
önce farklı şekillerde denemelerini, özgün ve işlevsel bir bütün oluşturmaya özen göstermelerini isteyiniz. Öğrencilerinize kompozisyonlarını oluştururken hacim, doku, ışık-gölge, perspektif ve yüzey kavramlarını göz önünde bulundurmalarını vurgulayınız. Çalışmaların sonunda
öğrencilerinizin işlevsel ve özgün olan tasarımlarını bir araya getirerek sabitlemelerini söyleyiniz. Öğrencilerinizden kullandıkları malzemeleri dikkate alarak özgün çalışmalar yapmalarını
isteyiniz ve uygulama sürecini başlatınız. Üç boyutlu çalışmalarda denge, hareket, hacim ve
ölçü-oranın nasıl sağlanabileceğini kısaca anlatınız.
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Öğrencilerinizden bir önceki derste istediğiniz gerekli araç gereç ve malzemeleri çıkarmalarını isteyiniz. Öğrencilerinize getirdikleri malzemeler ile (gazete kâğıdı, ağaç tutkalı, leğen,
naylon poşet, su, kazan, ocak, maket bıçağı, metal tel, zımpara) sınıfta veya atölyede çalışma
alanı oluşturunuz. Öğrencilerinize yapacakları çalışmalara başlamadan önce eskiz çizimlerinin
yapılmasının önemini ve gerekliliğini vurgulayınız.
Kâğıt Hamurunun Hazırlanışı: Yeterli miktarda gazete kâğıdı küçük parçalara ayrılarak leğenin içinde ıslatılır. Hazırlanan karışım kazana aktarılır. 20-25 dakika karıştırılarak
kaynatılır ve karışımın özdeşleşmesi sağlanır. Hazırlanan karışım uygun bir kaba boşaltılır ve
karışımın soğuması beklenir. Hazırlanan karışım soğuma aşamasından sonra naylon poşetin
içine ufalanır. Hazırlanan karışıma tutkal eklenerek, karışım ucu geniş bir mala yardımıyla ezilerek hamur hâline getirilir. Kâğıt hamurunun kurumaması için hamur naylon poşette muhafaza
edilir. Yapılan çalışma ne kadar ayrıntılı ise kâğıt hamuru da o kadar pürüzsüz hazırlanmalıdır.
Yoğunluğu ekmek hamuru kıvamında olmalıdır (Görsel 3.101).

Görsel 3.101: Üç boyutlu çalışma örneği

Daha sonraki aşamada yapılacak üç boyutlu heykel çalışması için tel, modelin iskelet
yapısına uygun biçimde şekillendirilir (Görsel 3.102). Yapılan eskize uygun olarak hamurdan
küçük parçalar alınır ve iskelete yığmalar yapılarak modle (maddeleri üç boyutlu olarak biçimlendirme işi) edilir. Kâğıt hamurunda kurumalar olabilir. Bu durumda tutkalla nemlendirme
yapılabilir. Şekillendirme işlemi eskize uygun olarak tamamlanınca uygun bir ortamda kurumaya bırakılır. Dış yüzey kurudukça modelaj kalemleri, zımpara ve maket bıçağı yardımı ile ince
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ayrıntıların şekilendirilmesine devam edilebilir. Yapılan çalışma istenirse renklendirilebilir.
Çalışmalara son şekli verildikten sonra öğrencilerinizin birbirlerinin çalışmalarını saygı
çerçevesinde değerlendirmelerini sağlayınız. Öğrencilerinize bu örnek çalışma dışında yaşadıkları çevrenin imkânlarına göre buldukları atık malzemerle farklı çalışmalar yapabileceklerini
söyleyiniz. Çalışmaları değerlendirme aşamasında aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz.
• Bu konuyu seçerken esin kaynağınız nedir?
• Benzer bir çalışmayı tekrar yapmak ister misiniz?
• Çalışmanızın hangi aşamasında zorlandınız?
• Çalışmanızın sınıfta, atölyede veya başka bir yerde sergilenmesini ister misiniz?
Öğrencilerinize sorumluluk kazanmalarını sağlamak amacı ile çalışma bitiminde sınıf
veya atölye temizliğini kendilerinin yapmaları gerektiğini vurgulayınız.

Görsel 3.102: Üç boyutlu çalışma örneği
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2.1. Rölyef Çalışması
Öğrencilerinizden üç boyutlu çalışma yapmak için obje, kil, plastilin, modelaj kalemleri,
kâğıt, kalem, maket bıçağı, lastik tokmak, 6-7 cm yüksekliğinde ve 25x35 cm ölçülerinde ahşap
çerçeve, arap sabunu, kartonpiyer alçı, kova, su ve plastik kaplar getirmelerini isteyiniz. Öğrencilerinize bu malzemelerle rölyef çalışması yapacaklarını ifade ediniz.

Görsel 3.103: Rölyef çalışmalarına örnek

• Organik formların fiziksel ve doku özellikleri incelenir, bu doğrultuda eskizler hazırlanır.
• Doğadaki hayvanların, bitkilerin ve objelerin farklı yönlerden eskizleri çizilir.
• 6-7 cm yüksekliğinde ve 25x35 cm ölçülerindeki ahşap çerçevenin içi kil ile doldurularak
2-3 cm kalınlığında kil plaka hazırlanır (Görsel 3.103).
• Hazırlanan eskizler doğrultusunda bir plaka üzerine kil ile biçimlendirme çalışması yaptırılır.
• Yapılan çalışmanın tek yönlü negatif kalıbını almak üzere kovaya su konur. Suyun içine
kartonpiyer alçı eklenerek alçı karışım hazırlanır. Suya katılan alçı, suyun yüzeyinde ada
oluşturduğunda bir çubuk yardımıyla tomurcuklar kalmayıncaya kadar karıştırılır.
• Hazırlanan alçı karışım, yaptığımız çalışmanın çerçevesi içine yavaşça dökülür ve alçı
karışımın donması beklenir.
• Alçı donduktan sonra, döktüğümüz alçı ile içindeki kil ayrıştırılarak negatif bir kalıp elde
edilir. Kalıbın içi temizlenerek arap sabunuyla sıvanır.
• Elde edilen alçı kalıp, döküm yapmak üzere negatif yüzeyi yukarı gelecek şekilde düz bir
yüzeye yerleştirilir.
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• Alçı hazırlanan kovada aynı yöntemle yeniden alçı karışım hazırlanarak kalıp içine dökülür. Dökülen alçının donması beklenir.
• Dökülen alçı lastik tokmak yardımıyla yavaşça ve dikkatlice negatif kalıptan çıkarılır.
Elde edilen pozitif kalıp kurutulur ve isteğe bağlı olarak boyanabilir.
2.2. Üç Boyutlu Heykel Çalışması
Öğrencilerinizden üç boyutlu çalışma yapmak için kâğıt, kalem, silgi, kil, su, kova, alçı,
sünger, metal, ahşap tokmak, lastik tokmak, arap sabunu, ahşap plaka, modelaj kalemleri, tarak,
metal çubuk, tahta plakalar ve bez parçaları getirmelerini isteyiniz. Ayrıca öğrencilerinize daha
önce hazırladıkları eskiz çalışmalarını da getirmelerini söyleyiniz.

Görsel 3.104: Üç boyutlu çalışma örneği

“Üç boyutlu çalışmalarınızı büyük boyda veya daha küçük boyda yapabilirsiniz. Yapacağınız figürün kil aşamasında dik durması, kil yığmaların yapılabilmesi ve her açıdan rahat çalışılabilmesi için kilin altına koyacağınız ahşap plakayı hareket edecek ve dönebilecek şekilde
uygun bir yere yerleştiriniz.” gibi ifadeler kullanarak çalışmayı başlatınız.
• Yapılan eskizler doğrultusunda ahşap plakanın üstüne metalden veya ahşaptan iskelet
(armatür) yaptırılır (Görsel 3.104).
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• Bu iskelet üzerine önceden hazırlanmış uygun kıvamlı kilden yığmalar yapılır.
• Çizim ve eskizler doğrultusunda çizime bağlı kalınarak şekillendirme yapılır.
• Çalışma sırasında şekillendirmeye yardımcı olması için tarak, metal çubuk, modelaj
kalemleri, metal levhalar, sünger, bez, ahşap tokmak vb. aletlerden yararlanılır.
• Çalışmaya ara verildiğinde kilin kurumaması için çalışmalar çöp poşetleriyle hava almayacak ve kurumayacak şekilde sıkıca sarılır.
• Çalışma tamamladığında kalıp alma işlemine geçilebilir.
• Metal plakaları kile saplayarak ve plakalar arasında aralık vermeden figürü ikiye ayıracak şekilde bir hat oluşturulur.
• Kovaya su konur ve suyun içine kartonpiyer alçı ilave edilerek alçı karışım hazırlanır.
Ancak suya eklenen alçı, suyun üstünde ada oluşturduğunda bir sopa yardımıyla tomurcuklar kalmayıncaya kadar karıştırılır.
• Alçı karışım, uygun pozisyona getirilen kil figürün metal plakalarla ayrılan yarı yüzüne, yavaş yavaş akıtılarak alçı karışımın donması beklenir. Alçı kalıp ısınıp soğuduğunda kullanıma hazır hâle gelmiş demektir.
• Donma ve soğuma işlemi bittikten sonra figürün diğer yüzeyi için de aynı işlemler
yapılır. İkinci yüzeyin de ısınma ve soğuma işlemi tamamlandıktan sonra figürü ikiye
ayıran metal plakalar kilden çekilerek çıkarılır.
• Alçı kalıbın iki yakası lastik tokmak ve diğer aletler yardımıyla yapılan kil figüründen
yavaşça ayrılır. Kalıp içinde kalan kil parçaları temizlenir.
• Oluşturulan negatif kalıbın içi arap sabunu ile sıvanır.
• Kalıbın iki yakası birleştirilerek, içine malzeme döküldüğünde açılmayacak şekilde
metal telle veya lastik şeritlerle sıkıca sarılır ve sabitlenir. Kalıbın iki yakasının birleştiği yerler kil ile sıvanır.
• Negatif kalıbın içine doldurulmak üzere tekrar alçı karışım hazırlanır.
• Hazırlanan alçı karışım, kalıbın üst tarafında bırakılan delikten kalıbın içine doldurulur. Alçı karışımda hava kabarcığı kalmaması için kalıp hafifçe sallanır. Alçı donmaya
bırakılır. Isınma ve soğuma işlemi bittiğinde kalıp birleşme yerinden lastik tokmak
yardımıyla açılır.
• Negatif alçı kalıbın pozitif dökümden lastik tokmak yardımıyla yavaşça ayrılması sağlanır. Kalıp içinden çıkan pozitif çalışmaya rötuş yapılır.
• İsteğe bağlı olarak çalışma boyanabilir.
• Yapılan çalışmalar sınıfta veya atölyede sergilenir.
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3. Üç Boyutlu Çalışmalarda Sanatsal Düzenleme İlkeleri
Öğrencilerinize üç boyutlu çalışmalarda denge, hareket, hacim ölçü ve oranın nasıl sağlanabileceğini kısaca anlatınız.
3.1. Denge: Bir sanat eserini oluşturan ögelerin bütün içinde kompozisyon düzenini oluşturacak biçimde dağılımıdır.
Üç boyutlu çalışmalar mekân içinde estetik biçimler yaratmayı amaçlar. Üç boyutlu çalışmalarda biçim-tema birleşmesi ön plana çıkar. Belirli nesne ya da konuları betimleyen ve
hareket etmeyen kütlelerden oluşan bu sanat dalı; kompozisyon içinde boş-dolu, büyük-küçük,
yatay-dikey, uzun-kısa vb. zıt ilişkiler ile eserde dengeyi sağlar.

Görsel 3.105: “Bisiklet Tekeri”, 1951,
Marcel Duchamp, ?, Heykel (metal jant-boyalı ahşap
tabure), Museum of Modern Art, New York, ABD

Marcel Duchamp [Marsel Duşamp (1887-1968)], bir taburenin üzerine ters olarak monte
ettiği “Bisiklet Tekerleği” adlı eserinde malzeme ve işlevleri farklı iki nesneyi bir araya getirmiştir. Üzerinde nesne olması gereken tabureye bir bisiklet tekerleği koyarak tekerleğe yaşamsal bir
özellik yüklemiştir. Bu tezatlıkların birleşmesi eserde dengeyi sağlamıştır (Görsel 3.105).
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3.2. Hareket: Eser üzerinde unsurların konumlarından, duruşundan kaynaklanan statik
dengenin ve yönlerin sanatçı tarafından kurgulanması sonucu oluşan dinamizmdir. Eserdeki
yüzeylerde yön değişikliği ve tekrarlar forma hareketlilik kazandırır. Eserlerin enerjisi veya
gücü var gibi görünür, devinim hâlinde olduğu izlenimini verir. Bu devinim gerçekte yoktur.

Görsel 3.106: “Meta-Mekanik”, 1955, Jean Tinguely, ?, Heykel (demir-metal tel-kablolar-renklendirilmiş
metal parçalar-elektrik motoru), Museum Tinguely (Müzyum Tingili) , Baseı (Bezey), İsviçre

Jean Tinguely’nin [Jim Tingili (1925-1991)] eserleri dönen silindirler, kayışlar, motorlar,
jantlar, dişliler ve krank millerinden oluşur. Sanatçı; geometrik metal elemanlar, farklı hızlarda hareket eden çemberler ve bu çemberler üzerinde yer alan kısa çubuklardan oluşan “Meta-Mekanik”
adlı eseri ile izleyicide hareket izlenimi bırakan bir kompozisyon oluşturmuştur (Görsel 3.106).
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3.3. Hacim: Nesnelerin uzayda yer kaplayan masif kütlesi anlamına gelmektedir. Başka
bir anlatım ile hacim, dördüncü boyutta yani mekân boyutuna sahip olmayan üç boyutlu bir
nesnenin özelliğidir. Üç boyutlu çalışmalardan özellikle heykel başlı başına mekânda hacim
oluşturma sanatıdır. Sanatçılar hacmi sağlayabilmek için taş, tunç, bakır, kil, alçı, ağaç vb. malzemeleri çeşitli biçimlerde betimlerler.

Görsel 3.107: “Uzayda Kuş”, 1923, Constantin Brancusi, ?, Mermer Heykel,
Metropolitan Museum of Art (Metropolitın Müzyum of Art), New York, ABD

Constantin Brancusi [Konstantin Brankusi (1876-1957)] “Uzayda Kuş” adlı eserinde figürlerin hacimli kütlelerini yalın biçimde betimlemiştir. Eserde ana gövdeyi oluşturan soyutlanmış kuş figürü ve kaidesi ahşap malzeme ile bütünleşmiştir (Görsel 3.107).
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3.4. Ölçü ve Oran: Kompozisyondaki objelerin kendi içindeki parça-bütün ilişkisi veya
birbirleriyle büyüklük-küçüklük ilişkileridir. Formun kendi içindeki boyutların kendi arasında
anlamlı bütün oluşturulmasına yönelik estetik ilişkilerdir.

Görsel 3.108: “Madame L.R.”, 1918,
Constantin Brancusi, ?, Ahşap Heykel, Özel Koleksiyon

Constantin Brancusi’nin “Madame” adlı eseri ahşap modernist bir heykeldir. Sade ve
soyut bir tasarımdır. Eseri oluşturan birimlerin birbirleri ile ve bütün ile olan ölçü uyumu soyutlanan insan figürünü betimler (Görsel 3.108).
Üç boyutlu çalışma uygulamalarında kullanılacak olan sanatsal düzenleme ilkeleri sanatçının kullanacağı üsluba göre oran, ölçü, eklemlenme ve denge gibi temel sorunlara yaklaşımı
ile belirlenir. Heykeli oluşturan biçimlerin çevre, izleyici ve birbirleri ile ilişkisi açısından konumlandırılması (yönlendirme) eksenler ve varsayılan düzlemler aracılığı ile gerçekleşir. Öğrencilerinize üç boyutlu çalışmalarda sanatsal düzenleme ilkelerini, farklı malzemeleri kullanarak yapacakları çalışmalarda uygulamalarını söyleyiniz.
Eksen, simetrik ya da simetriğe çok yakın bir hacmin ya da hacimler grubunun odak
noktasından geçtiği varsayılan çizgidir. Varsayılan düzlemler ise bir tanesi önde, iki tanesi iki
yanda, bir tanesi de yatay durumda olmak üzere dört tanedir. Bunlar hacimli eksen ve yüzeylerin hareket, konum yönünü belirlemeye yarar. Bir heykelin ölçeği çevredeki başka nesnelerin
boyutları göz önüne alınarak belirlenir. Heykelin çeşitli ögelerinin bir araya getirilmesine ise
eklemlenme denir.
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Etkinlik sürecinde yapılan üç boyutlu çalışmalarda öğrencilerinizin elde ettikleri birimleri
birleştirmenin; özgün, işlevsel bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirerek sabitleme işleminin sabır gerektirdiği üzerinde durunuz. Öğrencilerinizle birlikte ürünleri inceleyiniz. Sabırla
yapılan çalışmalarda daha başarılı ürünler ortaya çıktığını inceleme sırasında öğrencilerinize
söyleyiniz. Çalışma bitiminde sorumluluk kazanmalarını sağlamak amacı ile öğrencilerinizin
çevresel temizliklerini kendilerinin yapmaları gerektiğini vurgulayınız. Tamamlanan eserleri
okulun uygun bir bölümünde sergileyiniz.
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN
ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ
DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA
SAHİP OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN
EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ETKİNLİKLERİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerinizin öğrenme gayret ve grafiğini, hızlı öğrenen öğrencilerinizin öğrenme hızlarını da dikkate alınız. Bu
öğrenciler için eğitim öğretim yılı başında Özel
Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme Birimi’nin iş birliğiyle Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı’nı hazırlayınız. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) doğrultusunda
hazırladığınız kriterlere göre ölçme ve değerlendirme yapınız. Gerekli dokümanlar ve kriterler
306, 307, 308 ve 309. sayfalarda verilmiştir.
Derecelendirme ölçeği ve ürün değerlendirme,
EK-A1 ve EK-A2 ölçeği kullanılarak yapılabilir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.
2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak bir günde işlenebilecek ders saatinden daha
fazla ders saati için de yapılabilir.
3. Bu plan dersin kapsamı, öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak her ders için
yeniden yapılandırılabilir.
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DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Yönerge: Öğrencilerinizden kendilerinin seçecekleri bir konuda üç boyutlu çalışmalar
yapmalarını isteyiniz.
Öğrencilerinizin yapılması istenen çalışmaları hangi düzeyde yerine getirdiklerini aşağıda verilen ölçütleri dikkate alarak değerlendiriniz.

√

ZAYIF (1)

Üç boyutlu çalışma yapmaya istekli olması

İYİ (3)

ÖLÇÜTLER

ORTA (2)

Tarih: ...../......./......
ÇOK İYİ (4)

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

√

Üç boyutlu çalışmaların özelliklerini açıklaması
Çalışacağı konuyla ilgili eskiz çalışmaları yapması

√

Çalışma aşamalarını sırayla yerine getirerek ürün ortaya çıkarabilmesi

√
√

Yapacağı üç boyutlu çalışma için doğru malzeme seçmesi

√

Çalışmasında sanatsal düzenleme ilkelerini kullanması

√

Çalışmasının özgün olması
Çalışmasının sanatsal düzenleme ilkelerine uygun olması, tertip ve temizliği, estetik görüntüsü, çalışmasını özenle yapması

√

Çalışmasını zamanında teslim etmesi

√
TOPLAM
GENEL TOPLAM

24

9
33

Formdan Alınan Puanın 100’lük Puan Sistemine Dönüştürülmesi
Formda toplam 9 ölçüt bulunmaktadır. Öğrencinin bu formda her bir ölçütten alabileceği en
yüksek puan değeri ise 4’tür. Öğrenci bu ölçütlerden toplam 9x4 = 36 puan alabilir. Öğrencinin
100 üzerinden alacağı puanın belirlenmesi için öğrenci örneğin 36 üzerinden 33 puan almış olsun.
Bu durumda öğrenci 100 üzerinden toplam,
36
33
100
x
–––––––––––
100x33
x = ––––––––––– = 91,66 = 92 puan alabilir.
36
NOT: Bu form ve formda yer alan ölçütler örnek olarak hazırlanmıştır. Ders işleyiş yönteminize, sınıf mevcuduna, süreye vb. koşullara bağlı olarak formu ve ölçütleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Formdaki işaretlemeyi öğretmen kılavuz kitabı üzerine yapabilirsiniz.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A1)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Üç Boyutlu Çalışmalar

Temiz ve düzenli çalışma

Süreyi iyi kullanma

TOPLAM

20

Tekniğe uygunluk

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

Üç boyutlu çalışma yaparken malzemenin imkânlarından yararlanma

SIRA NO.

Çalışmasında sanatın düzenleme ilkelerinden yararlanma

DAVRANIŞLAR

Yapılan çalışmanın özgünlüğü

Bu ölçek “Üç Boyutlu Çalışmalar” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı ile hazırlanmıştır.

20

20

20

10

10

100

1
2
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ (EK-A2)
3. ÖĞRENME ALANI : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
KONU
: Üç Boyutlu Çalışmalar
Bu ölçek “Üç Boyutlu Çalışmalar” konusunda yapılan çalışmayı ölçmek amacı ile hazırlanmıştır.
GÖRSEL SANATLAR

SIRA
NO.

ÖĞRENME
ALANI

GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

OKUL
NO.

KONU

ÜÇ BOYUTLU ÇALIŞMALAR

BAREM

DUYUŞSAL ALAN

DEVİNİŞSEL,
PSİKOMOTOR ALAN

BİLİŞSEL
ALAN

ÖLÇÜTLER

Heykel ve rölyefin anlamlarını bilir.

20

Yüzey üzerinde kara kalem tekniği ile açık-orta-koyu ton değerlerinden oluşan eskiz çalışmaları
yapar.

30

Atık malzemelerle çalışması sırasında sanatsal
düzenleme ilkelerini uygular.

30

Çalışmalarını zamanında bitirir.

10

Temiz ve düzenli çalışır.

10

TOPLAM
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1

2

ALDIĞI
PUAN

ALDIĞI
PUAN

ÖĞRENCİNİN
ADI VE SOYADI

DERS

100

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurarken nelere dikkat etmeliyiz? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Resim çalışmalarında kullanılan sanatsal düzenleme ilkelerini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Guaj boya tekniğinin nasıl uygulandığını açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Heykel ve kabartma (rölyef) arasındaki farkları açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

299

5. Aşağıda verilen renkli resim tekniklerine ait malzemeleri doğru tekniklerle eşleştiriniz.

Sulu Boya
Guaj Boya
Pastel Boya
Kolaj Tekniği
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Cetvel

Su Kabı

Resim Kalemi

Sünger

Kâğıt Bant		

Palet

Su

Geri Dönüşüm Malzemeleri

Kâğıt

Yapıştırıcı

Fırça

Makas

Renkli Resim Tekniklerine Ait Malzemeler

6. Aşağıda verilen bilgileri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Değişik parçalardan bir bütün oluşturulmasına yardımcı olan sanat ilkesidir. Bir
sanat eserinde tamamlanmış ve bitirilmiş hissini uyandırır.

A) Ritim

Görsel hareketlerin, renklerin, şekillerin veya çizgilerin tekrarı demektir. Düzen-

B) Denge

lemelerin tümünde bulunan kontrollü hareketlerdir.

Düzenleme içindeki büyüklük veya küçüklük, yakınlık veya uzaklık gibi ölçü-

C) Bütünlük

lerin ilişkisidir.

Düzenlemede oranın görünüşüyle yakından ilişki kurmaktır. Büyük veya küçük,

Ç) Örüntü

uzun veya kısa, yuvarlak veya köşeli, açık veya koyu, parlak veya mat gibi zıtlıkların yüzeyde dağılımıdır.

D) Yön
Resim sanatında, resim düzlemi üzerinde yer alan betilerin yoğunlaşıp seyrelmesinden ve pozlarından kaynaklanan durağan dengenin bilinçli biçimde bozulması etkisidir.

E) Vurgu

Değerler, renkler, dokular, şekiller ve diğer unsurlar arasındaki farklılıklardır.

F) Zıtlık

Resimlerin yüzeyini güzelleştirmek ve zenginleştirmek maksadı ile sanatsal unsurların planlı veya rastgele tekrarlar içinde kullanılmasıdır. Çizgilerin, şekillerin ve renklerin tekrarıdır.

Eserlerde baskın unsurdur. İlgi odağı oluşturmak için kullanılır.
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G) Hareket

Ğ) Oran

7. Aşağıda verilen ifadelerin başına ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

Sanatçı, eserini yaparken sanatsal düzenleme ilkelerini kullanır.

2

Desende figürün ya da nesnenin tamamının veya bir bölümünün kısa görünüşüne rakursi denir.

3

Desende bütün içindeki parçaların ya da nesnelerin birbiriyle olan büyüklük veya küçüklük, yakınlık veya uzaklık ilişkilerine anatomi denir.

4

Nesnelerin göze olan uzaklığına veya yakınlığına, göz hizasından aşağıda
veya yukarıda oluşuna göre çizgi, yüzey ve renk değişikliklerini kolayca
çizmeye ve ifade etmeye yarayan ölçü ve oran sanatına perspektif denir.

5

Etkili bir desen çizmek için modelin anatomik yapısı, proporsiyonu, ölçü
ve oranı, rakursi görünümleri ve mekân ile ilişkisi dikkate alınır.

6

Etüt çalışması yapılırken yapay ve doğal ışık kaynaklarının figür ve mekân
üzerinde oluşturduğu etkiler gözlemlenir.

7

Pastel boya, şeffaf (transparan) bir boya olduğu için alttaki çizgiler görünür. Bu nedenle çalışmalarda önce kara kalem ya da renkli kuru kalemlerle
çizim yapılır. Daha sonra pastel boya ile renklendirme işlemine geçilir.

8

Kâğıdın yüzeyi nemlendirilip daha sonra boyama işlemi yapılan teknik
“guaj boya” tekniğidir.

9

En, boy ve yükseklikten oluşan derinlik ve gerçeklik hissine üç boyut denir.

10

Heykel, mekânda yer kaplayan bir kütledir.

302

ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ ÖRNEĞİ
Öğrenme Alanı Adı : Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
Yönerge
: 3. öğrenme alanı konu ve kazanımları ile ilgili neler öğrendiğinizi
anlamak için örnek ölçütler doğrultusunda kendinizi değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER

EVET

Yukarıda verilen yönergeyi okudum.

İnsan figürünü konu alan sanat eserlerini bilirim.

Ölçü ve oranı kullanarak insan figürlü kompozisyon yapabilirim.

İnsan figüründe rakursi görünümün farkına varırım.

Kompozisyonda mekân-figür ilişkisini kurarım.

Sanatçı eserlerinden renkli resim tekniklerini tanırım

Renkli resim tekniklerinden herhangi biri ile özgün çalışmalar yapabilirim.

Farklı malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapabilirim.

Üç boyutlu çalışmalarda sanatsal düzenleme ilkelerini uygulayabilirim.
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HAYIR

KONTROL LİSTESİ
Sayın Öğretmenim,
Öğrenme alanının işlenişi sırasında yaptığınız çalışmalara ilişkin aşağıda bir kontrol
listesi verilmiştir. Bu çalışmalardan hangilerini uygulayıp hangilerini uygulayamadığınızı
“EVET” ya da “HAYIR” kutucuklarını işaretleyerek kendinizi kontrol edebilirsiniz.
EVET

Ders öncesinde kapsamlı bir planlama yaptım.
Öğrencileri sanatsal uygulama ve alıştırmalara katılmaları konusunda teşvik
ettim.
Amacına ulaşamadığını düşündüğüm çalışmaları tekrar ettim.
Öğrencileri teorik bilgileri yaratıcı bir şekilde kullanmaları konusunda motive ettim.
Öğrencileri özgün düşünmeleri, düşüncelerini rahatça ifade etmeleri konusunda cesaretlendirdim.
Öğrencilere yaptıkları çalışmalara hazırlanmaları için yeterli süre verdim.
Bedensel rahatsızlıkları olan öğrencilerin çalışmalara zorlanmadan katılmaları için gerekli tedbirleri aldım.
Öğrencilere yaptıkları çalışmaları özgürce sunmaları konusunda gerekli
imkânları sağladım.
Öğrencilere, çalışmalar sırasında ve sonrasında farklı fikirlere ve birbirlerine saygı duymaları konusunda gereken açıklamaları yaptım.
Öğrencilerin çalışmalarını düzenli, tertipli ve estetik bir biçimde zamanında
sunmaları konusunda gerekli olan tedbirleri almalarını sağladım.
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HAYIR

SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE
SANAT EĞİTİMİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
PROGRAMI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
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Sanat Eğitiminin Gerekliliği
Sanat eğitimi, insanın genel eğitimi içinde önemli bir yere sahiptir. Yaygın biçimde düşünüldüğü gibi sanat eğitimi yalnızca yeteneklilerin eğitimi için bir "lüks" değil, herkes için gerekli bir
kişilik eğitimidir. Sanat eğitimi sanatçı yetiştirmek için değil, sanat yoluyla insan yetiştirmek için
yapılır. Sanatçı yetiştirilmez ancak sanatçı olunur. Sanat eğitiminin gerekliliğinin özünde insan
ruhunun yüceltilmesi, insanın özgürleşmesi, bireylerin ruhsal gereksinimlerinin doyurulması ve
dengeli, çağdaş, duyarlı bir toplum yaratılması amacı güdülür.
Sanat eğitimi bireylere özgür anlatım olanakları sağlar. Ayrıca sanat eğitimi bireylerin sosyokültürel yaşamının, kişisel deneyimlerinin öznel ve ayrıntılı bir alanıdır. Sanat eğitimi, bir çerçeve içinde bireylerin yeteneklerinin işletilip yaratıcı, kendine güvenen, üretken ve estetik duyguları
geliştirilmiş kişiler olmalarını amaçlar. Genelde aynı niteliklere sahip, uygar bir toplum yaratma
“düş”ünün de sanat ve iş eğitimiyle gerçekleştirileceğinin bilinmesi gerekir. Sanat eğitimi genel
düzeyleri nasıl olursa olsun tüm toplum ve ülkeler için kaçınılmaz bir gereksinimdir. Sanata ilişkin
en önemli özellik anlatımdır. Kişinin çok özel iç dünyası, imgeleri, düşünceleri ve duyguları sanat
ile görselleşir. Bu çok özel dünyanın dışa aktarılması bir başka deyişle anlatımı ve başkalarının
anlatımının anlaşılması insan için bir ihtiyaçtır. Hangi sanat formu olursa olsun yaratma eylemi anlatılmak isteneni izleyiciye iletme amacını güder. Bu, aynı zamanda üretilen eser aracılığı ile bazı
mesajların paylaşılmak istenmesidir. Sanatsal anlatımı ve onun özel dilini kullanmayı öğrenen
kişi, aynı zamanda bu dil yardımıyla geçmiş eserlere ve çağdaş sanat eserlerine kendi yargısıyla
ulaşabilir. Sanatın insana kazandırdığı bu niteliksel zenginlik ve değerlerle düşünme gücü, her
incelemede biraz daha gelişir. Buna görsel duyarlılık ya da görsel okuryazarlık denebilir. Sanat
eğitimi, çocuğun çok yönlü düşünmesini ve çocuğa sadece kendi sanatsal güzellik anlayışının ulaşılmak istenen son nokta için yeterli olamayacağını öğretmeyi amaçlar. Sanatın kişiye kazandırdığı bir başka boyut yaratıcı eylemin yine değeri kendinden kaynaklanan mutluluk duygusudur. Bu
hazzı aynı zamanda yaratmanın bir güdüsü olarak çocuklara tattırmak sanat eğitiminin bir başka
amacıdır. Çocukların yaptıkları çalışmalardan haz duyabilmeleri ve bir sonraki çalışmaya daha
istekli başlamaları, ortaya koydukları çalışmaların onlarda uyandırdığı mutluluk duygusundandır.

Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Açıklamalar
Kaynaştırma eğitiminde bireyin engel durumu dikkate alınarak Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programı (BEP) içeriği oluşturulmalıdır.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı bir yıl süre ile hazırlanır. Üçer aylık periyotlarla değerlendirilir. Okulda, BEP'in geliştirilmesi için bireyi farklı alanlarda değerlendirecek, bireyin genel
ve özel hizmetlerle destek hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayan kararlar alacak
bir birim oluşturulur. Bu birimde; kurum yöneticisi, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, kurum psikoloğu veya rehber öğretmen, ihtiyaca-imkanlara göre dil ve konuşma terapisti, odyolog,
fizyoterapist, sosyal çalışmacı, tıp ve sağlık personeli gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP biriminin
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anahtar üyesi, bireyin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de katılabilir.
BEP planlanırken öğretilecek davranışın türü, dikkati sağlayıcı ipuçları, araç gereç, deneme,
sunuş biçimi, ortam, öğretim düzenlemeleri (bire bir ya da grup öğretim düzenlemesi), ipuçları,
davranış sonrasında sunulacak uyaranlar ve kayıt sistemi belirlenmelidir. Tüm bunlara ek olarak
planda, öğrenmenin aşamalarına yer verilmelidir. Hazırlanan programın amacına ulaşılabilmesi
için öğrenme-öğretme sürecinin etkili olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki
hususlara dikkat edilmelidir:
Öğrenme-öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri ve öğrenme
şekilleri dikkate alınmalıdır. BEP hazırlanırken belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmalıdır.
Öğrenme-öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve materyaller seçilmelidir.
Programda yer alan etkinliklerin somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir.
Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir.
Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmesi, iletişim stratejilerini kullanabilmesi
için uygun ortamlar hazırlanmalı ve etkinlikler çeşitlendirilmelidir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Ögeleri Nelerdir?
1. Bireyin o andaki eğitsel işlevde bulunma veya performans düzeyi
2. Uzun dönemli amaçlar:
a) Bireyin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalı.
b) Uzun dönemli amaç alanı açıkça tanımlanmalı.
c) Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir olmalı.
ç) Anlamlı olmalı.
d) Kısa dönemli amaçları kapsamalı.
3. Kısa dönemli amaçlar
4. Bireye sağlanabilecek özel eğitim ve destek hizmetleri
5. Bireye sunulacak olan hizmetlerin başlayacağı, devam edeceği ve biteceği süre ile değerlendirme zamanlarını belirten bir zaman çizelgesi
6. Bireye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler
7. BEP'in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl değerlendirileceğinin belirtilmesi
Uygulamaların başarılı olabilmesinde ailenin eğitime aktif katılımı çok önemlidir. Aile ile
görüşülmeli, ailenin öncelikle hangi alanda bilgi ve desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilmelidir. Ailenin duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesine olanak sağlanmalı, sorularına açık ve anlaşılır
cevaplar verilmelidir.
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Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Ortaöğretimde Özel Eğitim Hizmetleri
MADDE 31
(1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle kaynaştırma uygulamaları
yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürebilecekleri gibi
özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim kurumlarında da sürdürebilirler.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)
MADDE 9
1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.
2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı;
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı veya
programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,
b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türünü, süresini, sıklığını ve bu hizmetin
kimler tarafından nasıl sağlanacağını,
c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem-teknik, araç gereç ve eğitim materyallerini,
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,
d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,
e) Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.
3. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP Geliştirme
Biriminin iş birliğiyle hazırlanır.
4. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi
doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nda ve bireyin yönlendirilmesinde BEP'e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.
Yönetmelik gereği bir sınıfta kaynaştırma öğrencisi bulunuyorsa bu okulda BEP birimi kurulur. Ders öğretmeni de bu birimin üyesidir. BEP birimi tarafından öğrencinin seviyesine uygun
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı yapılır ve bu programa göre çalışmalar yürütülür.
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HAZİRAN

309

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI

MAYIS

DEĞERLENDİRME

NİSAN

SINIF

İŞLENİŞ

MART

ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI

YÖNTEM ARAÇ
TEKNİK GEREÇ

ŞUBAT

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

KISA DÖNEMLİ HEDEFLER

OCAK

DERSİN ADI

ÖLÇÜT

ARALIK

ÖĞRETMENİN ADI VE SOYADI

BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
TARİHİ

KASIM

Öğrencinin Performans Düzeyi:

UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR

ÖĞRET. ÖNCESİ

Öğrenci Velisi
Sınıf Rehber Öğretmeni
Branş Öğretmeni
Rehber Öğretmen
....../....../........
																	Birim Başkanı
İmza 				
İmza 			
İmza				
İmza			
İmza

EKİM

ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA
PAYDAŞLARDAN YARARLANMA
Görsel sanatlar dersi öğretmeninin paydaşlarla iş birliği içinde olması, Görsel Sanatlar
Dersi Öğretim Programı’nın uygulanabilirliği için önemlidir.
Okul Yönetimi
Zümre
Öğretmenleri

Veliler

Yerel
Yönetimler

Sivil Toplum
Örgütleri

ÖĞRETMEN

Üniversiteler

Rehberlik
ve
Araştırma Merkezi

Eğitim Denetçileri

Şema: Programın uygulanmasında paydaşlar

Görsel sanatlar dersi öğretmeni;
Zümre öğretmenleri ile öğretim programını inceler ve yıllık çalışma planını tasarlar. Uygulanacak yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç gerecin tespitini yapar. Performans ve proje
çalışmalarını planlayarak ölçme ve değerlendirmede dikkat edilecek hususları belirler.
Diğer zümre öğretmenleri ile;
• Öğrencilerin “Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini açıklar (1. öğrenme alanı 1. konu 1.
kazanım).” kazanımını daha iyi anlayabilmeleri için sanat tarihi dersi zümre öğretmenleri ile
iş birliğine gidilir.
• Öğrencilerin “Türk resminde, İstiklal Savaşı’nı konu alan ressamları ve bu ressamların eserlerini tanır (1. öğrenme alanı 3. konu 5. kazanım).” kazanımını daha iyi anlayabilmeleri için
tarih dersi zümre öğretmenleriyle iş birliğine gidilir.
• Eğitim denetçileri ile programın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde iş
birliği yapılarak onlardan destek alınır.
• Üniversitelerde yapılacak görsel sanatlar ile ilgili etkinliklere (panel, sergi, konferans vb.)
öğrencilerin katılımı sağlanır. Öğrencilerin görsel sanatların anlamı, sorunları ve disiplinler
arası ilişkisini tanıyıp bilgi sahibi olmaları için (1. öğrenme alanı 2. konu 1. kazanım) kazanımlarla ilgili üniversitelerin varsa resim bölümleriyle iş birliğine gidilir.
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CEVAP ANAHTARI

1. ÖĞRENME ALANI
1. Soru

Minyatür ve Ebru Sanatının Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması
Minyatür Sanatı

Ebru Sanatı

Minyatür sanatı resimlerinde derinlik (perspektif)
yoktur.

Ebru sanatında derinlik (perspektif) yoktur.

Minyatür sanatı duygu aktarmaz, konu anlatır.

Ebru sanatı duygu aktarmaz, konu anlatmaz.

Minyatür çalışmasının hazırlık aşaması kısa ancak
yapım aşaması uzundur.

Ebru çalışmasının hazırlık aşaması uzun ancak yapım
süresi oldukça kısadır.

Minyatür sanatında ışık-gölge yoktur.

Ebru sanatında ışık-gölge yoktur.

Minyatür sanatında renklerin parlaklığı ve canlılığı
çok dikkat çekicidir.

Ebru sanatında renklerin parlaklığı ve canlılığı çok dikkat çekicidir.

Minyatür sanatında renk kullanımında kural yoktur.

Ebru sanatında renk kullanımında kural yoktur.

Minyatürler kâğıt üzerine veya farklı bir yüzeye kalem, fırça ve boya kullanılarak yapılır.

Ebru çalışması, özel sıvı üzerine boyalar damlatılarak ve
minik dokunuşlar ile suyun içinde dağılan boyalar kâğıda
transfer edilerek yapılır.

Minyatür sanatı resim yapma becerisi olan herkesin
yapmayı öğrenebileceği bir sanattır.

Ebru sanatı genellikle usta-çırak ilişkisi ile öğrenilen bir
sanattır.

Minyatür çalışmaları kopya edilebilir.

Ebru çalışmaları kopya edilemez.

Bir minyatüre bakarak sanatkârın içinde yaşadığı
toplumun örf ve âdetlerini, değer yargılarını, giyim
kuşamını ve mimari yapılarını öğrenmek mümkündür.

Ebru sanatı hayata dair bir anlatım kaygısı taşımaz.

Minyatür sanatında ayrıntı vardır.

Ebru sanatında ayrıntı yoktur.

6. Soru

Kitre

Denizkadayıfı

Tarak

Tekne

Biz

√

Su

√

Boya

√

Altın Varak

√

Kâğıt

Hat Sanatı

Fırça

Ebru Sanatı

Öd

Geleneksel Türk Sanatlarında Kullanılan Malzemeler

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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7. Soru

1940 yılında kurulmuştur. Nuri İyem, Abidin Dino, Selim Turan, Avni Arbaş,
Nejat Devrim gibi sanatçılar bir araya gelerek bu grubu kurmuşlardır. Türk resim

C

sanatı için toplumcu gerçekçi anlayış bakımından önemli bir dönemdir. Halkın
sorunlarını, sıkıntılarını, sevinçlerini ve hüzünlerini konu edinen bir sanat an-

A) Çallı Kuşağı

layışını geliştirmişlerdir.

1929 yılında kurulmuştur. Çağdaş Türk sanatı için önemli bir adımdır. Refik Epikman, Cevat Dereli, Şeref Akdik, Mahmut Cuda, Nurullah Berk, Hale

D

B) D Grubu

Asaf, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Muhittin Sebati, Ratip Aşir Acudoğlu
ve Fahrettin Arkunlar bu grubu kurmuşlardır. Çallı Kuşağı’nın renkçi tutumunu
benimsemelerinin yanı sıra, çizgiye, kuruluşa ve yapısal sağlamlığa öncelik
veren resimler yapmışlardır.

C) Yeniler Grubu

1947 yılında kurulmuştur. Nedim Günsür, Mustafa Esirkuş, Leyla Gamsız, Turan
Erol, Orhan Peker, Mehmet Pesen ve Adnan Varınca gibi Bedri Rahmi Eyüboğlu

Ç

Atölyesinde yetişen bazı ressamlar bir araya gelerek bu grubu kurmuşlardır. Bu
ressamlardan bazılarının, hocaları Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun leke, çizgi, renk

Ç) Onlar Grubu

ve benek biçiminde özetlediği resim anlayışından hareketle kendilerine özgü
üsluplar geliştirmelerine karşın, yenilik getirmek gibi bir iddiaları olmamıştır.

D) Müstakil
Ressamlar ve

Türk resim tarihinde “1914 Kuşağı” veya “ Türk İzlenimcileri” diye adlandırılan

A

bu grubun başlıca üyesi, İbrahim Çallı’dır. 1914 Kuşağı sanatçıları Avrupa’dan
döndüklerinde izlenimciliği Türk resmine taşıdılar. Grubun başlıca ilham kay-

Heykeltıraşlar
Birliği

nağı İstanbul’un görünümleri olmuştur.

1933 yılında kurulmuştur. Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu,

B

Abidin Dino ve Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu bir araya gelerek bu grubu kurmuşlardır. Kübist ve inşacı eğilimlere dayanan, birbirlerinden farklılık gösteren
üsluplar sergilediler.
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E) Kara Kalem
Grubu

8. Soru
A) Göktürkler Dönemi’nde kahraman ve saygın kişilerin mezarlarına dikilen yontulmuş insan
figürlü taş heykellere balbal denir.
B) Hunlar Dönemi’nde toprak seviyesinin altında yapılıp toprakla örtülü mezarlara kurgan denir.
C) Levni Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda yaşamış en önemli minyatür ustasıdır.
Ç) İtalyan ressam Gentile Bellini Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapmıştır.
D) Turgut Zaim yerel özellikleri ustaca yansıtmış, öz biçim ilişkilerinde ulusal anlayışı benimsemiş, resimlerinde genellikle köylüler ve göçerleri konu almış ve minyatür sanatını perspektifle
birleştirmiştir.
E) İstanbul’da 1882’de kurulan, müdürlüğüne Osman Hamdi Bey’in getirildiği Güzel Sanatlar
Akademisinin adı Sanayiinefise Mektebidir.
F) Anadolu Selçuklu minyatür sanatını en iyi temsil eden örnek Topkapı Sarayı Müzesi kitaplığında bulunan Varka ve Gülşah adlı el yazması kitaptır.
G) Şeker Ahmet Paşa manzara, Süleyman Seyyid natürmort ve Osman Hamdi Bey figür resmi
konusuna ağırlık vermişlerdir.
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9. Soru

DOĞRU

1

Ebru sanatı, hat sanatı, tezhip sanatı ve minyatür sanatı geleneksel süsleme sanatlarındandır.

D

Y

2

İFADELER

YANLIŞ

İbrahim Çallı, Cumhuriyet Dönemi’nde gelişmeye başlayan sanat akımlarından “D Grubu”nun kurucusudur.

3

D

Ebru sanatında kullanılan malzemeler öd, su, kâğıt, toprak boya, kitre,
fırça, denizkadayıfı, biz, tarak, destiseng ve teknedir.

4

D

Turgut Zaim, minyatür sanatını ve çağdaş Türk resim sanatını çalışmalarında kullanan ilk Türk sanatçısıdır.

Y

5

Gentine Bellini, II. Ahmet’in tuval üzerine yağlı boya portresini yapmıştır.

6

D

Bugünkü Güzel Sanatlar Akademisi olan Sanayiinefise Mektebini Osman
Hamdi Bey kurmuştur.

7

D

Geleneksel Türk sanatlarında kullanılan renklerin sembolik anlamları vardır.

Y

8

“Gezintide Kadınlar” adlı eser Şeker Ahmet Paşa’nın eseridir.

9

D

İlk Türk kadın ressam Mihri Müşfik’tir.

10

D

Selçuklu Dönemi’nden günümüze kalan mimari eserlerden Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi (Çifte Medrese) Kayseri’dedir.
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2. ÖĞRENME ALANI
1. Soru

C

Dünyanın en önemli ikinci mozaik koleksiyonuna sahiptir. Müzenin yapımına
1934 yılında başlanmış, müze 1948 yılında ziyarete açılmıştır. Kazılarda ortaya
çıkarılan mozaik, sikke ve pişmiş toprak kaplar gibi eşsiz eserler yer alır. Çok
detaylı işlenmiş ve eşsiz renklere sahip mozaik koleksiyonu benzersizdir.

D

Türk resim ve heykel sanatının gelişmesine öncülük eden sanatçıların en önemli
eserlerinin sergilendiği bir sanat merkezidir. Osman Hamdi Bey’in “Silah Taciri”
ve Emel Cimcoz Korutürk’ün (1913-2013) “Gaziye Şükran” tabloları müzede
yer alan ilk sanat eserlerindendir. Ankara’nın Altındağ ilçesinde 1980 yılında
restore edilerek hizmete girmiştir.

Ç

A

G

B

F

E

Ülkemizin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini kitlelere ulaştırmak ve
kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak için etkinliklerin düzenlendiği ilk modern sanatlar müzesidir. 2004 yılında İstanbul’da kurulmuştur
Özgün koleksiyonlarıyla dünyanın sayılı müzeleri arasındadır. Anadolu arkeolojisinin Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar gelen eserleri, Osmanlı
Dönemi’nin tarihî mekânlarında (Eski Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han)
sergilenmektedir.

Türk ve İslam tarihî eserlerinin sergilendiği ilk müzedir. 1914 tarihinde Evkaf-ı
İslamiye Müzesi adıyla Süleymaniye Külliyesi’nde ziyarete açılmıştır.

Mimari yapısı ve sergilenen eserler yönünden antik resim sanatının hazinelerini saklayan, dünyanın en önemli mozaik müzelerindendir. MÖ 300’de Büyük
İskender tarafından Selevkos Euphrates (Selevki Yuprates) adı altında kuruldu.
Bölgedeki karma kültürlerin varlığından dolayı tarihî öneme sahiptir.

Ülkemizdeki çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserin bulunduğu, dünyanın
en büyük müzelerindendir. Ressam ve Müzeci Osman Hamdi Bey önderliğinde
Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla 1891 yılında kurulmuştur.
Anadolu Türk kültürünün Selçuklu Dönemi’nden günümüze kadar devam eden
örneklerinin sergilendiği bir müzedir. 1930 yılından beri Ankara’da faaliyet göstermektedir.
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Ç) İstanbul Modern
Sanat Müzesi

G) İstanbul İslam
Sanatları Müzesi

D) Ankara
Devlet Resim ve
Heykel Müzesi

A) Anadolu
Medeniyetleri
Müzesi

C) Hatay
Arkeoloji
Müzesi

F) İstanbul
Arkeoloji
Müzesi

E) Ankara
Etnografya
Müzesi

B) Gaziantep
(Zeugma)
Mozaik Müzesi

3. ÖĞRENME ALANI
5. Soru

Resim Kalemi

Su Kabı

√

√

√

√

Guaj Boya

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pastel Boya
Kolaj
Tekniği

√

√

√
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√

Cetvel

Sünger

Kâğıt Bant		

Palet

√

Kâğıt

√

Yapıştırıcı

√

Fırça

Sulu Boya

Makas

Su

Geri Dönüşüm Malzemeleri

Renkli Resim Tekniklerine Ait Malzemeler

√

6. Soru

C

A

Ğ

Değişik parçalardan bir bütün oluşturulmasına yardımcı olan sanat ilkesidir. Bir
sanat eserinde tamamlanmış ve bitirilmiş hissini uyandırır.

A) Ritim

Görsel hareketlerin, renklerin, şekillerin veya çizgilerin tekrarı demektir. Düzen-

B) Denge

lemelerin tümünde bulunan kontrollü hareketlerdir.

Düzenleme içindeki büyüklük veya küçüklük, yakınlık veya uzaklık gibi ölçülerin ilişkisidir.

Düzenlemede oranın görünüşüyle yakından ilişki kurmaktır. Büyük veya küçük,

B

C) Bütünlük

Ç) Örüntü

uzun veya kısa, yuvarlak veya köşeli, açık veya koyu, parlak veya mat gibi zıtlıkların yüzeyde dağılımıdır.

D) Yön
Resim sanatında, resim düzlemi üzerinde yer alan betilerin yoğunlaşıp seyrel-

G

mesinden ve pozlarından kaynaklanan durağan dengenin bilinçli biçimde bozulması etkisidir.

F

E) Vurgu

Değerler, renkler, dokular, şekiller ve diğer unsurlar arasındaki farklılıklardır.

F) Zıtlık

Resimlerin yüzeyini güzelleştirmek ve zenginleştirmek maksadı ile sanatsal un-

Ç

surların planlı veya rastgele tekrarlar içinde kullanılmasıdır. Çizgilerin, şekillerin ve renklerin tekrarıdır.

E

Eserlerde baskın unsurdur. İlgi odağı oluşturmak için kullanılır.
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G) Hareket

Ğ) Oran

7. Soru

DOĞRU

İFADELER

YANLIŞ

1

D

Sanatçı, eserini yaparken sanatsal düzenleme ilkelerini kullanır.

2

D

Desende figürün ya da nesnenin tamamının veya bir bölümünün kısa görünüşüne rakursi denir.

3

Y

Desende bütün içindeki parçaların ya da nesnelerin birbiriyle olan büyüklük veya küçüklük, yakınlık veya uzaklık ilişkilerine anatomi denir.

4

D

Nesnelerin göze olan uzaklığına veya yakınlığına, göz hizasından aşağıda
veya yukarıda oluşuna göre çizgi, yüzey ve renk değişikliklerini kolayca
çizmeye ve ifade etmeye yarayan ölçü ve oran sanatına perspektif denir.

5

D

Etkili bir desen çizmek için modelin anatomik yapısı, proporsiyonu, ölçü
ve oranı, rakursi görünümleri ve mekân ile ilişkisi dikkate alınır.

6

D

Etüt çalışması yapılırken yapay ve doğal ışık kaynaklarının figür ve mekân
üzerinde oluşturduğu etkiler gözlemlenir.

7

Y

Pastel boya, şeffaf (transparan) bir boya olduğu için alttaki çizgiler görünür. Bu nedenle çalışmalarda önce kara kalem ya da renkli kuru kalemlerle çizim yapılır. Daha sonra pastel boya ile renklendirme işlemine geçilir.

8

Y

Kâğıdın yüzeyi nemlendirilip daha sonra boyama işlemi yapılan teknik
“guaj boya” tekniğidir.

9

D

En, boy ve yükseklikten oluşan derinlik ve gerçeklik hissine üç boyut denir.

10

D

Heykel, mekânda yer kaplayan bir kütledir.
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SÖZLÜK
A
açık-koyu

: 1. Ton değer olarak açık ve koyu niteliklere sahip renklerin veya
lekelerin yan yana getirilmesiyle elde edilen renk veya leke etkisi.

ahar

2. Işık-gölge.
: Eski çalışma (meşk) kâğıtları üzerine kalemin kaymasını sağlamak
için sürülen, nişasta ve yumurtadan yapılan bir karışım.

analiz

: Çözümleme.

anatomi

: 1. İnsan ve hayvan vücudunu oluşturan ögeleri inceleyen bilim dalı.
2. Kas ve kemik sisteminin araştırılmasıyla ve etüdüyle uğraşan bilimsel bir disiplin alanı.

armoni

: Uyum, harmoni.

B
balbal

: 1. Mezar anıt taşı. 2. Orta Asya Türklerinde kahraman ve saygın kişilerin mezarlarına, hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen
taş heykel.

bezeme

: 1. Mimarlık ürünü ve her türden kullanım eşyası üzerinde süslemeye
yönelik yapılan çalışmaların tümü. 2. Süsleme.

biçim

: 1. Form. 2. Bir nesnenin görme ya da dokunma organlarıyla algılanabilmesini sağlayan kendine özgü gerçekliği. 3. Resim, heykel ve
mimarlıkta yapıtın yapı bakımından tüm kuruluşu.

boya

: Renklendirici pigmentleri içeren katı ya da sıvı bir taşıyıcı maddeden
oluşan örtücü malzeme.

boyut

: Bir nesnenin uzunluk ölçüsüyle ifade edilebilen büyüklüğü.

büst

: İnsan vücudunun göğüsten yukarısını ya da yalnızca başını betimleyen
heykel.

bütünlük

: Resim, heykel ve mimarlık yapıtlarında ögelerin uyumlu olarak bir
araya gelmesi.
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Ç
çağdaş

: Bulunulan çağın anlayışına ve şartlarına uygun olan, çağcıl, uygar,
asri, modern.

çırak

: Genellikle küçük yaşta bir zanaat öğrenmek amacıyla bir ustanın yanında çalışan kimse.

çini

: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan bir yüzü sırlı ve genellikle
çiçek resimleri ile bezeli, pişmiş balçık levha, fayans.

çivi yazısı

: 1. Orta Doğu’daki kavimlerin kullandıkları bir çeşit yazı. 2. Eski Farsların, Medlerin ve Asurluların kullandığı yazı.

çizgi

: 1. İki nokta arasındaki bir doğru parçası. 2. Sanatsal tasarım ögesi.

çizim

: Bir düzlem üzerinde yalnızca çizgiler kullanılarak yapılan resmetme
ve betimleme işlemi.

D
değer

: Bir renk tonunun açıklık ve koyuluk derecesi.

değerlendirme

: Öğrencilerin kendi çalışmalarını ve diğer öğrencilerin çalışmalarını,
sanatın düzenleme ilkeleri ve prensipleri ışığında incelemesi.

derinlik

: Resimde iki boyutlu yüzey üzerinde üçüncü boyut etkisi verme.

desen

: Resim yapan kişinin eskiz niteliğinde ve genellikle kara kalem, füzen
gibi malzemelerle yaptığı sanatsal çizim.

destan

: Kahramanlık öykülerine verilen ad.

devinim

: Resim sanatında, resim düzleminde yer alan betilerin yoğunlaşıp seyrelmesinden ve pozlarından kaynaklanan durağan dengenin bilinçli
bir biçimde bozulması etkisi.

doğal

: Doğada bulunan, doğa ile ilgili olan, doğada yer alan.

doku

: Görme ve dokunma duyularıyla kavranabilen homojen, yüzeysel etki
ögesi.
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E
ebru

: Kitreyle yoğunlaştırılmış su yüzeyine damlatılan ya da serpilen özel
boyaların üzerine bir tabaka kâğıdı yatırarak boya transferiyle yapılan
süsleme amaçlı resim sanatı.

efsane

: 1. Bir tarafı az çok tarihe dayanmakla beraber inanılmaz olgularla süslü olan halk hikâyesi. 2. Eski çağlardan beri söylenegelen olağanüstü
varlıkları ve olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.

ekol

: 1. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul. 2. Genel çizgileriyle aynı üslûp kapsamında değerlendirilmekle beraber bir topluluğa, bölgeye veya kente özgü bazı
ayrılıklar gösteren sanatçı grubuna verilen ad.

eser

: 1. Sanatsal değer taşıyan ve bu nitelikte olması daha üretimi sırasında
amaçlanmış nesne. 2. Sanat eseri.

eskiz

: 1. Bir proje, tasarım ya da sanat yapıtını ortaya koymadan önce yapılan ön hazırlık çizimi, taslak.

espas

: Kompozisyon elemanları arasında bırakılan anlamlı boşluk.

estetik

: 1. Güzelin ne olduğu sorusunu yanıtlamakla ilgilenen felsefe dalı.
2. Sanatta güzellik ülküsü. 3. Güzelliği, güzelliğin insan aklı ve duyuları üzerindeki etkilerini konu olarak ele alan felsefe dalı. 4. Sanatın
genel doğasını sorgulama süreci.

etnografya

: Bir toplumun kültürel değerlerini ve ürünlerini inceleyen, kültürel antropolojinin bir alt dalı.

estetik yargı

: Bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın hoşlanma ya da hoşlanmama yoluyla yargılama yetisi.

etüt

: Bir kompozisyon ya da figürün, bir kısmının ya da tamamının ayrıntılı
betimlenmesi.

F
figür

: Resim ya da heykel sanatlarında, betimlenmiş gerçek ya da hayal ürünü her tür varlık, nesne.
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form

: Biçim, üç boyutlu nesnenin yapısal özelliği, boşlukta kapladığı alan.

fresk

: Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madenî boyalarla resim yapma yöntemi.

füzen

: Çubuk biçimine getirilmiş kömürden oluşan bir resim malzemesi. Kömür kalem. Söğüt ağacı dallarından yapılır.

G
geleneksel Türk
resmi

: XVIII. yüzyılda yoğunlaşmaya başlayan Batı etkileri öncesinde, Türkiye’de egemen olan betimleme anlayışıyla gerçekleştirilmiş resim
ürünlerinin tümü.

geleneksel

: Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan.

güzel yazı sanatı

: Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi.

gravür

: Fransızca “gravure” sözcüğünden alınan gravür, kazıma resim sanatı
demektir. Ağaç, metal ve muşamba gibi çeşitli materyal üzerine kazınarak ya da taş üzerine yağlı kalem ile işlenerek ve baskı ile elde
edilen resim ya da yazı.

guaj

: Kapatıcı özelliği olan, suyla incelen bir sulu boya türü.

güzel sanatlar

: Fikir, duygu ve düşünceleri, çizgi, boya, hacim veya ses gibi anlatım
araçlarıyla ifade etme.

H
hacim

: Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.

hareket

: bk. devinim.

hat sanatı

: 1. Güzel yazı, kaligrafi. 2. Arap harflerini malzeme olarak kullanan
yüzey sanatı.

hattat

: Hat sanatı alanında çalışan sanatçı.

heykel

: 1. Hacim sanatı. 2. Üç boyutlu sanat eseri, yapıt.

heykeltıraş

: 1. Heykel yapan sanatçı. 2. Yontucu.
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I, İ
ışık-gölge

: Karanlık ve aydınlık. Varlıklar üzerindeki aydınlık, karanlık ve yarım
aydınlık etkileri düzenleyen resim tekniği.

izlenimcilik

: Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil;
ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan, doğrudan doğruya
gerçeği, nesneyi değil de onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren
sanat akımı, empresyonizm.

ilkel sanat

: İlkel ulusların sanatlarına verilen ad.

K
kabartma

: 1. Rölyef. 2. Taş, metal, kil, ahşap ya da alçı yüzeyine, bazı kesimleri
oyuk bazı kesimleri kabartılı bırakılarak betimlemeler oluşturma yöntemiyle yapılmış sanat yapıtı.

kara kalem

: Kurşun kalem kullanılarak yapılmış resim.

kaligrafi

: Harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı, güzel yazı sanatı.

kitre

: Gevenden çıkarılan bir tür zamk.

klasik

: Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek
olarak görülen eser.

kompozisyon

: Sanat eserini oluşturan ögelerin belirli düzen bağlantıları içinde bir
araya getirilmesi ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan eserin kendisi.

kontur

: Resimde nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi.

koram

: 1. Hiyerarşi. 2. Sanat yapıtlarında biçimlerin önem sırasına göre dizi-

kurgan

lişi.
: Orta Asya Türklerinde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezar.

kübizm

: İzlenimciliğe tepki olarak ortaya çıkan ve nesneleri geometrik biçimlerde gösteren bir sanat akımı.
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kültür

: 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü
gösteren araçların bütünü. 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü
düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.

L
leke

: 1. Resim sanatında yüzeyin homojen biçimde renk kullanılarak örtülmüş parçası. Fırça tuşu ile yapılan bir iz. 2. Resim yüzeyi üzerinde
sınırları belirli boya parçası.

linol baskı

: Özgün baskı tekniği. Baskı resim.

litografi

: Düz baskının çok kullanılan bir çeşidi. Taş baskı tekniği.

M
mekân

: Fon ile objeler ve figürler arasındaki her türlü ilişki. Bir yapının üç
boyutlu olmasından başka onun uzay içinde kapladığı alan.

minyatür

: Bir kitabı, madalyonu ya da küçük boyutlu herhangi bir objeyi bezemek amacıyla yapılmış küçük resim.

mit

: 1. Mitos. 2. Kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren, tanrılar, tanrıçalar ve evrenin doğuşuyla ilgili
imgesel, alegorik (benzetme ile canlandırma) bir anlatımı olan halk

mitoloji

öyküsü.
: Mitleri ve mitlerin tarihini yorumlayan bilimdir.

model

: Plastik sanatlarda, sanatçının yapıtında örnek olarak kullandığı üç boyutlu obje ya da kişi.

modle

: Üç boyutlu nesneleri iki boyutta betimleme amacıyla nesnelerin üzerindeki kabarıklık ve girintileri veya dışbükey yüzeyleri resmetme
tekniği ve bu tekniği kullanarak oluşturulmuş resimsel yüzey.

motif

: Bezeme ve süslemede bütünü oluşturan parçaların her birine verilen ad.

murakka

: 1. Hat sanatında bir yazı türü. 2. Hat sanatı örneklerini bir araya getiren birkaç sayfalık kitapçık. 3. Eski Türk ciltçiliğinde, cilt kapağının
ana malzemesini oluşturan üst üste yapıştırılmış birkaç katlı mukavva.
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müze

: Tarihî eserleri tespit eden, bilimsel yöntemleri açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığı
ile tarihî eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumları.

N
nakış

: Bugünkü “bezeme” ve “resim” kavramlarının her ikisini de içeren anlama sahip Osmanlıca sözcük.

nakkaş

: Osmanlıcada renkli, iki boyutlu yüzey düzenleme sanatıyla ve nakışla
uğraşan kişi.

natürmort

: Hareketsiz, durgun, ölü doğa.

O, Ö
obje

: Nesne.

ölçü ve oran

: Desende bütün içindeki parçaların ya da nesnelerin birbiriyle olan büyüklük-küçüklük ve yakınlık-uzaklık ilişkileri.

örf

: Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu kural ve ilke
durumundaki gelenek.

örüntü

: Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek geliş-

öz

mesi.
: 1. Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, kendisi. 2. Bir şeyin ana
ögesi.

özgün

: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.

özgün resim

: Kişiye özgü resim.

P
palet

: Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya
porselen levha.

perspektif

: Varlıkları resmin iki boyutlu ortamında, üç boyut hissi (derinlik) vermek için belli kurallara bağlı kalarak çizme tekniği.

petroglif

: Taş üzerine yazılan yazı veya çizilen resim.

peyzaj

: Dağlar, ovalar, ağaçlar, nehirler ve ormanları içeren manzaraları betimleyen resim türü.
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portre

: İnsan yüzünü gerçekçi bir anlayışla betimleyen resim veya heykel yapıtı.

proje

: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alanda
veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme,
yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma amacıyla ders öğretmenleri rehberliğinde yapacakları çalışma.

puantilizm

: 1. Noktacılık. 2. XIX. yy. sonları ve XX. yy. başlarında yeni izlenimci
ressamlar tarafından yaygın olarak kullanılmış resim tekniği.

R
rakursi

: 1. Kısa görünüş. 2. İnsan, nesne vb. resimleri yaparken derinlik yanılsaması oluşturmak, resmedilen ögenin mekânda geriye doğru gidişini
göstermek için kullanılan bir betimleme yöntemi.

realizm

: 1. Gerçekçilik. 2. 1839 yılında ortaya çıkan en önemli özelliği gerçek
olanı ve gözle görülüp elle tutulanı tıpkı bir ayna gibi ifade eden sanat
akımı.

renk

: Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etki.

ritim

: 1. Bir kompozisyonda farklı ögelerin sırayla ve belli aralıklarla birbirlerini izlemesi. 2. Gözle görülebilir devamlı biçimlerin tekrarı ile elde
edilen akıcılık veya devamlılık. 3. Görsel tempo, ölçülü vurguların
kullanılması. 4. Hareket hissi ya da görünüşü üretmek için sanatın
elemanlarının düzenli tekrarına gönderme yapan sanatsal ilke.

röprodüksiyon

: 1. Tıpkıbasım. 2. Bir sanat eserinin orijinal formuna ve elemanlarına
sadık kalınarak kopyasının üretilmesi. 3. Bir sanat ürünün gerçek boyutları ve tekniği göz önünde bulundurulmadan üretilen kopyası.

S, Ş
sanat

: İnsan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari, resim,
heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat etkinliklerinde bi-

sanat eseri

çimlenmesi.
: Yüksek sanatsal nitelikteki resim, heykel, grafik, mimari vb. eserler.

sanatsal doku

: Bir resmin, heykelin ya da bir yapının iskeleti; yapı kuruluşu.
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sanatsal düzenleme
elemanları

: Renk, değer, biçim, açık-koyu-orta, çizgi, doku, uzam-mekân.

sanatsal düzenleme
ilkeleri
sanat tarihi

: Bütünlük, ritim, zıtlık, örüntü, motif, oran- orantı, denge, vurgu, uyum.

sembol

: Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret,

: Sanatın tarihsel evrimini inceleyen bilim dalı.
simge.

sembolizm

: Avrupa sanatında gerçekçilik ve izlenimciliğe karşı çıkan ve düşünceyi simgelerle anlatmayı deneyen sanat görüşü.

sentez

: Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden
onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.

sergi

: Yazı, şiir, heykel ve resim gibi ürünlerin uygun şekilde yerleştirilerek
göz önünde sergilenmesi.

sır

: Pişmiş toprak eşya ve yapı malzemesi üzerine sürülerek fırınlanan ve
bunların üzerini saydam bir katmanla örterek su ve benzeri sıvılardan
etkilenmesini önleyen koruyucu malzeme.

soyut

: Varlığı duyularla algılanamayan, somut karşıtı, abstre.

stilizasyon

: Objenin esas formu, biçimi ve şeklinin çok fazla değişikliğe uğratılmadan sadeleştirilmiş bir şekilde görünüş kazanması.

süreç

: 1. Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. 2. Olayların
zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi.

şeffaf

: İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görünmesine engel

şekil

olmayan (cisim), transparan.
: bk. biçim.

T
tablo

: Tuval, ahşap levha, karton vb. üzerine yapılmış taşınabilir boyuttaki
resim.

tasarım

: Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, desen, tasar
çizim, dizayn.

tasavvuf

: İslam’da ruhu ve manevi boyutu öne çıkaran dinî hayat ve düşünce biçimi.
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tasvir

: 1.Doğada varolan ya da sanatçının tahayyül ettiği her türden gerçekliğin sanat eserinde yansıtılması. 2. Betimleme.

tempera tekniği

: Boyar maddenin tutkallı suyla genellikle de yumurta akıyla karıştırılmasıyla elde edilen bir boya türü ve bu boya ile yapılmış resim.

tezhip

: 1. Süsleme sanatı. 2. Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile
bezenmesi, yaldız bezeme.

tezyinat

: Süsleme sanatı.

ton

: Işığın aydınlatma derecesi.

U, Ü
uygarlık

: Bir ülkenin, bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, fikir ve sanat

uyum

çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.
: Bir yapıtta parçaların birbirleriyle ve yapıtın tümüyle uygunluğu.

üç boyutlu

: Boyu, eni, derinliği veya yüksekliği olan nesne.

üslup

: Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da
biçimlendirme yöntemi.

V
valör

: Aynı rengin en koyusundan en açığına kadar dereceleri.

vurgu

: İzleyicilerin dikkatini çekmek için oluşturulan etkili alan.

Y
yaratıcı düşünme

: Buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve
özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimi.

yaratıcılık

: Özgün bir eser üretme süreci.

yontu

: Taş, mermer vb. malzemelerden yontularak yapılmış heykel sanatı

yüzey

ürünü.
: Sanat terminolojisindeki anlamıyla üzerinde iki boyutlu çalışmaya
olanak veren her tür alan.

Z
zanaat

: İş görüsü ön planda olan, estetik kaygılar gütmeyen pratik sanatlar.

zanaatçı

: Daha çok teknik yeteneğe ve ustalığa dayanarak üretim yapan kimse.

328

DİZİN
analiz

22, 23, 41, 52, 79, 220

anatomi

135, 203, 204, 205, 207, 212, 219, 220, 221, 224, 228, 302

arkeoloji

57, 123, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 184, 193

armatür

289

asimetri

250, 275

balbal

107, 167

betimleme

51, 142,147

bezeme

40, 66, 68, 80, 81, 262

biçim

23, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 65,
69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 100, 101, 107, 115,
116, 117, 119, 126, 130, 132, 136, 137, 141, 142, 145, 146, 151, 159,
165, 166, 167, 170, 181, 182, 197, 198, 201, 204, 205, 207, 208, 210,
219, 224, 227, 229, 230, 232, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 256, 258,
259, 277, 279, 286, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298

biz

85, 165, 168

bulut

74, 78

bütünlük

17, 18, 31, 55, 207, 208, 247, 250

çağdaş

16, 35, 42, 51, 56, 59, 60, 64, 65, 87, 88, 89, 90, 95, 98, 120, 121, 122,
123, 125, 126, 128, 129, 133, 139, 145, 150, 151, 154, 160, 161, 166,
168, 169, 177, 193, 259, 306

çini

60, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 79, 81, 89, 90, 123, 139, 178

çintemani

78

çizgi

52, 80, 89, 90, 103, 113, 130, 132, 140, 141 143, 146, 148, 154, 166,
201, 209, 210, 212, 220, 225, 234, 237, 248, 251, 294

çözümleme

51, 204, 212, 225, 227

deformasyon

56, 81, 82, 143

denge

127, 141, 146, 204, 244, 250, 254, 259, 275, 283, 285, 291, 292, 294,
301, 306

derinlik

68, 81, 87, 89, 111, 146, 147, 149, 164, 209, 210, 224, 225, 259, 260

329

desen

57, 74, 79, 80, 81, 85, 130, 133, 136, 140, 197, 198, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 225, 227, 228,
229, 230, 277

doku

52, 85, 234, 244, 245, 249, 279, 285, 288

drama

20, 22

ebru

35, 55, 56, 60, 64, 65, 67, 69, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 98, 154, 164, 165,
168

empresyonizm

133

eskiz

137, 237, 240, 259, 260, 283, 286, 288, 289, 290, 296, 298

estetik

54, 55, 58, 59, 64, 79, 80, 90, 97, 98, 100, 118, 119, 121, 141, 142, 160,
161, 169, 225, 228, 255, 291, 294, 296, 304, 306

figür

53, 56, 57, 68, 79, 80, 81, 95, 101, 107, 108, 111, 122, 123, 124, 127,
208, 209, 210, 211, 212, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228,
229, 230, 250, 251, 266, 268, 279, 289, 290, 293, 294

form

52, 54, 56, 81, 89, 107, 139, 141

füzen

201, 205, 232

guaj

57, 68, 125, 139, 232, 233, 235, 237, 240, 241, 244, 246, 247, 252, 255,
256

hacim

209, 259, 285, 291, 293, 294

hareket

140, 150, 204, 205, 208, 224, 251, 252, 253, 259, 279, 285, 289, 291,
292, 294

hatai

74, 77

heykel

53, 56, 57, 58, 81, 91, 107, 124, 126, 128, 174, 77, 223, 257, 258, 259,
260, 262, 279, 281, 283, 286, 289, 293, 294

izlenimcilik

89, 90, 129

karma

56, 81, 175

kitre

67, 83, 84, 165, 168

kolaj

57, 232, 233, 242, 253, 254, 300

330

kompozisyon

57, 79, 101, 104, 116, 122, 123, 137, 140, 141, 142, 143, 145 ,147, 198,
201, 202, 20,3 204, 206, 208, 212, 219, 220, 223, 224, 225, 242, 244,
247, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 259, 179, 283, 285, 291, 292, 294

kontrast

136, 222

kurgan

106, 167

kübizm

90, 136, 150, 151, 242

nakkaş

69, 71, 72, 81, 109, 110

natürmort

124, 133, 134, 143, 145, 167, 245

minyatür

56, 60, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 105, 107,
108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 122, 125, 137, 148, 15, 154, 164, 167

motif

56, 60, 64, 65, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 89, 90, 106, 107, 124, 139,
145, 146, 151, 246, 268, 270, 275, 277, 278

obje

68, 123, 179, 181, 233, 251, 288, 294

öd

84

ölçü

57, 82, 84, 143, 198, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 212, 219, 220,
221, 230, 250, 253, 259, 279, 285, 291, 294,

perspektif

54, 68, 81, 87, 111, 116, 167, 201, 204, 209, 210 ,219, 225, 259, 285

portre

104, 105, 109, 110, 111, 123, 124, 126, 133, 134, 143, 145, 147, 148,
167, 168, 249

ritim

251, 279

rozet

270, 277, 278

rumi

74, 77, 81, 277

sentez

79, 136, 147

şeffaf

237, 240, 244, 302

tekne

84, 85, 165, 168

tezhip

65, 66, 69, 71, 77, 78, 80, 81, 148, 168, 246, 247

üslup

77, 80, 102, 103, 113, 122, 130 ,132, 133, 137, 139, 140, 143, 150, 151,
154, 159

331

KAYNAKÇA
• Abacı, O., Akkuş, A. O., Gökay, M., Kuruoğlu Maccario, N., & Tuna, S. (2005). İlköğretim Sanat Eğitimi Kuramları ve
Yöntemleri. Ankara: Görsed Yayınları.
• Arıcı, H. (1984). İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan Yayınları.
• Avcı, S. (2014). Bilimsel Renk Bilgisinin Resim Sanatındaki Yansımaları. Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi (11), s. 53-67.
• Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2010). Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri. Ankara: Pegem Akademi.
• Balcı, Y. B. (2016). Kuramsal Estetik. Ankara: Pegem Akademi.
• Berger, J. (2014). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.
• Çağlarca, S. (1993). Renk ve Armoni Kuralları. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
• Çağlarca, S. (1973). Perspektif Resim ve Gölge Çizimi. İstanbul: İnkılap Yayınları.
• Demirel, Ö. (2006). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayınları.
• Doğanay, A., Koç, G., Korkmaz, İ., Karataş Coşkun, M., Sarı, M., Ünver, N., (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (A. Doğanay, dzl.) Ankara: Pegem Akademi.
• Foulquie, P. (1994). Pedagoji Sözlüğü. (C. Karakaya, çev.) İstanbul: Sosyal Yayınları.
• Gökaydın, N. (1998). Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. İstanbul: MEB Yayınları.
• Gözütok, F. D. (2006). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Ekinoks Yayınları.
• Güçlü, A., Uzun, S., Uzun, E., & Yolsal, Ü. H. (2003). Felsefe Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
• Işıngör, M., Eti, E., & Aslıer, M. (1986). Resim-1 Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri Grafik Resim. Ankara: Devlet Kitapları.
• Karakaya, Ş. (2004). Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
• Keskinok, K. (2001). Sanat Eğitimi, Aşamalı Yöntem. Ankara: Sanat Yapım Yayıncılık.
• Kırışoğlu, O. T. (2002). Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem.
• Kuruoğlu Maccario, N. (2002). Müzelerin Eğitim Ortamı Olarak Kullanımı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
15 (1), s. 275-285.
• Kuruoğlu, N. (1997). Kaynaştırılmış Sanat Eğitimi Yönteminin İlköğretimde Uygulanması ve Sonuçları. Ankara: Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Küçükahmet, L. (2006). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
• Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı. (2018). Ankara: MEB Yayınları.
• Parramon, J. M. (2000). Resimde Renk ve Uygulanışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
• Savacı, H. C. (2010). Cumhuriyet Dönemi Ressamlarının (1923- 1950) Anadolu Kültürünü Tanımaya Yönelik
Çalışmaları ve Türk Resmine Etkisi. Konya: Türkiye: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
• Serullaz, M. (1991). Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
• Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
• Stocrocki, M., & Kırışoğlu, O. T. (1997). Ortaöğretim Sanat Öğretimi. Ankara: MEB Yayınları.
• Şişman, M. (2010). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
• Tan, Ş., Kayabaşı, Y., & Erdoğan, A. (2002). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
• TDK Türkçe Sözlük. (2012). Ankara: TDK Yayınları.
• TDK Yazım Kılavuzu. (2012). Ankara: TDK Yayınları.
• Tekin, H. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
• UYAN, Z. (2010). Resim Sanatında Sitilizasyon ve Deformasyon. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
• Ziss, A. (2011). Estetik Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi. İstanbul: Hayalbaz Yayınları.

332

GENEL AĞ KAYNAKÇASI
• http://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1406720541.pdf (Erişim Tarihi: 03.05.2018)
• http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KLAS%C4%B0K (Erişim Tarihi: 29.11.2017)
• http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat (Erişim Tarihi: 29.11.2017)
• http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts (Erişim Tarihi: 29.11.2017)
• http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_yazimkilavuzu&view=yazimkilavuzu (Erişim Tarihi: 29.11.2017)
• http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&id=198:Kisaltmalar (Erişim Tarihi: 29.11.2017)
• https://nenedir.com.tr/kurgan-nedir/ (Erişim Tarihi: 20.11.2017)
• http://www.istanbulsanatevi.com/resim-dunyasi/resimde-desen-nedir/ (Erişim Tarihi: 06.12.2017)
• https://www.tarihnotlari.com/namik-ismail/ (Erişim Tarihi: 15.11.2017)
• http://www.leblebitozu.com/hoca-ali-rizanin-12-onemli-eseri/ (Erişim Tarihi: 11.09.2017)
• https://semraburak.wordpress.com/2017/05/09/guvas-boya-teknigi/ (Erişim Tarihi: 11.09.2017)
• http://www.gozlemci.net/4398-turklerde-resim-sanati.html (Erişim Tarihi: 20.08.2017)
• https://www.cevapbizde.com/834/minyatur-nedir-minyaturun-ozellikleri-nedir (Erişim Tarihi: 01.09.2017)
• http://www.motiftr.com/L/TR/mid/158/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://www.cevapbizde.com/834/minyatur-nedir-minyaturun-ozellikleri-nedir (Erişim Tarihi: 20.08.2017)
• http://sanatruyasi.com/minyatur-malzemeleri-nelerdir/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://www.mesajlari-sozleri.com/bilgi/ebru-sanatinin-ozellikleri-nelerdir-kisaca/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://sanatruyasi.com/ebru-yapilisi-ornek-ve-malzemeler/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://www.cevapbizde.com/834/minyatur-nedir-minyaturun-ozellikleri-nedir (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://www.mesajlari-sozleri.com/bilgi/ebru-sanatinin-ozellikleri-nelerdir-kisaca/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=365593–– (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://www.unutulmussanatlar.com/2013/09/islamiyet-oncesi-turk-resim-sanat_96.html?m=1 (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://www.delinetciler.org/showthread.php?t=119556 (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://sanattuneli.wordpress.com/2014/03/06/osmanli-resim-sanati/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://www.leblebitozu.com/kaplumbaga-terbiyecisi-ile-taninan-osman-hamdi-bey-ve-tablolari/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://www.biyografi.net.tr/seker-ahmet-pasa-kimdir/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://www.msxlabs.org/forum/sanat-tr/181376-hoca-ali-riza.html (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• https://www.msxlabs.org/forum/sanat-tr/176729-hikmet-onat.html (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://www.leblebitozu.com/turk-resminin-onemli-ismi-nazmi-ziya-guranin-24-tablosu/ (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://dspace.trakya.edu.tr/jspui/bitstream/1/1716/1/143.pdf (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://www.kalemisidergisi.com/makale/pdf/1406720541.pdf (Erişim Tarihi: 02.09.2017)
• http://teknikbilimlermyo.istanbul.edu.tr/basimyayin/wp-content/uploads/2015/03/Stilizasyon-ve-deformasyon.pdf (Erişim Tarihi: 13.01.2018)

GÖRSEL KAYNAKÇA
• Görsel 1: http://dusuneninsanlaricin.com/wp-content/uploads/2015/11/ilk-ogretmen-ataturk.jpg (Erişim Tarihi: 18.04.2017)
• Görsel 3: http://www.sakipsabancimuzesi.org/sites/default/files/exhibitions/highlights/1931.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 3: http://www.anitkabir.tsk.tr/content/img/03_muzeler/parnorama_ve_yagli_boya_tablolar/parnorama_ve_yagli_boya_tablolar_16.jpg (Erişim Tarihi: 20.10.2017)
• Görsel 4: https://ataturktoday.com/Resim/Muze/BuyukTaarruzPanoramasi1.jpg (Erişim Tarihi: 20.10.2017)
• Görsel 5: http://www.anitkabir.tsk.tr/content/img/03_muzeler/parnorama_ve_yagli_boya_tablolar/parnorama_ve_yagli_boya_tablolar_18.jpg (Erişim Tarihi: 20.10.2017)

333

1. ÖĞRENME ALANI
• Görsel 1.1: https://medyademlik.com/wp-content/uploads/2017/06/cini-820x440.jpg (Erişim Tarihi: 01.09.2017)
• Görsel 1.2: https://i.ytimg.com/vi/ZBfKg71UB9M/maxresdefault.jpg (Erişim Tarihi: 14.10.2017)
• Görsel 1.3: https://i.pinimg.com/564x/7d/4d/9d/7d4d9dffce7a258da621f80fdba25498.jpg (Erişim Tarihi: 14.10.2017)
• Görsel 1.4: https://readtiger.com/img/wkp/en/Museum_f%C3%BCr_Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai_2006_063.jpg (Erişim Tarihi: 14.10.2017)
• Görsel 1.5: http://www.ktsv.com.tr/eser/buyuk/4f196c72d357e3090.jpg (Erişim Tarihi: 30.08.2017)
• Görsel 1.6: http://www.ktsv.com.tr/eser/buyuk/4f196cdead83e6360.jpg (Erişim Tarihi: 20.09.2017)
• Görsel 1.7: http://www.ebrusitesi.com/img/ustalargalerisi/nokyay03.jpg (Erişim Tarihi: 20.09.2017)
• Görsel 1.8: https://www.delinetciler.org/attachment.php?attachmentid=28099&d=1328797717 (Erişim Tarihi:
05.09.2017)
• Görsel 1.9: http://webapps.fitzmuseum.cam.ac.uk/explorer/index.php?oid=17585 (Erişim Tarihi: 15.05.2017)
• Görsel 1.10: https://i.pinimg.com/564x/96/37/b0/9637b073b289d627a56b112ff78f428a.jpg (Erişim Tarihi: 15.05.2017)
• Görsel 1.11: http://www.galatamevlevihanesimuzesi.gov.tr/en/images/img23690203.jpg (Erişim Tarihi: 20.09.2017)
• Görsel 1.12: http://www.ebrusitesi.com/img/ustalargalerisi/nokyay08.jpg (Erişim Tarihi: 16.10.2017)
• Görsel 1.13: https://i.pinimg.com/originals/f6/dc/78/f6dc783ecb14e9ae97a2634001698624.jpg (Erişim Tarihi:
15.08.2017)
• Görsel 1.14: https://i.pinimg.com/originals/a7/3e/30/a73e30071100162ed5a7d0e3290f5363.jpg (Erişim Tarihi:
09.10.2017)
• Görsel 1.15: https://i.pinimg.com/564x/10/a0/fd/10a0fdc52e712ea75313fe24b0955dc4.jpg (Erişim Tarihi: 30.09.2017)
• Görsel 1.16: https://i.pinimg.com/564x/a7/da/04/a7da04a4285b777609230a5f2ed4cc9e.jpg (Erişim Tarihi: 16.10.2017)
• Görsel 1.17: https://i.pinimg.com/564x/77/78/4e/77784eda69ca912e4e397af38b35ca67.jpg (Erişim Tarihi:16.10.2017)
• Görsel 1.18: https://i.pinimg.com/originals/59/f1/ec/59f1ec9e86e9c258bec590d5cf6fd87a.jpg (Erişim Tarihi:
10.10.2017)
• Görsel 1.19: https://i.pinimg.com/originals/f6/dc/78/f6dc783ecb14e9ae97a2634001698624.jpg (Erişim Tarihi:
15.08.2017)
• Görsel 1.20: https://readtiger.com/img/wkp/en/Museum_f%C3%BCr_Indische_Kunst_Dahlem_Berlin_Mai_2006_063.jpg
(Erişim Tarihi: 14.10.2017)
• Görsel 1.21: https://i.pinimg.com/564x/a8/2d/6a/a82d6aa958a3f66d59c64f80d3c115e8.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.22: https://i.pinimg.com/564x/d1/47/08/d1470894e3fd83ee5b52b633d23d0a18.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.23: https://i.pinimg.com/564x/84/ca/74/84ca747715471dd692eeeadcfb3f6e9a.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.24: https://i.pinimg.com/564x/38/70/98/387098a669d455125665412a8258bd5d.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.25: https://tezhipnedir.files.wordpress.com/2010/02/resim-5.jpg?w=1200&h= (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.26: https://i.pinimg.com/564x/fa/d4/9c/fad49c4c1f29205042dfdde47538f830.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.27: https://i.pinimg.com/originals/db/63/cc/db63cce2b642527ae2f8dd519d2203ab.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.28: http://www.museumwnf.org/images/zoom/objects/isl/tr/1/9/1.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.29: http://insanvesanat.com/dosyalar/site_resim/ek_resim/ITH1785.jpg (Erişim Tarihi: 16.12.2017)
• Görsel 1.30: http://www.motiftr.com/iys/images/Rumi-1tr.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.31: https://www.shutterstock.com ID. 599486747 (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.32: https://i.pinimg.com/originals/fa/ec/d2/faecd23d548f966b0c0213c57e46af53.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.33: http://ismek.ist/files/ismekOrg/Image/img_brans/brans_yenisitegaleri/tezhip/7.jpg (Erişim Tarihi:
28.12.2017)
• Görsel 1.34: https://i.pinimg.com/564x/75/65/44/7565441f86bfb262f93ebf218e3aedd0.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)

334

• Görsel 1.35: http://www.motiftr.com/iys/images/Rumi-2en.jpg (Erişim Tarihi: 16.09.2017)
• Görsel 1.36: https://www.uskudarsanat.com/class/INNOVAEditor/assets/watercolorpaper.JPG (Erişim Tarihi:
02.10.2017)
• Görsel 1.37: https://sc02.alicdn.com/kf/HTB12wIcHpXXXXcIXpXXq6xXFXXXB/short-Birch-handle-weasel-hair-hook-line.jpg (Erişim Tarihi: 02.10.2017)
• Görsel 1.38: https://i.pinimg.com/564x/e1/7e/e3/e17ee3999e1b55f98e91aac2f6b2f88f.jpg (Erişim Tarihi: 02.10.2017)
• Görsel 1.39: https://israsanatmalzemeleri.com/image/cache/catalog/2105-500x500.jpg (Erişim Tarihi: 02.10.2017)
• Görsel 1.40: https://merveozcann.files.wordpress.com/2017/03/ebru-nasil-yapilir.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.41: Millî Eğitim Bakanlığına görsel temini sağlayan Shutterstock firması tarafından hazırlanmıştır.
• Görsel 1.42: http://dokusu.com/wp-content/uploads/2012/10/oxgal.png (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.43: https://i.pinimg.com/564x/92/6a/bf/926abf4aa4b0b0603427a7a5a0474a08.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.44: https://i.pinimg.com/564x/a5/3d/25/a53d2595cd81f87c7aa16ec380e54791.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.45: http://sanatruyasi.com/wp-content/uploads/2016/01/deniz-kaday%C4%B1f%C4%B1.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.46: http://dokusu.com/wp-content/uploads/2012/10/marbling-vessel.png (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.47: http://www.cloudseticaret.com/uploads/urunresim/32635.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.48: http://sanatruyasi.com/wp-content/uploads/2016/01/ebru-f%C4%B1r%C3%A7a-768x512.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.49: http://www.ustasanat.com/images/products/00/02/34/234_kucuk.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.50: http://www.ebrusitesi.com/img/malz/desteseng.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.51: http://www.1sanat.com/wpimages/wpa499fef7_05_1a.jpg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.52: https://tr.all.biz/img/tr/catalog/161230.jpeg (Erişim Tarihi: 03.10.2017)
• Görsel 1.53: https://image.invaluable.com/housePhotos/sothebys/48/287548/H0046-L16412281.jpg (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.54: https://i.pinimg.com/originals/21/7e/33/217e3360b585196eb169d8792417aa0f.jpg (Erişim Tarihi:
15.10.2017)
• Görsel 1.55: Bayramoğlu, Meher. “20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Geleneksel Türk Sanat Örneklerinin Etkisi”. Kalemişi Cilt 1. Sayı 2 (2013): 1-40.
• Görsel 1.56: “Erol, Turan. “Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde Bedri Rahmi Eyüboğlu Yetişme Koşulları,
Sanatçı Kişiliği” Cem Yayınevi, 1984, İstanbul.
• Görsel 1.57: http://www.bilgimanya.com/resimler/2015/12/turgut-zaim-hali-dokuyan-kadinlar.jpg (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.58: http://www.ustaellerden.com/wp-content/uploads/2015/04/Turgut-Zaim-Yaylada-Y%C3%B6r%C3%BCkler-Resmi-1.jpg (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.59: http://www.turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/large/nuri_abac169_2.jpg (Erişim
Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.60: http://www.derinliklerart.com/wp-content/uploads/2012/02/nuri-abac-42x33.jpg (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.61: http://lebrizimages.net/imageHandler.ashx?iType=jpg&wType=4&wID=2884&iName=579-055&iPath=/
glrs/0579&iSize=2&iResizeParam=0&isGrayscale=False&watermark=&transp=0 (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.62: http://lebrizimages.net/imageHandler.ashx?iType=jpg&wType=4&wID=2976&iName=579-131&iPath=/
glrs/0579&iSize=2&iResizeParam=0&isGrayscale=False&watermark=&transp=0 (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.63: https://static1.squarespace.com/static/54ed7eb4e4b0360a4992a93d/t/5523993be4b0a4a632ff1890/1428396364817/?format=1000w (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.64: https://www.moma.org/collection/works/78928 (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.65: https://csmuze.anadolu.edu.tr/sites/csmuze.anadolu.edu.tr/files/045ssaimtekcn.jpg (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.66: https://csmuze.anadolu.edu.tr/sites/csmuze.anadolu.edu.tr/files/521ssaimtekc.JPG (Erişim Tarihi: 15.10.2017)
• Görsel 1.67: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/08/osman-hamdi-bey-kuran-okuyan-k%C4%B1z.jpg
(Erişim Tarihi: 18.10.2017)
• Görsel 1.68: http://www.genelturktarihi.net/wp-content/uploads/2013/02/kaya-resimlerigenelturktarihi.jpg (Erişim Tari-

335

hi: 19.10.2017)
• Görsel 1.69: https://i.pinimg.com/564x/53/4e/56/534e562f4d1b37890979d3f762966abc.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.70: http://www.uyghur.kim/wp-content/uploads/2015/11/54-7-300x218.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.71: http://www.uyghur.kim/wp-content/uploads/2015/11/54-4-249x300.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.72: https://i.pinimg.com/564x/2f/59/09/2f59096530128a352ebfe2e49272eefd.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.73: https://i.pinimg.com/236x/ab/cb/6a/abcb6af04627e3de6a2b2f5aa551d271--th-century-wall-paintings.jpg
(Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.74: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Uigure-bezeklik-19.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.75: http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/field/image/Manichaean-priests.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.76: http://galeri.genelturktarihi.net/wp-content/uploads/2012/04/54.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.77: http://www.megalithic.co.uk/a558/a312/gallery/Eastern_Europe/Georgia/Ananauri3kurgan.jpg (Erişim
Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.78: https://onturk.files.wordpress.com/2015/07/burana-lulesi-balballarc4b1.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.79: https://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_13.152.6.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.80: https://i.pinimg.com/564x/4c/fa/5b/4cfa5b1cc901f4fdbbbd37b4e7cbe5a1.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.81: https://i.pinimg.com/564x/e5/96/c4/e596c4876376ca6b85d9b93493c632d7.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.82: https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-3099-00-000024-WZ-PYR.tif&CNT=1&HEI=371&QLT=85&CVT=jpeg (Erişim Tarihi: 21.09.2017)
• Görsel 1.83: https://ballandalus.files.wordpress.com/2016/07/112189779.jpg (Erişim Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.84: http://www.e-marineeducation.com/tr/wp-content/uploads/Barbaros-Hayrettin-Pa%C5%9Fa.png (Erişim
Tarihi: 19.10.2017)
• Görsel 1.85: https://i.pinimg.com/564x/ac/19/b5/ac19b526663a7e44fd14deea30cabbab.jpg (Erişim Tarihi: 18.10.2017)
• Görsel 1.86: https://i.pinimg.com/564x/f6/cf/43/f6cf43084cc8abf0b87e76c06c94fd3b.jpg (Erişim Tarihi: 26.05.2017)
• Görsel 1.87: https://i.pinimg.com/736x/cf/c6/a2/cfc6a27b9987fb43e5d91923e41ce06d--bir-istanbul.jpg (Erişim Tarihi: 18.10.2017)
• Görsel 1.88: https://sanattuneli.files.wordpress.com/2014/03/02.jpg (Erişim Tarihi: 20.10.2017)
• Görsel 1.89: https://i.pinimg.com/564x/48/78/31/48783152b83f7f884942faad838ef54b.jpg (Erişim Tarihi: 11.10.2017)
• Görsel 1.90: http://www.sanalmuze.org/image/ham02.jpg (Erişim Tarihi: 11.10.2017)
• Görsel 1.91: https://www.tarihnotlari.com/wp-content/uploads/2011/11/kavunlu-naturmort.jpg (Erişim Tarihi:
23.10.2017)
• Görsel 1.92: https://i.pinimg.com/564x/33/8c/b9/338cb994f3762f851c7989900c099da0.jpg (Erişim Tarihi: 11.10.2017)
• Görsel 1.93: https://i.pinimg.com/originals/a1/b0/34/a1b0341cc285ab0fae5ae32fa5884f75.png (Erişim Tarihi: 11.10.2017)
• Görsel 1.94: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/04/turgut-zaim-y%C3%B6r%C3%BCkler-k%C3%B6y%C3%BC.jpg (Erişim Tarihi: 20.10.2017)
• Görsel 1.95: http://i2.wp.com/www.sanatduvari.com/wp-content/uploads/2017/01/sel%C3%A7uklu-osmanli-cumhuriyet-d%C3%B6nemi-sanat30.jpg (Erişim Tarihi: 20.10.2017)
• Görsel 1.96: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/11/Feyhaman-Duran-Ataturk-Portresi-1938.jpg
(Erişim Tarihi: 20.10.2017)
• Görsel 1.97: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/08/osman-hamdi-bey-gezintide-kad%C4%B1nlar.jpg
(Erişim Tarihi: 22.10.2017)
• Görsel 1.98: https://www.sanattarihci.com/wp-content/uploads/photo-gallery/Ormanda%20Koyun%20S%C3%BCr%C3%BCs%C3%BC%20(tual,%20ya%C4%9Fl%C4%B1boya,%2090x130).jpg (Erişim Tarihi: 22.10.2017)
• Görsel 1.99: http://image.yenisafak.com/resim/upload/2017/03/20/02/53/8a3a2da9a8.jpg (Erişim Tarihi: 22.10.2017)
• Görsel 1.100: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/10/Hikmet-Onat-Sultanahmet%E2%80%99e-Bak%C4%B1%C5%9F.jpg (Erişim Tarihi: 22.10.2017)
• Görsel 1.101: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/09/nazmi-ziya-sezlongda-pembeli-kadin.jpg (Erişim
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Tarihi: 22.10.2017)
• Görsel 1.102: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/07/ibrahim-calli-zeybekler.gif (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.103: https://i.pinimg.com/originals/df/38/61/df3861b7d0e660c2fbf26bbe36f476c5.jpg (Erişim Tarihi: 02.10.2017)
• Görsel 1.104: http://turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/large/z_slide0024_image016.jpg (Erişim
Tarihi: 02.10.2017)
• Görsel 1.105: http://arkeopolis.com/wp-content/uploads/nurullah-berk-kahve.jpg (Erişim Tarihi: 02.10.2017)
• Görsel 1.106: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/06/nuri-iyem-goc.jpg (Erişim Tarihi: 10.10.2017)
• Görsel 1.107: https://www.tarihnotlari.com/wp-content/uploads/2011/10/balikcilar.jpg (Erişim Tarihi: 10.10.2017)
• Görsel 1.108: http://turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/large/z_01079.jpg (Erişim Tarihi: 10.10.2017)
• Görsel 1.109: https://csmuze.anadolu.edu.tr/sites/csmuze.anadolu.edu.tr/files/031turanerl.jpg (Erişim Tarihi: 10.10.2017)
• Görsel 1.110: http://www.t-vine.com/wp-content/uploads/2017/03/Sketch-of-boy-byMihri-M%C3%BC%C5%9Ffik.gif
(Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.111: https://i.pinimg.com/736x/0f/80/53/0f8053ee1347f9929fbab3f045f54adb.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.112: http://www.turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/large/work_2667.jpg (Erişim Tarihi:
30.10.2017)
• Görsel 1.113: https://i.pinimg.com/474x/b8/c4/61/b8c46151ef829a22e16641c28260f117.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.114: http://file.sanatteorisi.com/gallery/30/5/20151101135702.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.115: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/09/bedri-rahmi-eyuboglu-sari-saz.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.116: http://docplayer.biz.tr/docs-images/61/46407261/images/25-0.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.117: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/06/ferruh-basaga.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.118: http://www.geccedergi.org/wp-content/uploads/2016/06/muhtemelen-bircogunu-bilmediginiz-ancak-bilmeniz-gereken-23-turk-ressam-ve-resimleri-57738db3ad17e.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017
• Görsel 1.119: Savacı, H. C. (2010). Cumhuriyet Dönemi Ressamlarının (1923- 1950) Anadolu Kültürünü Tanımaya
Yönelik Çalışmaları ve Türk Resmine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Konya, Türkiye: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı.
• Görsel 1.120 http://lebrizimages.net/imageHandler.ashx?iType=jpg&wType=1&wID=23348&iName=0395-079&iPath=/artst/0395&iSize=2&iResizeParam=0&isGrayscale=False&watermark=&transp=0 (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.121: Avşar Karabaş, P. (2016). Çağdaş Türk Sanatında Şükriye Dikmen’in Yeri ve Önemi, idil Dergisi, Cilt 5,
Sayı 19.
• Görsel 1.122: https://i.pinimg.com/originals/d9/18/80/d91880100546067bdc8a1517d397f58e.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.123: http://www.nuriiyem.com/wp-content/uploads/s1137-045.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.124: http://ismek.ist/files/ismekOrg/wp-content/uploads/2015/12/Dergi19/tabiatin-ve-tarihin-ysayan-ressami/12.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.125: https://i.pinimg.com/564x/21/61/8c/21618c12edc21974fc333fd5a3f1f1fe.jpg (Erişim Tarihi: 30.10.2017)
• Görsel 1.126: http://www.sanatatak.com/wp-content/uploads/2017/02/ikigemi-omurluc-1982-759x500.jpg (Erişim Tarihi: 17.11.2017)
• Görsel 1.127: https://image.invaluable.com/housePhotos/Alif_Art/05/274605/H3943-L11173478.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.128: http://lebrizimages.net/imageHandler.ashx?iType=jpg&wType=1&wID=54654&iName=0594-229&iPath=/artst/0594&iSize=2&iResizeParam=0&isGrayscale=False&watermark=&transp=0 (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.129: https://www.wannart.com/wp-content/uploads/2017/08/top%C3%A7ular.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.130: https://i.pinimg.com/originals/b9/75/a4/b975a4542af509c27775e5a21e5eee88.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.131: https://www.tarihnotlari.com/wp-content/uploads/2011/10/Ataturk-Mustafa-Kemal-Pasa-1915-ziya-guran.
jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.132: https://i1.wp.com/www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/12/namik-ismail.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)

337

• Görsel 1.133: https://i.pinimg.com/564x/b1/46/de/b146dec17901f0d7903acb488f517ad8.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.134: https://i.pinimg.com/564x/87/0d/44/870d44c3b6c337dbd286e63cdd83f81b.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.135: https://www.tarihnotlari.com/wp-content/uploads/2011/10/yarali-asker.jpg (Erişim Tarihi: 25.10.2017)
• Görsel 1.136: https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/vp/3a6481f28e0ba7bc81cecad934bde86d/5ADB175F/t51.288515/e35/23101573_537534373249127_9070961969850220544_n.jpg?ig_cache_key=MTYzOTMzMDk1MzQ0ODg1MTQxNg%3D%3D.2 (Erişim Tarihi: 29.09.2017)
• Görsel 1.137: http://icdn.posta.com.tr/images/original/2017/07/14/8383404.jpg (Erişim Tarihi: 29.09.2017)
• Görsel 1.138: http://icube.milliyet.com.tr/YeniAnaResim/2017/07/14/iste-gercek-kahramanlar-birlikte-okudular-birlikte-polis-oldular-ve-birlikte-sehit-dustuler--9493817.Jpeg (Erişim Tarihi: 29.09.2017)
2. ÖĞRENME ALANI
• Görsel 2.1: http://www.nkfu.com/wp-content/uploads/2014/09/Ankara-Anadolu-Medeniyetleri-Muzesi.jpg (Erişim
Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.2: http://www.turkiyeninsehirleri.com/wp-content/uploads/2017/09/Anadolu-Medeniyetler-Mu%CC%88ze-600x400.jpg (Erişim Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.3: http://www.muze.gov.tr/pic_lib/bigSize/muzeler/57/gaziantep-zeugma-mozaik-muzesi_57_4700954.jpg
(Erişim Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.4: http://www.fotografturk.com/upload/fotograf/2013/10/28/5281-sagk-7682-950px.jpg (Erişim Tarihi:
26.10.2017)
• Görsel 2.5: http://www.istanbulmodern.org/pic_lib/bigSize/icerikler/3/disaridan1_3_5688806.jpg (Erişim Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.6: http://www.guzelsanatlar.gov.tr/Resim/2994,gsgm5png.png?0 (Erişim Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.7: http://www.etnografyamuzesi.gov.tr/lib_resim/zemin/1.jpg (Erişim Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.8: http://www.muze.gov.tr/pic_lib/bigSize/muzeler/74/istanbul-arkeoloji-muzeleri_74_4606816.jpg (Erişim
Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.9: http://www.istanbul.com/Files/islam-eserleri-muzesi-teaser.jpg (Erişim Tarihi: 26.10.2017)
• Görsel 2.10: https://www.nenerede.com.tr/wp-content/uploads/2017/06/Kayseri-Arkeoloji-M%C3%BCzesi3.png (Erişim
Tarihi: 26.10.2017)
3. ÖĞRENME ALANI
• Görsel: 3.1: https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2013/5/24/1369395451009/Peter-Paul-Rubens-1577-16-005.jpg?w=1010&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=c5d2ef3359db99abdef8f7ba6e5a2cd0
(Erişim Tarihi: 02.11.2017)
• Görsel 3.2: http://www.fotoseimagenes.net/imagenes/full/0/37/6/andre-lhote-6.jpg (Erişim Tarihi: 05.12.2017)
• Görsel 3.3: http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN00031/AN00031506_001_l.jpg?width=304 (Erişim
Tarihi: 05.12.2017)
• Görsel 3.4: http://www.christies.com/media-library/images/features/articles/2015/03/19/triton-camille-pissarro/triton-pissaro-3.ashx (Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel 3.5: https://i.pinimg.com/originals/a4/84/e4/a484e46c9e7d681be748f70db771c223.jpg (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.6: https://assets.londonist.com/uploads/2012/05/i875/919013v.jpg (Erişim Tarihi: 26.11.2017)
• Görsel 3.7: https://static1.squarespace.com/static/5505af2ce4b0b39d3c1edd9a/t/57b205a5bebafb1f2e14e9d4/1471285909592/?format=500w (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.8: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/The_Gatteaux_Family,_by_Jean_Auguste_Dominique_Ingres.jpg (Erişim Tarihi: 28.11.2017)
• Görsel 3.9: http://www.resimsanati.com/albums/userpics/mb_desen_021.jpg (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.10: https://jhna.org/wp-content/uploads/2017/05/Epstein5.2_fig13.jpg (Erişim Tarihi: 28.11.2017)
• Görsel 3.11: https://i.pinimg.com/564x/d0/52/45/d052452f13256a377b3401181642a58e.jpg (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.12: https://www.sketchesxo.com/thumbs/PivK-Zaksxur2EyroWqAjWmHs7GPMPl2C3peOCZfbpbzBFTJIO-
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ck9DMOoZfxx41Jjanzxuy2gEF2Z_A3-JcaHQ.jpg (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.13: http://www.avnilifij.com/desenler/desen-044.JPG (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.14: https://images.nortonsimon.org/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=M197705D.ptif/full/!400,600/0/default.jpg (Erişim
Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.15: https://img-fotki.yandex.ru/get/65124/254850729.a6/0_17dfa7_5894714_orig.jpg (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.16: https://uploads7.wikiart.org/images/jean-auguste-dominique-ingres/lord-graham-thomas-philip-robinson.
jpg (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.17: https://78.media.tumblr.com/43ec78323b16cc3a76f40334675a6d67/tumblr_oxput1FRpF1smh386o1_500.
jpg (Erişim Tarihi: 27.11.2017)
• Görsel 3.18: https://c.o0bg.com/rf/image_1200w/Boston/2011-2020/2017/08/16/BostonGlobe.com/Arts/Images/
EXL1.2017.30%20D++rer_Studies%20for%20Adam%20and%20Eve_00233988_001.jpg (Erişim Tarihi: 24.12.2017
• Görsel 3.19: https://artdone.files.wordpress.com/2013/06/peter-paul-rubens-blind-man-with-outstretched-arms-ca-161718-albertina.jpg?w=762 (Erişim Tarihi: 11.01.2017)
• Görsel 3.20: http://lebrizimages.net/imageHandler.ashx?iType=jpg&wType=2&wID=1134&iName=s01134&iPath=/sergi/0047&iSize=2&iResizeParam=0&isGrayscale=False&watermark=&transp=0 (Erişim Tarihi: 25.11.2017)
• Görsel 3.21: https://uploads0.wikiart.org/images/vincent-van-gogh/seated-man-with-a-moustache-and-cap-1886.jpg
(Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel: 2.22: http://www.avnilifij.com/desenler/desen-021.JPG (Erişim Tarihi: 25.11.2017)
• Görsel 3.23: http://asimg.artsolution.net/tsmedia/OngpinStephoto/Max-Seliger-AYoungBoyDrawing-2152015T15248.
jpg?qlt=75&effect=border,666666,2&cell=200,400&cvt=jpeg (Erişim Tarihi: 25.11.2017)
• Görsel 3.24: https://i.pinimg.com/564x/19/63/6d/19636d696c6ba62a9e456d5f3cbaa9a2.jpg (Erişim Tarihi: 02.11.2017)
• Görsel 3.25: https://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/web-large/DP800224.jpg (Erişim Tarihi: 28.11.2017)
• Görsel 3.26: Komisyon tarafından çekilmiş fotoğraf
• Görsel 3.27: Komisyon tarafından çekilmiş fotoğraf
• Görsel 3.28: Mehmet, N. (2006). Desende İnsan Figürü. Kayseri: Netform Matbaacılık.
• Görsel 3.29: Mehmet, N. (2006). Desende İnsan Figürü. Kayseri: Netform Matbaacılık.
• Görsel 3.30: Mehmet, N. (2006). Desende İnsan Figürü. Kayseri: Netform Matbaacılık.
• Görsel: 3.31: http://lebrizimages.net/imageHandler.ashx?iType=jpg&wType=2&wID=1113&iName=s01113&iPath=/
sergi/0047&iSize=2&iResizeParam=0&isGrayscale=False&watermark=&transp=0 (Erişim Tarihi: 25.11.2017)
• Görsel:3.32: https://www.vincentvangogh.org/images/drawings/old-man-putting-dry-twigs-on-the-fire.jpg (Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel 3.33: https://4.bp.blogspot.com/-HKY69LbPPoY/WdJ3xelLQ0I/AAAAAAABwEY/eavTNM9p-j4J_abGocSD-eVF8LabaP3QgCLcBGAs/s640/Butler-Howard-Russell-Seated-Young-Moor-1887-drawing-Cooper-Hewitt-Smithsonian-Design-Museum.jpg (Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel 3.34: Mehmet, N. (2006). Desende İnsan Figürü. Kayseri: Netform Matbaacılık.
• Görsel: 3.35: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Santiago_Rusi%C3%B1ol_-_Seated_Man_-_Google_Art_Project.jpg (Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel 3.36: https://i.pinimg.com/originals/58/32/72/5832727b03b7a0b05254a1260094ab84.jpg (Erişim Tarihi: 02.11.2017)
• Görsel 3.37: http://78.media.tumblr.com/9fff88a94ad3d5007bd047f56f8e4cc4/tumblr_nsry4l1l2R1ru2qa4o1_1280.jpg
(Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel 3.38: https://gltweeps.files.wordpress.com/2013/07/italian-farmhouse-065.jpg?w=700&h= (Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel 3.39: http://corporationart.ru/uploads/misc/14907769820148.jpg (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.40: http://www.the-athenaeum.org/art/display_image.php?id=374170 (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.41: http://sanatkaravani.com/wp-content/uploads/2014/10/sumbullu-yali-ali-riza-bey.jpg (Erişim Tarihi: 11.09.2017)
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• Görsel 3.42: https://i.pinimg.com/originals/b6/85/7e/b6857e7dc43b036700c817fcde4035c3.jpg (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.43: http://sanatkaravani.com/wp-content/uploads/2014/10/sokakta-yeniceriler.jpg (Erişim Tarihi: 11.09.2017)
• Görsel 3.44: https://mayacastrejon.files.wordpress.com/2015/11/johann-caspar-nepomuk-scheuren-1830.jpg?w=1400&h=9999 (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.45: http://www.turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/large/work_5222.jpg (Erişim Tarihi: 11.09.2017)
• Görsel 3.46: https://www.artyfactory.com/art_appreciation/animals_in_art/durer/wing_of_a_roller.jpg (Erişim Tarihi: 11.09.2017)
• Görsel 3.47: https://holstshop.ru/media/large/zhan-per-lui-loran-ouel/200248.jpg (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.48: http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T12/T12398_8.jpg (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.49: http://www.sprengel-museum.de/bilderarchiv/sprengel_deutsch/downloaddokumente/jpg/kurt_schwitters_
ohne_titel_530.jpg (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.50: https://static.independent.co.uk/s3fs-public/styles/story_large/public/thumbnails/image/2012/04/12/15/5379083.jpg (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.51: https://sanatlibiblog.com/wp-content/uploads/2016/09/svekla_art_sulu_boya_manzara_resimleri_4_sanatlibiblog.jpg (Erişim Tarihi: 03.12.2017)
• Görsel 3.52: https://sanatlibiblog.com/wp-content/uploads/2016/09/svekla_art_sulu_boya_manzara_resimleri_21_sanatlibiblog.jpg (Erişim Tarihi: 03.12.2017)
• Görsel 3.53: https://images.metmuseum.org/CRDImages/ep/web-large/DT245117.jpg (Erişim Tarihi: 24.12.2017)
• Görsel 3.54: http://ismek.ist/files/ismekOrg/Image/img_brans/brans_yenisitegaleri/tezhip/11.jpg (Erişim Tarihi: 03.12.2017)
• Görsel 3.55: http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/styles/foto_horizontal_wide/public/obras/DE00050.jpg?itok=W_p4B1Gy (Erişim Tarihi: 29.11.2017)
• Görsel 3.56: http://seashellrelated.com/wp-content/gallery/escher-in-het-paleis-2013/Escher-in-het-paleis-Den-Haag-2013-011.
JPG (Erişim Tarihi: 05.02.2018)
• Görsel 3.57: http://cspic.smk.dk/globus/GLOBUS%202006/KMSr171.jpg (Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.58: Sanatçının arşivinden alınmıştır.
• Görsel 3.59: http://tompuro.com/art/wp-content/uploads/2016/03/Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Peasant_Wedding_-_Google_Art_Project_2-1180x815.jpg (Erişim Tarihi: 10.09.2017)
• Görsel 3.60: http://www.wassily-kandinsky.org/images/gallery/Composition-VIII.jpg (Erişim Tarihi: 11.09.2017)
• Görsel 3.61: https://i0.wp.com/www.guggenheim.org/wp-content/uploads/1922/01/48.1172.524_ph_web.jpg?w=870
(Erişim Tarihi: 30.11.2017)
• Görsel 3.62: http://www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2015/12/%C4%B0brahim-Balaban-%C3%87ocuklar%C4%B1n-Oyun-Sevinci.jpg (Erişim Tarihi: 10.09.2017)
• Görsel 3.63: https://sevilokay.files.wordpress.com/2015/05/r001-101-a.jpg (Erişim Tarihi: 01.11.2017)
• Görsel 3.64: https://www.icmimarlikdergisi.com/wp-content/uploads/2016/11/2626718.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.65: https://www.metmuseum.org/~/media/Images/Exhibitions/2012/Bernini/Bernini_teaser.ashx?20120511T1533236875 (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.66: https://www.timecore.org/wp-content/uploads/2014/06/piet%C3%A0-michelangelo-sculpture.jpg (Erişim
Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.67: http://arkeopolis.com/wp-content/uploads/z%C3%BCht%C3%BC-m%C3%BCrido%C4%9Flu.jpg (Erişim
Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.68: http://www.moma.org/collection_images/resized/669/w500h420/CRI_8669.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.69: http://www.kulturbilinci.org/images/sayfa/kuslar-gorsel.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.70: https://i.pinimg.com/564x/76/38/6f/76386fe6ab2bb406ff7551367c85e5a1.jpg (Erişim Tarihi: 01.11.2017)
• Görsel 3.71: https://i1.wp.com/www.leblebitozu.com/wp-content/uploads/2016/12/ilhan-koman-an%C4%B1tkabir.jpg
(Erişim Tarihi: 10.10.2017)
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• Görsel 3.72: http://art.thewalters.org/images/art/large/l_ps1_711171_fnt_dd_t06.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.73: http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/files/imagecache/biggest/domain-6202/kuvat/Kaykhusraw_II_
dirham.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.74: http://www.sivas.gov.tr/kurumlar/sivas.gov.tr/K%C3%BClt%C3%BCr%20ve%20Turizm/K%C3%BClt%C3%BCrel%20De%C4%9Ferlerimiz/Divri%C4%9Fi%20Ulu%20Camii/Divrigi_Ulu_Camii_001.JPG (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.75: http://www.divrigiulucamii.com/resim/3.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.76: http://www.divrigiulucamii.com/resim/2.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.77: http://www.divrigiulucamii.com/resim/4.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
http://www.divrigiulucamii.com/resim/5.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.78: http://www.divrigiulucamii.com/resim/14.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.79: http://manzaram.weebly.com/uploads/3/4/6/4/3464893/910985645_orig.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
https://i.pinimg.com/736x/3a/86/f4/3a86f41c1d034c67020614096f994396--acient-architecture-bir-zamanlar.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.80: http://www.divrigiulucamii.com/resim/7.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.81: http://www.divrigiulucamii.com/resim/9.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.82: http://www.divrigiulucamii.com/resim/18.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.83: http://www.divrigiulucamii.com/resim/49.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.84: http://www.divrigiulucamii.com/resim/50.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
http://tasarimhersey.com/wp-content/uploads/2015/04/13.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.85: http://www.divrigiulucamii.com/resim/46.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.86: http://www.divrigiulucamii.com/resim/52.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.87: http://www.divrigiulucamii.com/resim/55.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.88: http://www.divrigiulucamii.com/resim/g1.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.89: http://www.divrigiulucamii.com/resim/58.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.90: https://i2.wp.com/www.sivas.im/wp-content/uploads/divrigi-ulu-camii-detay.jpg?fit=800%2C534 (Erişim
Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.91: http://www.divrigiulucamii.com/resim/9.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.92: https://i.pinimg.com/originals/c2/aa/63/c2aa637be4221bbdda1ca8ee8eae1e7b.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.93: https://farm4.staticflickr.com/3954/15505154361_e1f209dab2_b.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.94: http://sanatkaravani.com/wp-content/uploads/2016/03/ilhan-koman-1.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.95: http://www.businessantalya.com/wp-content/uploads/2017/09/akdeniz-768x571.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.96: http://www.contemporaryistanbul.com/assets/SoloShowsCoverImgs/i-lhan-koman-mediterranean-iron-100x140x30cm-55158.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.97: https://i.pinimg.com/originals/f0/cf/91/f0cf91d20caccbdb9050faceb08e25f3.jpg (Erişim Tarihi: 01.12.2017)
• Görsel 3.98: https://i.pinimg.com/564x/c3/d7/25/c3d725afa7f61ecc2bcee86da8256cee.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.99: https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjE5NDkxNyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=3c59bf06195354cf (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.100: https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjMxMTIyMCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcmVzaXplIDEzNjZ4MTM2Nlx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=43a0d25f7aa352d9 (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.101: https://tr.pinterest.com/pin/329607266459006587/(Erişim Tarihi: 02.12.2017)
https://tr.pinterest.com/pin/411868328407348725/ (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.102: https://tr.pinterest.com/pin/516577019740837597/ (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.103: http://www.guiademanualidades.com/wp-content/uploads/2014/04/arte-botanico-3.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
http://www.guiademanualidades.com/wp-content/uploads/2014/04/arte-botanico-4.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
http://www.guiademanualidades.com/wp-content/uploads/2014/04/arte-botanico-5.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
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http://www.guiademanualidades.com/wp-content/uploads/2014/04/arte-botanico-6.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
http://www.guiademanualidades.com/wp-content/uploads/2014/04/arte-botanico-7.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
http://www.guiademanualidades.com/wp-content/uploads/2014/04/arte-botanico-8.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.104: https://i0.wp.com/www.goldtop.org/news/wp-content/uploads/2015/07/Fred-Modelling.jpg (Erişim Tarihi:
02.12.2017)
https://i0.wp.com/www.goldtop.org/news/wp-content/uploads/2015/07/Fred-Modelling2.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.105: https://www.moma.org/d/assets/W1siZiIsIjIwMTYvMDgvMDIvNG43aHh2N3JpdF81OTVfMTk2N19hX2JfQ1IuanBnIl0sWyJwIiwiY29udmVydCIsIi1yZXNpemUgMjAwMHgyMDAwXHUwMDNlIl1d/595_1967_a-b_
CR.jpg?sha=f1260e6e3c1bfa4e (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.106: https://www.tinguely.ch/.imaging/tmitCollectionThumbnail_jpg/dam/sammlung/1954-1959/014.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.107: https://images.metmuseum.org/CRDImages/ma/web-large/DT1326.jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
• Görsel 3.108: http://art-veranda.ru/wp-content/uploads/2013/05/Madam-L.R..jpg (Erişim Tarihi: 02.12.2017)
KAREKOD UZANTILARI
• Kitap: http://kitap.eba.gov.tr/panel/json/karekodBilgisi.php?KOD=937
• 1. Ünite: http://kitap.eba.gov.tr/panel/json/karekodBilgisi.php?KOD=937
• Sayfa 81: http://www.eba.gov.tr/video/izle/video4f50bc1c9e0f4
• Sayfa 83: http://www.eba.gov.tr/video/izle/video4f50bbcd9f796
• Sayfa 83: http://www.eba.gov.tr/video/izle/18261a9e22d7a3e544cef8edea716c1251495cfeea001
• 2. Ünite: http://kitap.eba.gov.tr/panel/json/karekodBilgisi.php?KOD=6359
• 3. Ünite: http://kitap.eba.gov.tr/panel/json/karekodBilgisi.php?KOD=938
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